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 الفصل االول    
 ارةف عالتسمية والت     

 

ويعمل  الا  (2019لسنة  (   (رقماحملتاجة  ة حلماية االسرتعليمات املعوانت املالي)(:تسمى هذه التعليمات 1املادة )
 2020./1/1اترةخاعتبارا من 

يكللول للكلمللات والعبللارات التاليللة دي مللا ورلت ل هللذه التعليمللات املعللا  اململ  للة  للا  لانه مللا   تلل   (:2املااادة )
 القرينة على غري ذلك:

 صن وق املعونة الوطنية.  الصندوق:
 جملس إلارة ال ن وق.اجمللس: 

 .يفوضه خطياً من كبار موظفي ال ن وقم ير عام ال ن وق  و من املدةر العام: 
 .يةلو او االات احملافظل ع ال ن وق و فر  وم راءوم ير املعوانت املالية  هيمساع و  امل ير العام :املرجع املختص

ويقيم ل اململكة بشك  لائم وحيم  رقم وطين ومسج  ل لفرت عائلة تنطبق عليه هذه التعليمات  مواطن  كاملنتفع:
 صالرة عن لائرة األدوا  امل نية.اخرى  و بطاقة شمل ية او اي وثيقة 

صالرة عن لائلللرة األدوا  امل نية، وحيملول  او اك ر وثيقة: فرل  و جمموعة من األفرال مسجلني ل األسرة املنتفعة
ولو  واد ة ويعيشول اسرة معيشيةلائلم لاخ  اململكة  ية ولك  منهم رقم وطين ومقيمني بشك مجيعًا اجلنسية األرلن

 .هذه التعليمات ( من20ادكام املالة ) وتنطبق عليهم اقامتهماختلف حم  
 .رب األسرة املعّرف ل لفرت العائلةرب األسرة الرمسي: 
تمل لي  املعونلة الشلهرية ل حتل له ال راسلة االجتماعيلةاللذي  اد  افرال االسرة طالبة االنتفاعهو :رب األسرة املعتمد
 .رعاية مجيع شؤوهنا تويليو  على االسرة اإلنفاق أبمسه ويكول قالر علىاملتكررة او املؤقتة 

 احلل   اللذي تقلرره اجلهلات الرمسيلة اململت لة ويعتمل ه اثللس نيل  يلؤمنالل خ   مسلتوىخط الفقار املللال لرسارة:  
 .حمتاجاً للمساع ةيعترب ك  من يكول لخله حتت هذا اخلط و األلىن للحلاجات األساسية للفرل واألسرة 

مني احلاجات الغذائية األساسية للفرل واألسرة والذي يلؤمن للها ا أمق ار ال خ  الالزم لت: لرسرة خط الفقر املدقع  
 تهانشاطاهتا االعتيالية اليومية. احل  األلىن من السعرات احلرارية الالزمة ملمارسة نشاطا



% ل سلللم اللل خو  47لالسللرة الللذي يعللال  مللا نسللبته الللالزم احلقيقللي  الشللهري مقلل ار اللل خ خااط الفقاار النساا :  
 الشهرية على مستوى االسر االرلنية.

حللل  االعلللى للمعونللة الشللهرية ا ومللا بللنيالفللرق مللا بللني بللني اللل خ  الشللهري احملتسلل  لالسللرة  :املعيارةااةفجااوة الفقاار   
  .(لينار  200 – 0)والذي يرتاوح املتكررة واملؤقتة 

 
 

: متوسللط مسللتوى التفللاوت بللني االسللر الفقللرية واحملتاجللة والللذي يللتم حت يلل ه مللن خللال  ادتسللاب املتوسللط شاادة الفقاار
املسلللتحقة للمعونلللة ل كللل  لورة احلسلللام ثملللوع اوزال قللليم مؤشلللرات حت يللل  مسلللتوى املعيشلللة ونوعيلللة احليلللاة لالسلللر ا

 .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   وتوزيع الناتج دس  املستوايت الوارلة ل للي  خت ي 
عالمللله مللن اثمللوع العللام للعالمللات املعياريللة ملؤشللرات لليلل  حت يللل   80: هللو احللل  الللذي يعللال  مللا جمموعلله العتبااة 

مسلللتوى املعيشلللة ونوعيلللة احليلللاة اللللوارل ل هلللذه التعليملللات نيللل  تعتلللرب االسلللر الللل  يسلللاوي او يقللل  جمملللوع عالماهتلللا 
ملؤشرات الوارلة من برانمج املعوانت مع مراعاة ع م امتالك االسر الي من ا املعيارية عن هذا املستوى اسرا مسته فة

 ( من اجلزء الرابع من هذا ال لي  .4ل املستوى رقم )
:هللو سلللم مللن النقللاك تعطللى لكلل  اسللرة دسلل  مسللتوى اشللباع احلاجللة للل يها مللن كلل  مؤشللر مللن العرمااة املعيارةااة 

ونوعيلة  املؤشرات الوارلة ل ج و  حت ي  مستوى داجة االسرة احملتاجة وللي  حت ي  مستوى معيشلة االسلر احملتاجلة
 احلياة .

 فرل. 4,8االسرة ال  يبلغ ع ل افرالها االسرة املعيارةة: 
لمعونللة الشلللهرية ل املسلللتحقةلالسللر احملتاجللة نسلللبة مسللاصة ال للن وق ل تقللللي  فجللوة الفقللر املعياريلللة  نساابة التيليااة:

  .ذه التعليماتللنس  احمل لة ل هاملتكررة او املؤقتة وفقاً 
احملتاجللللة عللللن األسللللرة لراسللللة احلالللللة والبيللللاانت التف لللليلية يتضللللمن الكللللرتو  منللللوذ   :االلكاااا ويامللااااف االجتمااااا ي 

مبعرفلة وحيل   وميل   احملتاجلة من منظور شام  حلمايلة ورعايلة وتنميلة  فلرال األسلرة يتم اع الهوخ ائ ها وادتياجاهتا 
 .اململت  الباد  االجتماعي

 الفصل الثاي     
  داف والياايتااااااااااااااااااااااااااااله                                            

 هت ف هذه التعليمات إىل حتقيق ما يلي:(:3املادة )
رفع املسلتوى املعيشلي واالجتملاعي أتمني احل  االلىن من ال خ  الالزم لتأمني احلاجات االساسية لالسر احملتاجة و  .

لللذوي احلاجللة مللن  بنللاء اثتمللع وحماربللة العلللالات والسلللوكيات السللي ة اللل  ميكللن ال تنشللأ كالتواكلل  واالعتمللال علللى 
 مساعل ة ال ولة والتسو  واالحنراف االجتماعي والعنف األسري واجله  والتفكك األسري وغريها.  



املعلوزة مللن رلاطر االحنللراف االجتملاعي وذلللك بتبلين سياسللة لفلع األسللر إىل إلللزام  ب. أتملني احلمايللة والرعايلة ل سللر
 .)تنظيم األسرة(   بنائها ابلتعليم األساسي واالستفالة من برامج الرعاية ال حية وبرامج ال حة اإلجنابية

خللال  تقلل ع املعللوانت  . أتمللني احللل  األلىن مللن االسللتقرار النفسللي واالجتمللاعي ألفللرال األسللر احملتاجللة وذلللك مللن 
 التأهيلية وتوفري الوسائ  املساع ة  م لتهي تهم للعم  النافع ل اثتمع.

 ل. توجيه اإلمكاانت املتادة ل ى األسر احملتاجة حنو تنمية الطاقات البشرية املعطلة لل يها وأتهيلهلا  و إعلالة أتهيلهلا
 وحتفيزها لاللتحاق ابلعم  ومشاركتها ل بناء اثتمع .

 
بلذويهم  هل.تعزيز قيم التعاول االجتماعي بني ال ولة واثتمع وتعزيز التكاف  بلني  فلرال اثتملع بل عم عالقلات احملتلاجني

 ومحاية  واصر القرىب والتماسك االجتماعي ل األسر األرلنية.
والعامللة ويكيللنهم مللن و.اإلسللهام ل مسللاع ة األفللرال واألسللر احملتاجللة ل دللا  تعرضللهم للكللوار  والنكبللات الفرليللة 

 .التغل  على امل اع  واملشكالت الناش ة عن هذه الكوار 
 :لالسر احملتاجة املساصة بتق ع اخل مات التالية اه افهيتوىل ال ن وق ل سبي  حتقيق  (:4املادة )

 .او املؤقتة املتكررة املعوانت املالية الشهرية .  
 ال عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم التكميلي. . ب
 ة.للللللللللللللللللللللللللللللللللللاملعوانت املالية الطارئ .  
 وفقاً لتعليمات خاصة ت  ر عن اثلس  ذه الغاية.ينح  ،املعوانت املالية العاجلة ملواجهة الكوار  الطبيعية . ل
 وفقاً لتعليمات خاصة ت  ر عن اثلس  ذه الغاية.ينح  ،املعوانت النق ية الفورية . ه
 .وفقاً لتعليمات خاصة ت  ر عن اثلس  ذه الغايةينح  ،معونة التأهي  اجلسما  . و
اثللس وفقلاً لتعليملات خاصلة ت ل ر علن يلنح  ،االسلر املنتفعلةألبناء والت ري  املهين لعم برامج التأهي  معوانت . ز

