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ــد  ــة لتحديـ ــر آليـ ــا علـــى تطويـ ــة، عملنـ ــة الدرعيـ ــية فـــي جمعيـ ــا األساسـ ــًا مـــن قيمنـ انطالقـ

االحتيـــاج، ممـــا ســـاعد فـــي وضـــع معيـــار عملـــي عـــادل ســـاهم فـــي رفـــع مســـتوى العدالـــة 

ـــر إلـــى عـــدة مقاييـــس  ـــا مـــن خـــالل عمليـــة التطوي التخـــاذ قـــرار تقديـــم الخدمـــة، وقـــد توصلن

وأدوات تســـاعد فـــي قيـــاس وضـــع األســـرة تنمويـــًا وأطلقنـــا عليهـــا مبـــادرة “فاحـــص”، 

ويســـعدنا مـــن خـــالل هـــذه الورقـــة أن نطلـــق أحـــد هـــذه المقاييـــس وهـــو “مقيـــاس تصنيـــف 

األســـرة”، والـــذي نطمـــح مـــن خاللـــه إلـــى أن نســـاهم فـــي تركيـــز جهـــود العامليـــن فـــي 

التنميـــة علـــى الشـــرائح األكثـــر احتياجـــًا.

 كمـــا نأمـــل أن نســـاهم مـــن خـــالل هـــذه األدوات فـــي تعزيـــز قيمـــة العدالـــة مـــن خـــالل رفـــع 

جـــودة السياســـات التـــي ُتســـهم فـــي تكافـــؤ الفـــرص ومعالجـــة أشـــكال التمييـــز والحفـــاظ 

علـــى كرامـــة المســـتفيد.

تـمـهـيـد
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“مبادرة تطوير أدوات قياس األسرة تنمويًا”

هـــي مبـــادرة تهـــدف إلـــى تطويـــر أدوات عمليـــة لقيـــاس األســـرة تنمويـــًا، تســـاعد فـــي 

تحديـــد حالـــة األســـرة وتصنيفهـــا وقيـــاس التحديـــات التنمويـــة الموجـــودة لديهـــا وقابليـــة 

ــاء  ــات وبنـ ــذه التحديـ ــن هـ ــة مـ ــج وقايـ ــاء برامـ ــي بنـ ــن فـ ــاعد التنموييـ ــا يسـ ــا؛ ممـ معالجتهـ

ــا. ــي معالجتهـ ــاعد فـ ــادرات تسـ مبـ

رحــلــة فـــاحــص

Sep 2018Jan 2019Sep 2019

تـطـويـر
حاسبة الكفاف 

إطــالق
مقياس تصنيف األسرة

إطــالق
أداة فــــاحـــص

قــر يـبــًا..

مقياس االحتياج التنموي

برنامج وقاية األسرة

مقياس قابلية التنمية

تـطـويـر
أداة تصنيف األسرة

إطــالق
بــرنــــامج تـمـكـيـن

تـطـويـر
مقياس االحتياج التنموي

تـطـويـر
برنامج تمكين األسرة

Nov 2021

Oct 2020

Nov 2021

Oct 2019

إطــالق
اإلطار الموحد لالستحقاق

)بالشراكة مع عدد من المنظمات غير الربحية(

Nov 2021
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آلية عمل المقياس

يعمـــل المقيـــاس بآليـــة تأخـــذ باالعتبـــار عـــدة عوامـــل أساســـية تكـــون 

مدخـــاًل أساســـيًا للحصـــول علـــى النتيجـــة، وهـــي:

1- حد الكفاف التراكمي: 

والـــذي نعرفـــه بأنـــه مقـــدار الدخـــل الشـــهري الـــذي يغطـــي كافـــة االحتياجـــات 

اإلنســـانية الطبيعيـــة لألســـرة بحيـــث تعيـــش حيـــاة كريمـــة مســـتقلة فـــي كافـــة 

الجوانـــب األساســـية، ونعتمـــد علـــى احتســـابه فـــي هـــذا المقيـــاس علـــى اإلطـــار 

ـــة. ـــر الربحي الموحـــد لالســـتحقاق الصـــادر مـــن عـــدد مـــن المنظمـــات غي

2- إجمالي دخل األسرة:

ونعنـــي بـــه مجمـــوع الدخـــل الشـــهري لكافـــة أفـــراد األســـرة، ويســـتثنى مـــن 

ذلـــك اإلعانـــات الموجهـــة لمعالجـــة تحـــدي مخصـــص ألحـــد أفـــراد األســـرة مثـــل: 

إعانـــة التأهيـــل الشـــامل، المكافـــآت الطالبيـــة.

