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مقدمة
يعتب ر مسررن قاترردخ األررة

ر

ل ر ت فذا ر ا ئ ر

صاءرردا خ لعدم ر لمء ردر

ل ئيسي لتحديد مستوى لمعيش للسكدن لتحديد مؤش خ لات .

 لهدف ل ئيسري مرا لمسرن فرو اهرض لتارديد لتري فو جره جمير لسركدن -مرا
ات ً إلى
فستذد ا ئ

كثر

كث ث ًا.
صاءدا خ لعدمر اري ايردس مسرتوى لاتر لمردات لرى مذهجير ا لير

فعتمد لى فلبي الاتيدجدخ
فكمرررا يفميررر يدقررردخ مترررديي

د ي ما لسع خ لح ري .
لاتررر اررري لتعررر ف لرررى ادلررر لاتررر اررري

ران

ألءدئص لات ا.
 مسد د لد ل

لى ض لسيد دخ لب مج للتخايف ما اد لات .

 لتعرررر ف لررررى لاررررردخ

كثرررر

ضرررر

لترررري فترررر ث رررردلمتغي خ لديموغ ايرررر

إطار المســـــــح
• فض تمدا إطدر لتعد ا لعدم للسكدن لمسدكا ( )2015ك دس اي حب
ر لعردم  ،2017اير ار فر لتعرد ا إطردر ً
يذ مسرن قاتردخ األرة
ر لررى مختلررف لمسررتويدخ صا رير اري لمملكر ،
فاءرريليد ً للمسرردكا
اي فذتسض لمملك إا ريد ً إلرى  12محداظر  ،فتكرون كرة محداظر مرا ردا
ما لوي  ،كة لو ا ما ااردا ي يكثر  ،اري كرة ااردا يوجرد ردا مرا
لتجمعدخ لسكدقي (مدن ا ى) .فض فتسيض كة فجم كدقي إلى ردا مرا
ر ايهررد
لبلوكرردخ ،ارري كررة مذهررد رردا مررا لمسرردكا يبل ر متو ر رردا
او لي  100ي .

تصميم العينة
رر لعرردم
• صررممع يذرر مسررن قاترردخ األررة
د ري للمسرن فعمري مسرتوى لتمثيرة
لتخدم فرد ف
لمملوب ،اي فض فءميض لعيذ لتكون لذتدئج ممثل لى
مستوى لمملك اي كة جول  ،لرى مسرتوى لمحداظردخ
لحا ر ل يررف دصضرردا إلررى فمثيررة راقيرريا غي ر
راقييا اي قهدي دم لمسن.
2017

تابع /تصميم العينة
• تخدم اي فءميض يذ
لعشو ئي ما م التيا ،اي

لمسن ي لوب لمعديذ
حبع اي لم ال

لمبتي لعذتواي
لى يذ لوكدخ

لغع ( )2500لوك ما إطدر لتعد ا لعدم للسكدن لمسدكا ( )2015موز
لى كدا محداظدخ لمملك  ،فض لعمة لى فحدي إطدر ف لبلوكدخ
م د ي كة جول ما جوالخ
دا لمسدكا
لمختدر لعك
لمستهدا ما
لمسن ،يمد لم ال لثدقي اتد فامذع حب يذ
دافد او لي ()20000
لتي ل
كة لوك ذد ًا لى جذسي رب
اي فض حب  8ي ما كة لوك اسب لتوزي لتدلي:
ي


4ي



2ي

يراقي
وري

تابع  /تصميم العينة
• ف

لى إضدا  4ي

اد فض لعمة

ال تخد مهد اي ادل لض فستم
صلي

لبداث

ت بب كدن و ا راض

جوا ا ا مؤفة اي

ديل اي كة لوك
لوصول إلى
لال تجد  ،ي

دم

ص مدا لبيدقدخ ،ي كدن لمسكا

مغلق ي ألدلي اع لزيدر

• ف

اد فض فوزي

يذ لمسن لى  4جوالخ كة جول فغمي

 625لوك ،فض فتسيض لجول لو اد إلى  9ات خ مد كة ات

منهجية نفقات ودخل األسرة
ر لجديرد لرى متد عر كرة ي ر
• فتوم مذهجي مسن قاتدخ األرة
ما ي لعيذر لعرد زيردر خ ال فزيرد را ألمر زيردر خ لو ر لو ارد
ألالل اتر  10ييردم اتر  ،اير يرتض ألاللهرد رتيادا يدقردخ كدار متغير خ
لمسرررن مرررا ألءررردئص لمسررركا ،يدقررردخ اررر ا ،صقارررد لررردألة كداررر
فادصيله ،اي لـ  10ييدم لتدلي يخءص للبداثر ي ر جديرد فكر لرى
مد ر ات ص ذدا لزمذري للمسرن لتري فسرتم لمرد دمرد ً كردمالً .كمرد يرتض
إاألررردل لبيدقررردخ لمسرررتواد مرررا
ررر يوميرررد ً اررري لم كرررز لمحررردا اررري
لمحداظدخ ،يتض معدلج يت ألم را اي ال تمدر ألالل لزيدر لتدلير
ر ترردريخ
لو ر  ،فر اررد رردي لعمررة لميررد قي لمسررن قاترردخ األررة
 1/8/2017تم لمد دم كدمة اي قتهى تدريخ .31/7/2018