  ذه الغاية.
 .وفقاً لتعليمات خاصة ت  ر عن اثلس  ذه الغايةينح ،االسر املنتفعةالتشغي  ألبناء . معوانت لعم برامج ح

 

 لثالفصل الثا
 واملعلومات البياانت دةاااااااااااااااااااااقا 

بيلاانت كافة التقي    ايتم فيه ،البياانتاسرتجاع و  جلمع وتبال  املعلومات قاع ة شاملةال ن وق ل ينشأ  أ.(:5املادة )
نيل  يلتم الرجلوع واالسلتنال  ملن خل مات ال لن وق ةاو املسته ف ةاملنتفعاألسر  كافةعن  املتادة لل ن وق علومات املو 

اجلراء اي نلوع  عنل  اليها عن  منح اي نوع من انواع املعوانت املالية ال  يق مها ال ن وق، او عن  رسلم السياسلات او
 ال راسات واالنا  ال  تعول على اثتمع ابلنفع. من انواع

 .مع كافة اجلهات الشريكة املتادة من خال  ربطها قاع ة بياانت ال ن وق حت ي  يتم  .  
املؤسسللات مجيللع  مللع بيللاانت ال للن وق قاعلل ة ىعللل اململزنللةتبللال  املعلومللات والبيللاانت تزويلل  او ختضللع عمليللة  . 

 .قانول ضمال دق احل و  على املعلومات املعمو  بهألدكام  غري احلكومية وا ي ات



 الشهرية ال  يق مها ال ن وق ملف اجتماعي الكرتو  خاص اا.املالية لك  اسرة منتفعة من املعوانت  خي  ل. 
، معللليهدجلة واخلاصلة ابالشلملاص الللوارلة امسلااهم الا تكلول البيلاانت اللوارلة ل قاعلل ة بيلاانت ال لن وق (:6املاادة )

ء االشللملاص، فعللليهم اثبللات هللذا الواقللع مللن م لل ره ابلطللرق الؤ  لل ول دللا  وجللول اي اخللتالف عللن الواقللع ابلنسللبة
 . واملعتم ة دس  االصو  الرمسية املتعارف عليها

 
     

 الرابعالفصل   
 راءات املعتمدةااااااااااااااااااالجاا   

او  ل منطقة طال  االنتفاع اململت ال ن وق  لفرعيق م طل  االنتفاع من خ مات ال ن وق وبراجمه  أ. (:7املادة )
 وفقاً للطرق ال  تعتم   ذه الغاية. الكرتونيا ويوثق الطل  من خال  املوقع االلكرتو  لل ن وق

يتم البت ل الطل  املق م من قبل  طالل  االنتفلاع  تبار االمكاانت املالية املتادة لل ن وق؛عاالخذ بعني اال عم .ب
 30مبوج  قرار مسب  ي ل ر عللن اجلهلة اململت لة ل ال لن وق وفقلاً ألدكلام هلذه التعليملات خلال  مل ة  ق لاها 

او علرب خطيلاً  من اتريخ تق ع الطل  وذلك بع  اختلاذ كافلة اإلجلراءات الالزملة ويبللغ ال لن وق صلاد  الطلل يوم 
ابلقللرار النهللائي بقبللو  او رفلل  طلبلله ل ملل ة ال تتجللاوز  سللبوعا مللن اتريللخ البللت فلللي  ى يللتم اعتمالهللااي وسلليلة اخللر 

 .  عونة الشهرية لطال  االنتفا على خت ي  املعين قبو  الطل  قراراً ابملوافقة ع، وال يالطل 
وذللك عنل  زايرة  االسلتجابة السلريعة. يتم مباشلرة ملنح او خت لي  املعلوانت املاليلة بكافلة انواعهلا ملن خلال  مركلز ج

 احلالة طالبت االنتفاع من قب  كوالر املركز.
ل. جيللوز مللنح املعللوانت املاليللة بكافللة انواعهللا مللن خللال  مركللز االسللتجابة السللريعة لول تقلل ع طللل  مسللبق مللن االسللر 

 احملتاجة املستحقة للمساع ة.
  ي خ مة من خ مات ال ن وق املذكورة ل هذه التعليمات: عتمد اإلجراءات التالية  ند تقدميت   (:8املادة )

 عم تلللاملعتمللل  و االلكلللرتو  يعللل  البادللل  االجتملللاعي اململلللت  لراسلللة اجتماعيلللة مسلللتوفية للشلللروك وفقلللاً للنملللوذ   .  
 ال راسة بكافة الواثئق الالزمة إلثبات الواقع االجتماعي واالقت الي للحالة.

حتللري ال قللة ل استق للاء املعلومللات واتسللاقها مللع واقللع احلالللة ويتحملل  علللى البادلل  االجتمللاعي معلل  ال راسللة  . ب
 املسؤولية القانونية عن اي خطأ او معلومة رالفة للواقع واحلقيقة  ورلها ل ال راسة.

فقلاً ألدكلام ذللك و و كل  شلهرين  لتمل ي  املعوانت الشهرية من قب  املرجع اململت  ةاملناسب اتيتم اختاذ القرار   .
 .ليماتهذه التع
متابعلللة دلللاالت املنتفعلللني مبلللا ل ذللللك األسلللر الللل  اسلللتفالت ملللن عللللى البادللل  االجتملللاعي اململلللت  أ.  (:9املاااادة )

ل العام الواد  وذلك للوقوف على ما يطر  عللى  وضاعها االجتماعية مرة واد ة الت ري   و العم  ومبا ال يق  عن 
بناء على نتائج ابالستمرارية او االيقاف او التملفي  ت الالزمة اإلجراءواالقت الية من مستج ات، والتوصية ابختلاذ 

  هذه املتابعة.



جيوز للباد  االجتماعي العام  ل ال ن وق وحتت طائللة املسلائلة القانونيلة والتأليبيلة السلري او القيلام  ال(:10املادة )
اذا كال االمر يتعللق أبي ملن  ال  يق مها ال ن وقت املالية أبية اجراءات خت ي  او منح ألي نوع من انواع املعوان

 قاربه او اصلهاره دلا ال رجلة ال ال لة، ول هلذه احلاللة يكللف املرجلع اململلت  موظفلاً اخلر للقيلام الذه املهملة دسل  
 االصو  واالجراءات املعتم ة ل التعليمات واللوائح واالللة النافذة.

تزوي  املنتفع من املعونة املالية الشهرية املؤقتة بنسملة من قرار التمل ي  وذلك يلتزم فرع ال ن وق املعين ب (:11املادة)
               فيه على ال يتضمن القرار اتريخ ب اية وهناية م ة التمل ي .الشهرية اعتباراً من الشهر الذي يتم خت ي  املعونة 

 اخلامسل الفص  
 ونة الشهرةةعحقة للمتاملسات ااااااااااااااااااااااااااااااااالفئ                              

دا  انطباق الشروك العامة واخلاصة الوارلة ل هذه  ستحقة للمعوانت املالية الشهريةم تعترب الف ات التالية (:12املادة)
  :التعليمات عليها

األب او األبللوين و  تتجللاوز  عمللارهم ال امنللة عشللر  هللم األبنللاء الللذين تللو  واللل هم  و واللل يهم او كللانوا جمهللويلاالةتااام:  
 ومن ل دكمهم من االبناء الذكور الذين جتاوزو هذا السن اذا كانوا ملتحقني ابملعاه  واجلامعات.

 .ك  من بلغ من العمر مخسة وستول عاماً )للذكر(  و ستول عاما )ل ن ى(  :وناملسن 
 رب االسلرةعجز  و مرض من شلأنه  ل حيلو  ب لفة لائملة بلني شمل  ل يه ك  : اسرهمو  دائم جز كلي  ونجز االع

ي مهنللة  و عملل  يتكسلل  منلله وذلللك مبوجلل  تقريللر طللا مللن املرجللع الطللا اململللت  املعتملل  ة مزاولللق رتلله علللى وبللني 
 %.75وبنسبة عجز ال تق  عن

 املرجلع اململلت  املعتمل عجز او مرض م بت بتقرير طلا ملن شمل  ل يه  ك   :اسرهمو   جز كلي مؤقتالعاجزون 
رب االسلرة الرمسلي قل رة ل الكللي نعل امالب لفة مؤقتلة اىل اهلذا العجلز يلؤلي نيل  %،75وبنسلبة عجلز ال تقل  علن

على ممارسة اي عمل  او نشلاك او مهنلة ملل ة ال تقل  علن ثالثلللة  شلهر) فلرتة تعطل ( وترتل  عللى ذللك انقطلاع لخلله 
 وحيتا  شفائه إىل فرتة عال  ورادة ال تق  عن ستة  شهر . ،الذي يعتم  عليه ل معيشته
ال تقل   معلتقاًل ملل ة هلي األسلرة الل  يكلول فيهلا رب األسلرة املعيل  اللرئيس  لا سلجيناً  و أسرة السجني و/أو املعتقل:

 الشروك اخلاصة الوارلة ل هذه التعليمات. ثالثة اشهر وتنطبق عليهاعن 
    ام  ن لى كلال  ذكلراً  هي األسرة ال  تعه  إليها احملكمة اململت ة او امل ير العام امر إعالة  ي شمل  األسرة البدةلة:

 الوارلة ل هذه التعليمات.اخلاصة الشروك   يتجاوز سن ال امنة عشرة وحيتا  للرعاية واحلماية وتنطبق عليهاو 
ئلهلا الوديل  مفقلولاً  و غائبلاً وال يعلرف لله عنلوال  و مكلال هي االسلرة الل  ثبلت رمسيلاً ابل عااسرة اليائب او املفقود:

 وفقاً للح ول الوارلة ل هذه التعليمات .وال ينفق عليها وتكول صلته ابألسرة ق  انقطعت هنائياً 
ملن  ك  اسرة ي بت رمسياً ال معيلها الرئيس معتوها او سفيها او جمنوانً جنوانً مطبقاً، او اتئبلاً اسر األحوال الشخصية:

 .مال ويعاجل ل مراكز العال  املتمل  ةلاال



او البنت ال  جتاوزت ال امنلة عشلر ملن عمرهلا ) وال كال غري  رلنيا (هي املر ة ال  تول زوجها ملرأة اليت ال معيل هلا:ا
وز عمرهلا احل لو  عللى عمل  وال يتجلا تلتمكن ملن وللم يسبق لللها الزوا  ولليس للللها معيل  ممللزم قلالر عللى نفقتهلا و 

 .واملر ة املهجورة مبوج  قرار دكم شرعي ( عاماً 60الستني )
  تبلللغ و كلل  امللر ة طلقهللا زوجهللا بعلل  اللل خو  وانقضللت علل هتا الشللرعية و  تتللزو  سللواء كللال  للا  والل  م ال للقاااة: امل

 .وفقاً  ذه التعليمات وليس  ا معي  مملزم قالر على نفقتهاالستني من عمرها 
     
 

 السادسالفصل 
 الشهرةةاملالية  وانتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااملع

 املالية الشهرية ال  يتم خت ي ها لالسر احملتاجة وفقا  ذه التعليمات اىل ما يلي :  تقسم املعوانت(  13املادة )
 اوال :املعونة الشهرية املتكررة او املؤقتة املستحقة لالسر احملتاجة .

 : املعوانت املالية الشهرية اخلاصة )ابحلاالت االنسانية (. اثنيا
 (. االعاقةاثل ا : املعوانت املالية الشهرية اخلاصة )ابسر ذوي 

دللا  ثبللوت  وفقللاً  للذه التعليملللاتاملسللتحقة لالسللر احملتاجللة  (املتكااررة) شللهرية معونللة خت للي يللتم :(14املااادة )
ملنح هلذه انطبللاق شلروك اسلتمرار بناء عللى نتلائج ال راسلة االجتماعيلة واالقت لالية وطيللة فلرتة للمساع ة داجتها 

 :اتلياً للف ات املبينة  وذلك املعونة على االسرة
 عن  حتقق الشروك التالية:وذلك  ،امااااااااااااااااااااااااااااااااألةتاااسر   . أ

 ( من هذه التعليمات.12)ال يكول اد  افرال االسرة على االق  ينطبق عليه تعريف اليتم الوارل ل املالة   .1
ال التكول االسرة د لت على تعوي  نق ي او مريا  نق ي او اية مبالغ نق ية اخرى يزيل  جمموعهلا علن  .2

اتريللخ احل للو  علللى اي مللن هللذه  سللنوات مللع مراعللاة مبلل   التقللالم ل خلمللسامجللايل املعونللة املسللتحقة لالسللرة 
املبالغ، ولغاايت منح املعوانت الشهرية لالسرة فقط اليعترب مريااثً املبالغ املولعة لالبناء االيتام ل مؤسسة املوا  

 .السنوي خلط الفقر املطلق لالسرة املعيارية ال ال  االيتام وال  اليزي  جمموعها عن امجايل املضاعف 
شلللريطة ال يكلللول ملللرض رب االسلللرة ملللن ضلللمن قائملللة االملللراض ، الكلاااي الااادائم املصاااابون جلعجااازاسااار  . ب

 الش ي ة .
 دس  الشروك العامة الوارلة ل هذه التعليمات.، املسنون وأسااااارهم. ج

عاملا مملن هلم عللى مقاعل  ال راسلة 18و سرهتا؛ وتشم   بنائها الذين تزي   عمارهم علن املرأة اليت ال معيل هلا . د
وغلري قلالرين  بسل  امللرضل اجلامعات  و املعاه   و امل ارس وا و اإلان  غري العامالت وا و األبنلاء العلاجزين 

 على العم . 
 ، عن  حتقق الشروك التالية:األسرة البدةلة.ه



ال لا   لذا . ال اليق  ال خ  احلقيقي لالسرة الب ي  عن مستوى خلط فقرهلا املطللق وال اليزيل  علن املضلاعف 1
 اخلط وااو خط الفقر النسا ايهما اق  .

 .ال اليكول لالطفا  املتواج ين نضانة او رعاية االسرة الب ي  معي  ملزم وفقاً  ذه التعليمات. 2
 طفا  احملتضنني حتت خط فقرها املطلق.. ال تقع االسرة االص  لال3
للف للات املبينللة  وفقللاً  للذه التعليملللات املسللتحقة لالسللر احملتاجللةة( ا)املؤقتاا الشللهرية يللتم خت للي  املعونللة (:15املااادة )
ال راسللللة االجتماعيللللة  وللفللللرتة احمللللل لة بقللللرار منحهللللا ل ضللللوء نتللللائجللمسللللاع ة ،وذلللللك دللللا  ثبللللوت داجتهللللا اتلياً 

 :   ال  يتم إجرااها لالسرة  واالقت الية
 الشروك التالية: ضمن و سرهم املصابون جلعجز الكلي املؤقتاسر  . أ

 يكول مرض رب االسرة من ضمن قائمة االمراض الش ي ة .. ال 1
 .ثال  سنواتتزي  م ة العجز عن  . ال ال2
 : لشروك التاليةعن  حتقق اي من اوذلك  ،أسرة اليائب أو املفقود.ب
دكللم قضللائي او قللرار رمسللي ابعتبللار رب االسللرة االصللي  )الللزو ( غائبللاً او مفقللولاً وفقللاً الدكللام قللانول صلل ور . 1

 االدوا  الشمل ية املعمو  به.
رابً لالسرة لغاايت التسلجي  املل   وفقلاً الدكلام  . ص ور قرار من لائرة االدوا  امل نية أبعتبار )زوجة الغائ (2

 املعمو  به.قانول االدوا  امل نية 
إلارة عللن  صللالرة اململكللة لفللرتة التقلل  عللن اربعللة سللنوات مت لللة بوثيقللةدلل ول .ثبللوت غيللاب رب االسللرة خللار  3

 واحل ول ل م يرية االمن العام. االقامة
 وذلك على النحو املبني اتلياً: ،نير السجناء واملعتقلااااااااااااااااااااااس. ج
يتم حت ي  م ة هناية خت ي  املعونة الشهرية السرهم ني  تنتهي هنائي،  .السجناء ال الر نقهم دكم قطعي1

 ة.تل الشهر الذي يكم  فيه السجني م ة حمكومي
. السجناء املوقوفني او احملتجزين،يتم حت ي  م ة خت لي  املعونلة الشلهرية السلرهم نيل  التزيل  علن علام وادل  2

 وااو حلني خروجة من السجن ايهما اقرب.
 ( شهور3مل ة ال تزي  عن )د و  االسرة على املعونة الشهرية املؤقتة  ي ي  فرتة اململت  فرع ال ن وق مل ير.3

 .من اتريخ خرو  رب االسرة من السجن
 دس  الشروك العامة الوارلة ل هذه التعليمات.، أسر األحوال الشخصية اخلاصة.د
 :على النحو التايل، املللقات.ه

 وفقاً للشروك التالية:  املطلقة الفرل:. 1
 .تعا  من فقر الق رات او الفقر البشريمن الف ات ال   املطلقة تكولال  . 
 خط الفقر النسا .عن اسرهتا ال اليزي  امجايل ال خ  احلقيقي جلميع افرال  ب.



 عن  حتقق الشروك التالية:  سرة معيشية واد ة ايعيشول برعايته الذين ،املطلقة وابنائها. 2 
  عمل   (. ال ال يزي  لخ  وال  االبناء عن مستوى خط فقر اسرته فيما لو عاش معه االبناء اسرة معيشية واد ة

  م وجول لخ  منتظم له . عتمال احل  االلىن لالجور ك خ  لوال  االبناء ل دا  عاة اعمرا
 .من صن وق تسليف النفقة ةادضار براءة ذمب(.