3- حالة الدفع مقابل السكن:

تـــم اعتمـــاد حالـــة الدفـــع مقابـــل الســـكن كمؤثـــر فـــي قيـــاس تصنيـــف األســـرة، 

ــرة  ــل األسـ ــره التنمـــوي داخـ ــة الســـكن وتأثيـ ــة ملكيـ ــة ودور طبيعـ ــرا ألهميـ نظـ

وأثـــره االقتصـــادي الكبيـــر علـــى دخـــل االســـرة، حيـــث تشـــكل مصروفـــات ســـداد 

إيجـــار المســـكن نســـبة كبيـــرة مـــن مصروفـــات األســـر المســـتأجرة.

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أننـــا لـــم نتطـــرق 

األســـرة  تكـــون  قـــد  التـــي  للديـــون 

مـــن  خصـــوم  باعتبارهـــا  تتحملهـــا 

مجمـــوع دخـــل األســـرة، وذلـــك ألن 

وأحقيـــة  أهميتهـــا  تختلـــف  الديـــون 

وطبيعـــة  نوعهـــا  حســـب  احتســـابها 

بـــأن  ونوصـــي  لهـــا،  األســـرة  احتيـــاج 

عنـــد  باالعتبـــار  تأثيرهـــا  أخـــذ  يتـــم 

الخدمـــة  تقديـــم  سياســـات  تطبيـــق 

الربحيـــة. غيـــر  الجهـــات  فـــي 

تصنيف 

األسرة
الوصف

نسبة إجمالي دخل األسرة
من حد الكفاف التراكمي

األسرة التي تدفع 
مقابل السكن

األسرة التي التدفع 
مقابل السكن 

محتاجة
دخلها ال يكفي لتأمين االحتياجات

األساسية للحياة الكريمة
أقل من %40أقل من 50%

محدودة

الدخل

دخلها دون الحد األدنى للحياة الكريمة

ويغطي معظم االحتياجات األساسية
%40 إلى %100%50 إلى 100%

أكثر من %100أكثر من %100دخلها يكفي لتأمين الحياة الكريمةمكتفية

تعريف األسرة
ــــن  الذي ــراد  األفــ مجموعــــة  هــــي 

ــــة  يســــكنون مــــع بعضهــــم كعائل

في ســــكن مشــــترك ويتشاركون 

ــــام؛  واالهتــمـ ــــة  الــرعـــايــ ــًا  ــ ســويـــ

ــــل لها  يقــــود هــــذه األســــرة العائ

ــــذي يأخــــذ على نفســــه تولي  وال

مســــؤولية شــــؤونها، وال يعنــــي 

ــــل  هــــذا بالضــــرورة  أن يكــــون عائ

ــرًا أو أنثى أو أن  هذه األســــرة ذكــ

ــنا أو ارتباطهم  يكــــون أكبرهم ســ

ــــزواج. ــــة النســــب أو ال ــــه مــــن ناحي ب

تعريف حد العجز
الكفــــاف  حــــد  ــــن  بي الفــــارق  هــــو 

التراكمي لألســــرة وإجمالي دخل 

األســــرة الشــــهري.



يهـــدف المقيـــاس إلـــى تصنيـــف األســـر إلـــى ثـــالث تصنيفـــات رئيســـية، 

ـــر سياســـات وبرامـــج تســـاهم فـــي  ـــز الجهـــود وتطوي ممـــا يســـاعد فـــي تركي

ــادرات  ــر مبـ ــرة وتطويـ ــى األسـ ــر علـ ــد تؤثـ ــي قـ ــات التـ ــن التحديـ ــة مـ الوقايـ

تســـاهم فـــي معالجـــة التحديـــات مـــن خـــالل تقليـــص نســـبة عجـــز الدخـــل مـــن 

إجمالـــي حـــد الكفـــاف.

لماذا المقياس؟

لـمـاذا
%50 و %40؟

نعتمـــد فـــي منهجيتنـــا لتصنيـــف األســـرة المحتاجـــة بأنهـــا األســـر التـــي يشـــكل 

إجمالـــي دخلهـــا مـــا نســـبته أقـــل مـــن %50 مـــن حـــد كفـــاف األســـرة.

ونعتمـــد فـــي تســـمية األســـرة كأســـرة محـــدودة الدخـــل لألســـر التـــي تتـــراوح نســـبة 

إجمالـــي دخلهـــا مقارنـــة بحـــد الكفـــاف )%50 إلـــى 100%(

ونعتمـــد تســـمية األســـر التـــي تتجـــاوز نســـبة إجمالـــي دخلهـــا مـقــارنــــــة بــحـــــد الكفـــاف 

بأكثـــر مـــن %100 بأنهـــا أســـر مكتفيـــة.