أساسيات المنهجية الجديدة


فموي
ألالل:

رتمدر لمسرن لتخردم

فرد ف لم جرو مرا لمسرن

لر مرا

 فعرردية قمررو ع جم ر يدقرردخ صقاررد لغ ر ئي ليعتمررد لررى لسررؤ ل ررا
ررر كمررردألة للتعررر ف لرررى إقارررداهض ألرررالل اتررر ص رررذدا
رررتهالك
ر ألرالل اتر زمذير محردا ،
لزمذي ،ردل مرا فسرجية مشرت يدخ
ممد ز ا ما اا يدقدخ صقاد .
 إضرردا قمررو ع ألرردم دلحمدي ر الجتمد ي ر للتع ر ف لررى لمسررد د خ
ما مختلف لجهدخ لحكومي لخدص .
ص دقدخ لتي فتلتدفد
 إضرردا قمررو ع ألرردم دلسررل لمعمر
اسد دخ لات .

لحسرردب لتررداتدخ لذتدير لغديرردخ

أساسيات المنهجية الجديدة




فوزي يذ لمسن لى مد ر لعدم ،اي يتض متد ع كرة ي ر
مررا ي ر لعيذ ر لعررد زيرردر خ ال فزيررد ررا  5زيرردر خ اي ر
ملع ف آللي لى را قسب ال تجد ما ألرالل لتخايرف
مرررا ررربا لزيررردر خ لمتكررر ر لو ررر  ،ايررر لغرررع قسرررب
ال تجد او لي .%96
إاألررردل لبيدقررردخ لتررري يرررتض جمعهرررد مرررا لميرررد ن شررركة يرررومي
م جعتهررد مررا ابررة ا يررق مخررتص لم اب ر جرروا لبيدقرردخ،
اي إصد ر لذتدئج لذهدئي للمسن.
دلتدلي لس

منهجية قياس الفقر 2018/2017

المرحلة األولى :فتدي اتيدجردخ لار ا مرا لسرع خ لح رير
لعم لذشدط لجسمدقي.
ليومي تذدا ً إلى لجذ
المرحلة الثانية :فتدي لسع خ لح رير لمسرتهلك اعليرد ً مرا
ابررة ا ر ا ل ر مررا ألررالل فحويررة لكميرردخ لمسررتهلك إلررى
ع خ ا ري .
رعدر لسرل لغ ئير
راردم لتيد ري
المرحلة الثالثة :شتتد
غي لغ ئي لخدص دلات اسب يشه لمسن لمحداظ .
المرحلة الرابعةة :اسردب كلار لسرع لحر رت لو ارد ،لر
ما ألالل اسم مجموع إقاد لا ا لى لغ ا يوميد ً لرى كمير
لسع خ لح ري لمستهلك ما ابة لا ا.

تابع  /منهجية قياس الفقر
المرحلة الخامسة :باستخـــدام كلفـــة السعـــر الحـراري لشـرححة السكــــان (العشـحر
الثاني إلى العشحر السادس) حتم حساب خط فقر الغذاء لكل أسرة في العحنة مـن خـ ل
ضرب متوسط كمحة احتحاجـا الفـرد مـن السـعرا الحرارحـة المطلوبـة حسـب وزن
جسمه وعمره وجنسه ونشـاطه الجسـماني الحـومي فـي متوسـط كلفـة السـعر الحـراري
الواحد.
المرحلة السادسة :حساب خـط الفقـر المطلـن مـن خـ ل اعتمـاد الحـد اكدنـى لتكلفـة
إنفـا اكسـر علـى الســل لحـر الغذائحـة لفئـة الســكان الـذي اسـت ك م الغـذائي قرحــب
لخط فقر الغذاء ،بححث حتم رصد نسبة اإلنفـا علـى السـل لحـر الغذائحـة مـن اإلنفـا
الكلي ل ذه الفئة.
الخطــوة اكخحــرة عــي تعرحــا خصــائا الشــرائ الفقحــرة مــن :حجــم أســرعم  ،عــدد
اكفراد العاملحن في اكسرة  ،إن كانوا حملكون أو حسـتججرون منـازل م  ،والمحافظـا
التي حقطنون فح ا وذلك كـي حـتم تعرحـا وتحدحـد المسـاعدة التـي ححتاجون ـا مـن أجـل
توفحرعا وتوجح ا ل م.

شكرا ً لحسن االستماع