 
ال تزيلل  ملل ة صللرف املعللوانت املاليللة الشللهرية ألسللر السللجناء  ة احمللل لة ل للرف املعونللة املؤقتللة ابسللت ناء امللل(:16املااادة )

ضللوء نتلللائج البحللل    للذه االسلللر لاملعونلللة  قلللرار خت للي املؤقتللة علللن عللام وادللل ، ويتملللذ القلللرار املناسلل  بتج يللل  
 للمعونة. اداجته ثبوت استمراريةدا  و االجتماعي واالقت الي ألوضاع األسر 

واملعتقلللني والغللائبني واملفقللولين يللتم التعاملل  مللع رب األسللرة املتللزو  ألك للر مللن فيمللا يتعلللق أبسللر السللجناء (:17ادة )املاا
زوجللة علللى اعتبللار  ل كلل  زوجللة مللن زوجاتلله و بنائهللا كأسللرة منف لللة عللن األخللرى حلللني اإلفللرا  عنلله وااو عولتللله 

 لزوجاته.  
على الرغم مما ورل ل هلذه التعليملات يكلول احلل  االلىن للمعونلة الشلهرية املتكلررة او املؤقتلة اململ  لة  :(18)املادة 

 .ويست ىن من ذلك معونة احلاالت االنسانية ومعونة ذوي االعاقة لينار 200واحل  االعلى لينار  45لالسرة 
 بعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالس الفصل

 املتكررة او املوقتة الشهرةة تملعواناالستحقاق العامة  شروطال
احمل لة ل الف ات  املستحقة لالسر احملتاجةالشهرية  تاملعوان ينحمع مراعاة ما ورل ل هذه التعليمات  (:19املادة )

 الشروك التالية: قيحتق ل هذه التعليمات عن 
خلط ااو وط فقرهلا املطللق لللللللللللللللللللللللللللللللللللللخ مسلتوى حتلتاالنتفاع من املعوانت الشلهرية  ةوطالبااملنتفعة ال تقع االسرة  . أ

 . ايهما اق  الفقر النسا
علن )احلل  االلىن احملتسل   هلالخلاسلحقاق االسلرة ملن املعونلة الشلهرية و ملا بلني  (ابلنق لال)الفلرق ال ال يقل  .ب

 شريطة ال اليق  هذا الفرق عن لينار واد .  ذه التعليماتاملقرر وفقاً  للمعونة الشهرية(
  احمل لة ل هذه التعليمات .املتكررة او املؤقتة الشهرية احل  االلىن للمعونة  االسر ال  التق  فجوة فقرها عن. 1
 ام.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاسر االيت.  2
 .مستأجرةسر ال  تقطن ل بيوت أل. ا3
 .ة من فرلين فاق لللللللللاالسرة املكون .4

ويست ىن من ذللك )احل  االلىن للمعونة الشهرية( عن وفقاً  ذه التعليمات االسرة احملتاجة  (فجوة فقر)ال التق   .ج
 :ةلويست ىن من ذلك الف ات والشرائح التالي الف ات التالية

 .للمعونة الشهرية نيمستحقواق   يناالسرة املنتفعة املكونة من فرل. 1  
 م  ر ال خ  الودي  لالسرة. االبنلللللللللللللللاء هم . اذا كال2  
 وفقاً للح ول املبينة ل هذه التعليمات. عليها لالسرة معي  ملزم قالر على االنفاق يكولال ال. د



   ال ال تزي  القيمة النق ية ملمتلكات االسرة املنتفعة ل الف ة ال  تتبع اليها ني  التزي  قيمة هذه املمتلكلات ملن  .ه  
 :  )االراضي واملبا  والعقارات( عن احل ول املبينة ل اجل و  التايل

 
                                     

 
 

 للمتلكات.( ج و  القيمة النق ية 1ج و  رقم )
 احلد اال لى للقيمة النقدةة الفئة  دد افراد االسرة املنتفعة

 4للللل  3
 االةتام

 خلط فقر االسرة املعيارية 11املضاعف السنوي 
 خلط فقر االسرة املعيارية 10املضاعف السنوي  2للللل  1
 4للللل  3

 جقي الفئات
 خلط فقر االسرة املعيارية 9املضاعف السنوي 

 خلط فقر االسرة املعيارية 8املضاعف السنوي  2للللل  1
األسلرة  ضمن افرالوال يع  من  ،املبينة اتلياً شروك التعليم وال حة االجنابية واحلماية والرعاية االسرية االسرة ب التزام .و

 لتزم اا:ماملستحقني للمعونة ك  فرل غري 

% ملن  مجلايل املعونلة 25)التزام األسرة إبرسا   بنائها للم ارس وع م التسرب منهلا(: عللى ال حيسلم ملا نسلبته .1
 املستحقة ل سرة عن ك  فرل ي بت رمسيا تسربه من امل رسة او ع م التحاقه اا عن  السن القانو  احمل ل الشهرية

 لذلك، ويست ىن من ذلك غري امللتحقني ابل راسة ألسباب صحية على ال يتم اثبات ذلك مبوج  تقرير طا صالر 
 .سم عن االبناء املنقطعني عن ال راسة ل املردلة ال انوية احلاليتم ، و عن املرجع الطا املعتم 

املستحقة  لشهريةا % من إمجايل املعونة  30االلتزام بربامج التح ني ض  األمراض: على ال يتم دسم ما نسبته. 2
 ل سرة عن ك  فرل ل األسرة ي بت رمسيا انه   يلتزم بربامج التح ني والتطعيم ال الرة عن وزارة ال حة.

% مللن امجللايل املعونللة الشللهرية املسللتحقة 50االلتللزام ابلسلللوكيات االجتماعيللة احلسللنة: علللى ال حيسللم مللا نسللبته .3
 .  ب ء انتفاع األسرة من املعونةعن ك  مرة يضبط فيها اي فرل من افرال األسرة متسواًل بعل سرة املنتفعة 

وع م تعرض رب األسرة او  د   فرالهلا الطلالبني لالنتفلاع او املنتفعلني ألي فلرل  :االلتزام بشروك احلماية األسرية .4
صلالر علن إلارة محايلة األسلرة ل م يريلة األملن ول دلا  ثبلت بتقريلر  آخلر ملن األسلرة ابلعنلف او التسلب  إبيذائله،

العام تعرض رب األسرة لزوجته وااو ألطفاله او ألد   فرال  سرته ابلضلرب وااو اإليلذاء، حتجل  عنله املعونلة وحيلرم 
رته املنتفع او طال  االنتفاع من استحقاقه ل املعونة الشهرية ويلتم حتويل  املعونلة لزوجتله و طفالله وااو ابقلي  فلرال  سل

 وال يعال النظر ل منح املعونة  و إعالهتا للمتسب  ابلعنف إال بع  مرور عام على األق  على دالة التعرض.
االسلرة  احملتاجلة احلل  االلىن ملن املعونلة الشلهرية املتكلررة او املؤقتلة املقلررة وفقلاً يلنح  (والبنل  )على الرغم مملا ورل ل .ز

 .احل هذا  عناملعونة املستحقة لالسرة  ل دا  اخنف  انتج ذه التعليمات 
  (:20)املادة 

ل اململكللة واملبينللني اتليللاً مسللتحقني  بشللك  لائللم يعتللرب افللرال االسللرة املقيمللنيلغللاايت حت يلل  افللرال االسللر املنتفعللة؛  . أ
 :ون  اعلى اربعة افرال ل االسرة الواد ة  للمعونة الشهرية املتكررة واملؤقتة



 الزوجة ل ع م وجول الزو .رب االسرة الزو  او  .1
 .ة للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالزوج .2
 . عاماً  18الذكور واالان  مماً تق  اعمارهم عن  االبناء .3
 البنات العازابت غري العامالت مهما بلغت اعمارهم. 4
 مهما بلغت اعمارهم. ذوي االعاقة. االبناء 5
%  75علام وداصللني عللى نسلبة عجلز تزيل  علن  18الذكور اللذين تزيل  اعملارهم علن املرضى  االبناء. 6

 مبوج  تقرير طا صالر عن اللجال اململت ة ل وزارة ال حة.
 عاماً. 23امللتحقني ابجلامعات واملعاه  دا سن  االبناء . 7
ال حيتسلل  مللن ضلمن افللرال االسللر املسللتحقني للمعونللة الشللهرية اي فللرل عللى الللرغمم ممللا ورل ل الفقللرة ) ( . ب

 . الواد  % من خط الفقر املطلق للفرل50عن  لهيزي  ال خ  احلقيقي يساوي او ل االسرة 
 الثامنالفصل 

 تقاااااااااااااااااااااادةر واحتساب دخل االسر احملتاجة 
 :املعا  اململ  ة  ا  لانه يكول للعبارات التالية هذه التعليماتملقاص   (:21املادة )

الي املتلأ  ال ابلت او املتكلرر بعل  تنزيل  االقتطاعلات املفروضلة بقلانول او نظلام و الل خ  النقل ي  صلالالدخل احلقيقي:
مبلا ل ذللك املبللغ احملل ل الي ملن افلرال االسلرة ل  مهملا كلال م ل ره ومهملا كلال مقل ارهفرل من افرال االسر احملتاجلة 

اململت للة، وال يلل خ  ضللمن هللذا ال للالر عللن اجلهللات القضللائية  (ع)للزوجللة او لالصللو  او للفللرو  دكللم النفقللةقللرار 
ع الف للات ملن )العملل  غلري املنللتظم( واللذي يقلل  علن احللل  االلىن املفهلوم لخل  الزوجللات ورابت االسلر واالبنللاء ل مجيل