ـــا خصـــم نســـبة %10 لألســـر التـــي ال تدفـــع مقابـــل الســـكن للتصنيـــف  كمـــا اعتمدن

فـــي حالتـــي األســـر المحتاجـــة ومحـــدودة الدخـــل.

أثنـــاء تطويـــر منهجيتنـــا لتحديـــد نســـبة 

االحتيـــاج مـــن حـــد الكفـــاف التراكمـــي تـــم 

االطـــالع علـــى إصـــدار مؤسســـة الملـــك 

خالـــد الخيريـــة ))تطويـــر منظومـــة الدعـــم 

العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الحكومـــي 

أشـــار  والـــذي  2017م(  الســـعودية، 

إلـــى المنهجيـــات المســـتخدمة لتحديـــد 

خـــط الفقـــر، مثـــل منهجيـــة الحكومـــة 

البريطانيـــة واالتحـــاد األوروبـــي لتحديـــد 

مـــن   60% باحتســـاب  الفقـــر  عتبـــة 

ومنهجيـــة  األســـرة،  دخـــل  وســـيط 

منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة 

نســـبة  حســـاب  خـــالل  مـــن   )OECD(

األســـر الواقعـــة تحـــت نصـــف وســـيط 

البديـــل  واألســـلوب  األســـرة،  دخـــل 

الحتســـاب عتبـــة الفقـــر المســـتخدم مـــن 

قبـــل هيئـــة اإلحصـــاء األمريكيـــة. 

7 مقياس تصنيف األسرة
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أمثلة تطبيقية 

أحمد متزوج يعول أسرة مكونة من زوجته )معال(

وطفل )معال وعمره أقل من 18 سنة( 

باستخدام مقياس تصنيف األسرة نصل إلى أن التصنيف “محتاج “

أســرة أحــمــد

9,675حد كفاف األسرة4,000إجمالي دخل األسرة

%41.34نسبة تغطية الدخل من حد الكفاف

مستأجرحالة السكن3عدد أفراد األسرة

%58.66نسبة العجز من حد الكفاف5,675مجموع العجز لدى األسرة

أم خالد )مطلقة( تعول أسرة مكونة من

ابنان )معالين أكبر من 18 سنة( وابنان )أقل من 18 سنة(

باستخدام مقياس تصنيف األسرة نصل إلى أن التصنيف “محدود دخل “

أســرة أم خــــالـــد

13,975حد كفاف األسرة10,500إجمالي دخل األسرة

%75.13نسبة تغطية الدخل من حد الكفاف

مستأجرحالة السكن5عدد أفراد األسرة

%24.87نسبة العجز من حد الكفاف3,475مجموع العجز لدى األسرة

أبو محمد) متزوج ( يعول أسرة مكونة من الزوجة )معال(

وابنه ) أكبر من 18 سنة( وطفلة )أصغر من 18 سنة(

باستخدام مقياس تصنيف األسرة نصل إلى أن التصنيف “مكتفي “

أســرة أبو محمد

12,362.5حد كفاف األسرة12,500إجمالي دخل األسرة

%101.11نسبة تغطية الدخل من حد الكفاف

مستأجرحالة السكن4عدد أفراد األسرة

%1.11-نسبة العجز من حد الكفاف137.5-مجموع العجز لدى األسرة



9مقياس تصنيف األسرة

مكتفيمحدود الدخل محتاجالتصنيف

نوصي بعدم 

المساس

بها أبدًا

%25%30%35الغذاء

%13%13%20الخدمات األساسية

يمكن المناقلة 

والتعويض

بينها عند الحاجة

%5%5%4الـــصــــــحــــة

%10%5%4التــعــليــــم

%15%15%20الـــســـكــن

%7%6%2الـتــرفـيـــه

%5%10%10المــواصـــالت

%10%10%5الكماليات والمالبس
في حالة وجود دين 

فيجب أن يكون 

لقضائه األولوية 

عليها

%5%5%0اإلدخـــــــار

%5%1%0الــــتـــبــــرع

ملحق: خطة توزيع دخل األسرة

خطـــة استرشـــادية نهـــدف مـــن خاللهـــا إلـــى مســـاعدة األســـرة حســـب حالـــة تصنيفهـــا فـــي توزيـــع دخلهـــا 

الشـــهري بمـــا يتناســـب مـــع احتياجاتهـــا.
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