 لالجور .
 التعليمات.للنس  احمل لة ل هذه الذي يتم ادتسابه وفقاً  االسرةكافة افرال هو امجايل لخ   الدخل احملتسب:   

 

لللزم احمللل ل ل التعليمللات وذللللك بعلل  تنزيلل  اللل خ  الشللهري اخلللاص ابملعيلل  امل صللال الاادخل الصااام للمعياال امللاازم:   
االقتطاعللات املفروضلللة بقللانول او نظللللام واألقسللاك املرتتبلللة عللللى الشللمل  ل الللللح البنللوك او املؤسسلللات او الشلللركات 

لينلار  100لينلار بل   سلكن و 200للمعي  يتم تنزي  مبلغ ال خ  ، ولغاايت ادتساب صال املتمل  ةاالقراضية 
 .من امجايل صال ال خ  جلامعات واملعاه عن ك  ابن ملتحق اب

ال خ  احلقيقي عن  ادتساب و لغاايت االنتفاع من مجيع انواع املعوانت املالية الوارلة ل هذه التعليمات (:22املادة )
 مما يلي:ضمن امجايل هذا ال خ  ك   لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةدخ اللالسرة احملتاجة 

 % من ال خ  احلقيقي املتأ  لالسرة من )االبناء( من العم  املنتظم.15 ما نسبته . أ

رب االسللرة املعتملل  ل ف للات )اسللر الغللائبني ( الزوجللةمللن اللل خ  احلقيقللي املتللأ  لالسللرة مللن )% 20 مللا نسللبته . ب
 .واملفقولين واسر السجناء واملطلقة مع ابنائها(

 لالسرة من ممارسة االعما  املنزلية املرخ ة .  ال خ  املتأ . ج



ل ف لة  (اللذكور واالان )خلط فقر البنت العزابء لغلاايت انتفلاع اشلقائها  ال ا ال خ  الذي يق  عن املضاعف  . د
 ."املراة ال  ال معي   ا"

 ل هذه التعليمات . ينةاملبلخ  اي فرل ل االسرة اذا كال غري مملزماً ابالنفاق على غريه وفقاً حل ول االعالة  . ه

 
 

% ملن قيملة  50االجر االفرتاضي الذي يشرتك على اساسه الشمل  ل الضمال االجتماعي، مع مراعلاة دسلم  . و
القسلللط الشلللهري لالشلللرتاك ملللن املعونلللة الشلللهرية املسللللتحقة لالسلللرة ول دلللا  اخنفللل  امجلللللللللللايل املعونلللة الشللللهرية 

احللل  االلىن للمعونللة الشللهرية؛ فللال االسللرة تسللتحق ل هللذه احلالللة احللل  لالسللرة نتيجللة هللذا احلسللم عللن املسللتحقة 
 االلىن للمعونة الشهرية احمل ل ل هذه التعليمات .

 مساع ات االه  واالقارب املق مة لغاايت أتمني احلاجات االساسية لالسرة.. ز

 راوس من االغنام. 10. العائ  من ال روة احليوانية ال  يق  ع لها عن ح
 

 

يتم اعتمال نس   املؤقتة وااملتكررة  الشهرية ادتساب املعونة لغاايتليمات و عاة ما ورل ل هذه التعمرا مع(:23املادة )
 :اتلياً ودس  التف يالت املبينة  من افرالها لالسرة "ك خ  حمتس االدتساب املبينة ل اجل و  التايل "

 

 "ال خ  احملتس " ( ج و  ادتساب لخ  االسرة 2ج و  رقم ) 
 البند الصفة االسرةة احملتسب تفصيرت مصادر الدخل النسبة
100% 

 

0% 
 )مهما كال مق اره( ومن رتلف امل الر. احلقيقي املنتظمال خ  الشهري 

 الذي يق  عن مستوى خط فقر الفرل.و  ال خ  الشهري غري املنتظم من رتلف امل الر
 لزوجا

 )رب االسرة(
1 

 الزوجة  كال مق اره( ومن رتلف امل الر.  )مهما احلقيقي الشهريال خ   80%
 ل مجيع الف ات ابستناء االرام 

2 

 

40% 
 االرملة ام الةتام:
 ومن رتلف امل الر. )مهما كال مق اره(احلقيقي ال خ  الشهري 

 3 االرامل
 

60% 
 االرملة البناء م سن الرشد:

 امل الر )مهما كال مق اره(.تلف من راحلقيقي ال خ  الشهري 
 

50% 
 )زوجة غري ارل (:االرملة ام الةتام 

 من رتلف امل الر. يال خ  الشهري احلقيق

20% 
احللل  االلىن لالجللور ومللا بللني والللذي يللرتاوح مللا بللني ) ماان العماالاحلقيقللياللل خ  الشللهري 

 (.مستوى خط فقر االسرة املعيارية
 مستوى خط فقر االسرة املعيارية والذي يزي  عن من العملاحلقيقي الشهريال خ   %25 4 االبناء العزاب

 .18لالبناء فوق سن  العملغري من واملتكرر اال ابت  احلقيقي ال خ  الشهري 25%



 .18سن  حتتلالبناء  العملغري من واملتكرر اال ابت  احلقيقي ال خ  الشهري 50%

 5 ابناء املللقة املق ر لوال  االبناءال خ  الشهري احلقيقي او  15%
 

 
 
 

وفقاً ملا هو  يتم تق ير ال خ  العائ  من امتالك االسرة لل روة احليوانيةمع مراعاة ما ورل ل هذه التعليمات (:24املادة )
 العائ  املق ر من ال روة احليوانية :( ج و  3ج و  رقم ) اجل و  التايلمبني ل 

        
 العائ  املق ر من ال روة احليوانية  ( ج و  3ج و  رقم )                                       

 االب  االبقار االغنام واملاعز الصنف/ النوع
 15 40 4 عن ك  راسا شهرايً ابل ينار العائد املقدر 

 

 

ضمن امجايل  ؛ الي خ احملتاجة وفقاً  ذه التعليماتلغاايت منح املعوانت املالية الشهرية املستحقة لالسر (:25)املادة 
 لالسرة معوانت احلاالت االنسانية واملعوانت اململ  ة لذوي االعاقة.ال خ  احملتس  

 او املفقول املتلزو  ملن اك لر ملن زوجله ومتكرر لرب االسرة السجني او الغائ ال دا  وجول لخ  اثبت (:26) املادة
 .     فانه يتم تقسيم هذا ال خ  وفقاً لنسبة ع ل افرال ك  زوجة مع ابنائها من الع ل االمجايل لالسرة

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 التاسعالفصااااااااااااااااااااااااااااال      
 مؤشرات حتدةد مستوى املعيشة ونو ية احلياة هلا         

ونوعيللة  معيشللة االسللر مسللتوىحت يلل   لليلل )اللل لي  التللايل املبينللة ل مؤشللرات مسللتوى املعيشللة يللتم اعتمللال  (:27املللالة )
 اجللل و ودسلل  التف لليالت املبينللة ل  ،وفقللاً للحلل ول املبينللة ل هللذه التعليمللات وقلليم هللذه املؤشللرات واوزاهنللا( احليللاة
 ونوعية احلياة معيشة االسر مستوىحت ي   ( للي 4ج و  رقم )                          التايل:

 الرمز
 4املستوى رقم  3 املستوى رقم 2 املستوى رقم 1املستوى رقم  املؤشر

 وزل املؤشر قيمة املؤشر وزل املؤشر قيمة املؤشر وزل املؤشر قيمة املؤشر وزل املؤشر قيمة املؤشر

  مؤشرات االنفاق على اهم السلع واخل مات:اجلزء االول:   
X1 االنفاق الشهري دجم 

 5 %5  -% 1 4 %10 -% 6 3 %15 -% 11 2 % فاك ر16 الكهاارجء على

X2 الشهري  دجم االنفاق
 5 %2  -% 1 4 %4 -% 3 3 %6 -% 5 2 اك رف% 7 على املياه

X3  دجم االنفاق 
 4 %8 –%1 3 %18 -% 9 2 %24 -%19 1 % فاك ر25 الشهري  لى السكن

X4 السنوي  دجم االنفاق
 4 %25 –%1 3 %50 -% 26 2 %75 -%51 1 % فاك ر76 التعليمعلى

X5 الشهري دجم االنفاق 
 5 %5  -% 1 3 %10 -% 6 2 %15 -% 11 1 % اك ر16 اخلااابز على

 مؤشرات خ ائ  لخ  االسرة: اجلزء الثاي:             
X6  الثبات والدميومة 

 غري منتظم  1 غري منتظم  ل خ  االسرة
 منتظم ومتكرر  2 متكرر

منتظم ومتكرر  3 سنوي 
 5 شهري

X7  مصادر الدخل 
 احلايل الالسرة

مساع ات غري 
 دخول حتوةلية 2 لخ  من امللكية 1 منتظمة

افرال عاملني  3  ، معونةضمال،تقاع 
 4 ابالسرة

X8  حصة الفرد من 
 5 % فاك ر76 3 %75-%51 2 %50 -%26 1 %25 -%1 دخل االسرة املنتظم

X9  مصادر  دد 
 5 فاك ر 4 4 3 2 2 1 1 الدخل املنتظم

 مؤشرات خ ائ  املسكن وموقع السكن  اجلزء الثالث:             
X10  خيمه او بيت  نوع املسكن

 6  سكن  3 )مستق ( لار 2 شقة 0 شعر او كرفال

X11 5 ملك بيت  3 ب ول مقاب  2 مقاب  عم  1 مستاجر ع ء االنفاق على السكن 

X12  4 مركز حمافظة 3 مركز لواء 2 قضاء 1 متنق   موقع املسكن 

X13   4 موقع   3 موقع ب 2 موقع   1 موقع لموقع املعيشة دس 



 خرائط الفقر

X14  د ة الفرل من مسادة
 4 فاك ر ²م50 3 ²م49 -²م33 2 ²م32  -²م17 1 فاق  ²م16 ²املسكنام

X15   4 شبكة املياة 3 اابر  2 مياه ينابيع  1 مياه صهار  املياهم  ر 

X16 مت   بشبكة  1 مول  كهرابء 0 غري متوفر م  ر الكهرابء واالانرة
 5 طاقة مشسية 3 الكهرابء 

 
 امتالك االصو  املالية وغري املالية والسلع املعمرة: الرابع:  اجلزء               

X17  امتالك االصو 
  قارات 

+ 1 
 1 اليوج  ايرالات

+ 1 
% من 50 ≥ايرال

 خط فقر االسرة
2 

+ 1 
% من خط 51 ≥ايرال 

 فقر االسرة 
 6 عقارين فاك ر 4

X18  امتالك االصو 
 قيمة نق يةمباي/ 

 املضاعف 
 املضاعف  2 3  – 1

 املضاعف  3  7  – 4
8 –  11  4 

 11عفااملض <
خلط فقر االسرة 

 املعيارية
6 

X19  امتالك االصو 
 قيمة نق يةاالراضي/

 املضاعف 
 املضاعف  1 3  – 1

 املضاعف  2 7 – 4
8 –  11  3 

 11عفااملض <
خلط فقر االسرة 

 املعيارية
6 

X20  امتالك االصو 
 6 2400≥ 3 2399-1585 2 1584 - 793 1 792 ≥ عائ زرا ية/ وحدات

X21 
 امتالك االصو 
 الثروة حيوانية

 املق ر االنتاجيا لينار
 6 فاك ر 200 3  199  – 133 2 132 - 66 1  65 - 1

X22  امتالك االصو 
 ع ل+ف ةاملركبات/ 

مهيء اعفاء  
لذوي ادتياجات 

 خاصة
3 

مهيء اعفاء  غري 
لذوي ادتياجات 

  خاصة
خ وصي  1 4

او  فاك ر 2 5 مسموح
 6 عمومي

X23  مولي  املركبات عمر
واق  لغري  5 3 15اق  من   2 19 -15 1 فاك ر 20 ابلسنوات املركبةا

 6 االعفاء

X24 االصول املالية 
 6 2400≥ 3 2399-1585 2 1584 - 793 1 792 ≥ )اسهم، سن ات(اعائ 

X25 6 فاك ر 3 4 2 3 مع ايرال 1 2 ب ول ايرال 1  دد االصول 

 املؤشرات ال حية لالسرة.اجلزء اخلامس:               
X26  غري مؤمن  الاتأمني الصحي لرسرة

أتمني صحي  0 صحياً 
أتمني صحي م    2 م  اعسكري 

أتمني صحي  3 ف ة اوىل
 5 خاص 

X27   نسبة افراد االسرة
 4 % فاك ر76 3 %50 -%75 2 %49 -%26 1 %  فاق 25 املؤمنني صحيا  

X28  1الوضع الصحي 
 5 0 2 1 1 2 0 فاك ر 3 االمراض املزمنة/ دد  

X29  2الوضع الصحي 
 5 0 2 1 1 2 0 فاك ر 3 االعاقاتاع ل

 مؤشرات التعليلم وال قافة .اجلزء السادس:                 
X30  ع ء احلاق االبناء

 جلتعليم املدرسي
دكومي 
دكوميي مناطق  1 مناطق انئية

 5 0 3 م ارس خاصة 2 دضرية

X31  تكاليف التعليم ع ء
 اجلامعي

قروض 
 5 0 3 نفقة خاصة 2 منح لراسية 1 تعليمية



X32  4 % فاك ر75 3 %50 -%75 2 %49 -%26 1 فاق  %25 التعليمياملستوى 

X33 االطفا  امللتحقني 
 5  0 3 فاك ر 5 2 4 - 3 1  2 – 1 جلدراسة/ دد

X34 التسرب املدرسي 
 5 فاك ر 3 3 2 3 1 2 0 ع ل ند االطفال/

 
 

 

 مؤشرات املمكنات والرفاه اخلاصة ابالسرة.اجلزء السابع:                
X35  /املهارات القدرات

 4 فاك ر  4 3 3 2 2 1 1 ع ل البشرةة

X36  الرفاااااااهمستوى 
 4 533-400 3 399 - 267 2 266- 134 1 فاق  133 لينار/لرسرة

X37 القدرة  لى اال الة 
 االبناء املتزوجول  املقت رين مالايً 

 5 معي  ف ة   3 بمعي  ف ة  2 معي  ف ة   1 معي  ف ة ل

X38  العملالتعلل  ن 
 4  0 3 1 2 2 1 فاك ر 3  دد االفراد

X39 توفااااااااااااااااار 
 6 متوفر  خادمااااااااااااااااة لرسرة

 الع ء الضريا: الثامن اجلزء              

X40  6 خاضع  العبء الضرة 

 ( ل دا  ع م وجول ت نيف ملستوى املؤشر اخلاصة ابالسرة.0تعطى عالمة )   

 فقللاً ملسللتوى اثمللوع العللامذلللك و و  عالمللة االسللرة اللل  تعللرب عللن مسللتوى معيشللة االسللر احملتاجللة(: يللتم حت يلل  28)املللالة 
 ىحت يلل  مسللتو  لليلل وارل ل اللل وعلللى النحللو هللذه االسللرمعيشللة  اخلاصللة ابملؤشللرات اللل  حتلل ل مسللتوى املعياريللة لعالماهتللا
 عاللة التالية:املبني ل هذا الف   ودس  امل احملتاجةاألسر  معيشة

                                                                               n=40  
  1.6÷∑ X1+x2+x3+……………x40}  { 

                                                                                                  i=1                  
ل مؤشلرات جل و   املسلتحقة للمعونلة الشلهرية يتم ت نيف ووصف انتلج اثملوع النهلائي لعالملات االسلر (:29املالة )

 التايل:املبني ل اجل و  ( وعلى النحو 28للي  حت ي  مستوايت املعيشة دس  انتج املعاللة املبينة ل املالة )
 ج و  ت نيف مستوايت املعيشة ( 5ج و  رقم )                                    

 

 نلاق الشمول  مستوى املعيشةوصف  عرمات الجمموع 
 فوق عتبة ااالستحقاق مستوى معيشة هش 100 -76
 فوق عتبة االستحقاق اق  اخنفاضاً مستوى معيشة  75 – 51
 حتت  تبة االستحاق مستوى معيشة منخفض 50 -26



 االستحقاق حتت  تبة جدا منخفضيمستوى معيشة  25 – 1
 العاشرالفصااااااااااااااااااااااااااااال     

 مؤشرات تقدةر مستوى احلاجة لرسرة املستهدفة من برانمج املعوانت املالية   
لغلاايت حت يل  مسلتوى داجلة االسلر الفقلرية للمعونلة؛ فانله يلتم اعتملال جل و  مؤشلرات تقل ير مسلتوى   (:30املالة )

هللذه ( مللن 31)وعلللى النحللو الللوارل ل املللالة الشللهرية املتكللررة واملؤقتللة  املعللوانتاحلاجللة لالسللرة املسللته فة بللربانمج 
 التعليمات. 

وادتساب ال رجات ال  تّعرب عن مستوى احلاجة لالسرة املسته فة  مؤشرات حت ي  مستوىاعتمال يتم  (:31املالة )
داجة هذه االسر وفقاً لناتج جمموع قيم اوزال مؤشرات حت ي  احلاجة ال  حت   عليها ك  اسرة وعلى النحو املبني 

 ( ج و  حت ي  مستوايت داجة االسر املسته فة:6التايل: ج و  رقم ) اجل و  ل
 ج و  حت ي  مستوايت داجة االسر املسته فة  (6ج و  رقم )     

 4 رقم املستوى 3 رقم املستوى 2 رقم املستوى 1 رقماملستوى  املؤشر الرمز
 وزل املؤشر قيمة املؤشر وزل املؤشر قيمة املؤشر وزل املؤشر قيمة املؤشر وزل املؤشر قيمة املؤشر

N1 4   50 -37.7 3 37.6 – 25.1 2 25 - 12.6 1 12.5 – 1 عالمة/ مستوى املعيشة 

N2 حجم االسرة 
 )جمموع ع ل االفرال(

 0.20 2-1 0.15 4-3 0.10 6-5 0.05 فاك ر 7

N3  فقر املدقعال فجوة 
 )النسبة من خط الفقر امل قع(

 0.20 %25 –%0 0.15 %50–%26 0.10 %75-% 51 0.05 فاك ر 76%

N4  0.40 %25 -% 1 0.30 %50 -%26 0.20 %75 -%51 0.10 فاك ر% 76 غري اليذائي فجوة الفقر 

N5 فجوة الفقر املللل 
 )النسبة من خط فقر املطلق(

 0.40 %25 -% 1 0.30 %50 -%26 0.20 %75 -%51 0.10 فاك ر76%

N6  100 -%51 حاااااااااااااااااادة الفقر% 
 %50 -% 1 0.10 حتت

 %50 -%1 0.20 حتت
 %100 -%51 0.30 فوق

 0.40 فوق

N7  4املضاعف ≥ 0.10   4املضاعف <  فجوة االنفااااااااااق 
        2املضاعف > 0.20     3املضاعف  ≥

 0.40 2املضاعف   ≤ 0.30 3املضاعف  <

N8 4املضاعف ≥ 0.10   4املضاعف <  فجوة الدخااااال 
        2املضاعف > 0.20     3املضاعف  ≥

 0.40 2املضاعف   ≤ 0.30 3املضاعف  <

N9 التزامات التعليم العايل 
 )ع ل االبناء امللتحقني واجلامعات(

 0.40 0 0.15 1 0.10 2 0.05 فاك ر3

N10 0.40  1 0.15 3 – 2 0.10 5 – 4 0.05 فاك ر 6 معدل اإل اااااااااااااااااااااااااااااااااااالة 

N11 احلالااااااااااااااااااااااااااااة العملية 
 العم لرب االسرةا طبيعة 

 0.40 عم  منتظم  0.30 صاد  عم  0.20 منتظم عم  غري  0.10 عم  مومسي

N12   0.40 0 0.15 أمستوى  0.10 بمستوى  0.05 ج مستوى  بء الدةون والقروض 

N13  0.40 0 0.30 2 -1 0.20 4 -3 0.10 فاك ر 5  دد االطفاااااااااااال 

N14  دد املرضى وذوي 
 0.40 0 0.15 1 0.10 2 0.05 فاك ر 3 االحتياجات اخلاصة

N15  خصائص املعيل الرئيس
 0.40 زو   0.30 زوجة 0.20 مطلقة 0.10 ا ابنها ابنهارملة لرسرة



N16 الفئاااااااااااااااااة العمرةة 
 0.40  40اق  من  0.30  49 – 40 0.20 59 - 50 0.10 فاك ر 60 لرب االسرةاسنة

N17 0.40 0 0.30 1 0.20 2 0.10 فاك ر3  دد املسنني 

  10 اجملموع     

 عالمة.10يتم إضافة هذا املؤشر لالسر ال  ل يها شه اء من القوات املسلحة واالجهزة االمنية ل دا  ق  جمموع عالمات هذه االسر عن * مؤشرات إضافية
Ad 
18 

 شهااااااااااااااااااااااااداء *
    2- املؤشر = شهي  فاك رقيمة  القوات املسلحة واالجهزة االمنية

Ad 
 0.40- قيمة املؤشر = االسر حتت خط الفقر العاملي  العاملي خط الفقر 19

 (ونوعيلة احليلاة ةمسلتوى املعيشلحت يل  يتم اعتبار النتيجة )العالملة( الل  حت ل  عليهلا االسلرة ل )جل و   (:32املالة )
مللن امجلللايل وزل قللليم % 40كادلل  املؤشلللرات الرئيسللة ل جللل و  حت يللل  مسللتوى احلاجلللة نيللل  يشللك  هلللذا املؤشلللر 

 مؤشرات حت ي  احلاجة الوارلة ل هذا اجل و .                      
ملسلتوى اثملوع فقلاً ذللك و و عالمة االسرة ال  تعرب عن مستوى داجة االسرة طالبة االنتفاع (: يتم حت ي  33املالة ) 

حت يل   جل و وارل ل الل وعللى النحلو هذه االسر ايت داجةاخلاصة ابملؤشرات ال  حت ل مستو  املعيارية لعالماهتا العام
 املبني ل هذا الف   ودس  املعاللة التالية:مستوايت داجة االسر املسته فة 

                                                                   n=17  
∑ N1+n2+n3+……………n17 + Ad18 + Ad19}. { 

                                                                                            i=1                  
 للا وعلللى النحللو املبللني ل اللل الالت واملعللا  املقابلللة االسللر املسللته فة االوزال و داجللة  ايتسللتو مليكللول  (:34املللالة )

 ( ج و  لالالت ومعا  مستوايت احلاجة.7ج و  رقم )                اجل و  التايل:

 الداللة /املعىن رقم املستوى
 من املؤشر ادتيا  منملفظة ج اً لرجة  4
 من املؤشر منملفظة ادتيا لرجة  3
 من املؤشرمتوسطة  ادتيا لرجة  2
  املؤشرلرجة ادتيا  عالية من  1

 
 

يللللتم ت للللنيف ووصللللف مسللللتوايت داجللللة االسللللر طالبللللة االنتفللللاع وفقللللاً ثمللللوع عالماهتللللا املعياريللللة اىل  (:35املللللالة )
 :اتلياً طبقات متسلسلة من االك ر داجة اىل االق  داجة مقسمة اىل شرائح وذلك دس  التف يالت املبينة 10

رقم 
 اللبقة

 حدود اللبقة
 )عالمة االسرة(

 دد شرائح 
 اللبقاااااااااااااااااااااااااة

درجة 
 االحتياج

 وصف اللبقة  
 الرمز وفقاً ملستوى داجتها

1 010.– 1 100 100%  
 حاجة مرتفعمستوى 

A1 
2 1.01- 2 100 90%  A2 
3 2.01 - 3 100 80%  A3 
 B1حاجة مستوى   70% 100 4 - 3.01 4



 B2 متوسط  60% 100 5 - 4.01 5
6 5.01 - 6 100 50%  B3 
7 6.01 - 7 100 40%  B4 
مستوى حاجة   30% 100 8 – 7.01 8

 منخفض

C1 
9 8.01 – 9 100 20%  C2 
10 9.01- 10 100 10%  C3 

 

 
 راحلادي  شالفصااااااااااااااااااااااااااااال  

 ت االستحقاق واالحتساب معادال                
 (: 36املالة )

 وفقأ لناتج املعاللة التالية: املستحق لالسر احملتاجة املعونةحت ي  وادتساب مق ار يتم  . أ
 

 معامل االنتفاع× متمم  رمة االسرة ×  دد اللبقات الكلي( ÷  املعيارةة )فجوة الفقر =  املعونةمقدار 
F  ×(10 – m)  ×N) ÷ = (G = Aa 

    Aa: Amount of aid  

G: size standard gap   

total number of layers  : N 
m: family sign    

utilization factor = 1: F 
 

املعتم ة لتقلي  فجوة الفقر املعيارية جلميلع االسلر املسلتحقة للمعونلة الشلهرية نس  التغطية لاحل ول العليا كول ت . ب
   : اتلياً املؤقتة واملتكررة على النحو املبني 

 املنتفعة  حجم االسرة
 ااةاحلد اال لى لنسبة التيلي J D املعيارةة  حجم الفجوة ع ل االفرل 

1 

200 

25% 
2 50% 
3 75% 
 %100 فاك ر 4

 

اليزيلل   املسللتحق لالسللر احملتاجللة اللل  املعونللةادتسللاب مقلل ار علللى الللرغم ممللاورل ل الفقللرة ) ( مللن هللذه املللالة؛ يللتم  . ج
 وفقأ لفجوة فقرها املطلق.ع لها عن فرلين 



 2020ا1ا1حت ي  وادتساب مق ار املعونة املستحق لالسر املنتفعة ملن بلرامج املعلوانت الشلهرية قبل  اتريلخ يتم  . د
 وفقأ لناتج املعاللة التالية:

 

 

 معامل االنتفاع× متمم  رمة االسرة ×  دد اللبقات الكلي( ÷  املعيارةة )فجوة الفقر  =  املعونةمقدار 
 F (+ ×(10 – m)  ×N) ÷ = ( G  = Aa  -فرق التسكني )

= Where f = (1) -    

 الفرق ابلزايلة او النق ال ما بني استحقاق االسرة للمعونة قب  وبع  نفاذ هذه التعليمات .فرق التسكني : 
 

 
 
( ابلللزايلة او  م للملل ير العللام بنللاء علللى تنسللي  جلنللة التملطلليط والتنسلليق واملتابعللة تعلل ي  قيمللة معاملل  االنتفللاع ) . ه

 ابلنق ال وذلك وفقاً ملستوى االست امة املالية املتادة لربامج املعوانت الشهرية.
 املستحق لالسرة احملتاجة مبوج  هذه التعليمات القرب لينار. املعونةيتم ادتساب مق ار  . ز

    

  شر الثايالفصل   
 ةاااااااااااااااااااااال اقذوي أسر معوانت 

والكلمات التاليلة دي ملا ورلت ل هلذه التعليملات املعلا  اململ  لة ملقاص  هذا الف   يكول للعبارات  :(37املادة )
  ا  لانه ما   ت   القرينة على غري ذلك:

م لاب بق لور)كلي  و جزئلي( بشلك  مسلتقر فللي اي ملن  ثبلت ابلفحل  والتشلملي  الطلا انله كل  شلمل املعاق:
دواسله  و ق راتله اجلسمية او النفسية  و العقلية إىل امل ى الذي حي  ملن إمكانيلة تعللللمه  و أتهيلله او عملله نيل  ال 

وارلة ل ادل  انلواع االعاقلات اللل ويعلا  ملن ،يسلتطيع تلبيلة متطلبلات دياتله العاليلة ل ظلروف  م الله ملن غلري املعلوقني
 .من هذه التعليمات 38املالة 

ملن ذوي ال  تتحمل   عبلاء ماليلة  ضلافية انجتلة علن إعاللة  و رعايلة  و إحللاق  فرالهلا هي االسر  :اال اقة أسر ذوي 
 .مبراكز الرتبية او الرعاية اخلاصة التابعة للهي ات واملؤسسات اململت ة غري احلكوميةاالعاقة 
 وذلك عن  حتقق الشروك التالية: االعاقةيتم خت ي  املعونة الشهرية السر ذوي  :(38املادة )
خللللط فقلللر االسلللرة املعياريلللة وال اليزيللل  الللل خ   ال لللا املضلللاعف  علللن ةسلللر لالاحلقيقلللي الللل خ  امجلللايل ال اليزيللل   اوال :

 .خط الفقر النساعن  وفقاً  ذه التعليمات  ا احملتس 
 احلاالت التالية: الطا للمعاق ضمنال يكول التشملي   اثنيا :
 التمللف العقلي الش ي . .1
 الشل  ال ماغي امل اد  إلعاقة.  .2
 .ة ل اإلعاقللللللللللللللللللللللللللللللللللتع داالت  .3
 اإلعاقة احلركية املقع ة ال  ال يستطيع معها املعاق خ مة نفسه.  .4



 املرض العقلي والنفسي الذي ال يستطيع معه املعاق خ مة نفسه.  .5
د ي ثال   صلابع علن مسلافة ثالثلة  متلار  او الق رة على يييز الضوء ليس ل يهكفيف الب ر الكلي الذي    .6

  مبساع ة املعينات الب رية.
 

لخلهللا دسلل  مسللتوى  االعاقللةيللتم حت يلل  مقلل ار املعللوانت الشللهرية املتكللررة اللل  خت لل  السللر ذوي  :(39املااادة )
( جلل و  مقلل ار املعونللة 8جلل و  رقللم ) ل اجللل و  التللايل ةاملبينلل ودسلل  التف لليالتوفقللاً  للذه التعليمللات احملتسلل  

 :الشهرية اململ  ة السر ذوي االدتياجات اخلاصة
 
 
 
 
 
 

 
 ت اخلاصةمق ار املعونة الشهرية اململ  ة السر ذوي االدتياجا( ج و   8ج و  رقم ) 

 

رقم  شرحية 
 الدخل

 األسرةدخل 
 احملتسب

 دس  ع ل األفرال املعاقني ل األسرةا ابل ينار مقدار املعونة الشهرةة
 ثالثة  فرال فأك ر فرلين فرل

1 0 –  250 50 80 115 
2 251 - 300 40 70 105 
3 301 – 350 35 60 95 
4 351 - 400 30 50 85 
5 401 - 450 30 40 75 
6 451 - 500 30 40 65 
7 501 - 650 0 30 55 

 

  شر الثالثالفصل 
 معوانت احلاالت االنسانية

 ( على النحو التايل:معونة احلاالت االنسانيةتعّرف ):(40املادة )
احملتاجة بشك   خت ي ه وفقا  ذه التعليمات ل سر)جيوز( هو املبلغ الشهري الذي معونة احلاالت االنسانية: 

قابلة للتج ي  ملرات اخرى دا  استمرار الظرف الذي  حم لة التزي  م هتا ل املرة الواد ة عن العام للوري ومل 
ر يال   اخلاصة االقت الية او ال حية مواجهة الظروف ا ف مساع ة االسر احملتاجة علىوذلك منحت من اجله 

 .( من هذه التعليمات42املبينة ل املالة )لشروك لوفقاً  اا و
 على النحو التايل: اخلاصة ابالنتفاع من معوانت احلاالت االنسانيةروف ظالحت ل :(41املادة )

 او مستع ية تتطل  نفقات متكررة للعال  واأللوية.وجول فرل ل األسرة يعا  من  مراض خطرية او مزمنة  .  

 .امل قع للفرل الواد خط الفقر مبا اليق  عن  اخنفاض لخ  األسرة احلقيقي عن مستوى خط فقرها امل قع . ب
 على مقاع  ال راسة اجلامعية االوىل.وانت الشهرية املتكررة او املؤقتة عة من املاملنتفع ةلالسر  او اك ر  . وجول ابن



 وذلك ل الظروف التالية:،املكونة من فرلين على االق  احملتاجة الفق  القسري ل خ  االسرة .ل
 الوارلة ل هذه التعليمات عليها. الستحقاقاب اخلاصةشروك ال اد  سر االيتام ل دا  ع م انطباقأل .1

 ثال  سنوات.السر العاجزين عجز مؤقت ل دا  زالت م ة العجز عن  .2
 فق ال االسرة احملتاجة مل  ر لخلها نتيجة التهجري القسري م   اجللوات العشائرية.  .3
 نتيجة غياب الزو  املطلوب قضائياً. الودي  فق ال االسرة احملتاجة مل  ر لخلها .4
للحريلة م ل  اإلقاملة  إدل ى العقلوابت املقيل ةفق  االسرة احملتاجة مل  ر لخلها املتلأ  ملن اللزو  ال لالر نقلة  .5

 .االقامة اجلربية فرتةعن  الشهرية ونةعني  ال تزي  م ة خت ي  امل اجلربية
 ني.الزو  املفقول او الغائ  )وامل بت( م ة مت لة التق  عن عامفق  االسرة احملتاجة مل  ر لخلها املتأ  من  .6
 

 
 

روف االقت الية وال حية واالجتماعيلة ظوفقاً لل معونة احلاالت االنسانيةوشروك منح  حت ي  مق اريتم :(42املادة )
 املبني ل اجل و  التايل: على النحوو  احملتاجة لالسرة

 معونة احلاالت االنسانية وشروك  حت ي  مق ار ( ج و   9ج و  رقم ) 
 

 تفصيرت ظروف االسرة
 احلد اال لى
لع ل االفرال 

 للمونة املستحقني
مقدار  االستحقاقشروط 

 ابل يناراملعونة/

 املرض املزمن
الذي حيتا  اىل عال  لوري خار  املنز  مبع   
 اليق  عن مرة واد ة خال  الشهر الواد 

2 

 افراد فاقل:االسر املكونة من اربعة .1
ط ملن خل 1.5ال اليزي  لخ  االسرة احلقيقي عن 

 فقرها املطلق.
 :.االسر املكونة من مخسة افراد فاكثر2

ملن خلط  1.5ال اليزي  لخ  االسرة احلقيقي عن 
 فقر االسرة املعيارية.

35 
ل  للفرل الواد 

 دا  االزلواجية

50 
غري للفرل الواد  ل 

 االزلواجية  داالت

 املدقع لرسرةالفقر 
احلقيقي عن مستوى خط فقرها  اخنفاض لخ  األسرة

 .مبا اليق  عن مستوى خط فرلين  امل قع
تكلللول االسلللرة مسلللتحقة للمعونلللة املاليلللة الشلللهرية ال  غري حم ل

 .وفقأ  ذه التعليماتاملتكررة او املؤقتة 
ما يعال  فجوة 
 الفقر امل قع

 80 االنتفاع. اثناء فرتةلالسرة دقيقي ع م وجول لخ   غري حم ل الفقد القسري للدخل

ال يقلل  امجللايل اللل خ  احلقيقللي لالسللرةعن مسللتوى  2 االبناء اجلامعيني م االسر املنتفعة
 30 خط فقرها املطلق .

 تنزةر
 ولور املسنني مراكز اصالح وأتهي  النساء

امجلللايل الللل خ  احلقيقلللي للنزيللللةاق  ملللن خلللط فقرهلللا  1
 20 املطلق .

 

او بللني بنللول معونللة  احلللاالت اإلنسللانية ةمعونللاملعللوانت الشللهرية و اجلمللع بللني بقللرار مللن امللل ير العللام جيللوز :(43املااادة )
 .عليها اذه املعوانتل هذا الف  ، وذلك دا  انطبلاق الشروك اخلاصة  الوارلةاحلاالت االنسانية 

  شر لثالثاالفصل 
 واهلبةبيع االصول والتعوةض واملرياث 



 :املعا  اململ  ة  ا  لانه ملقاص  هذا الف   يكول للعبارات التالية (:44املادة )
: هللو الفللرتة الزمنيللة اللل  يتلل  مللن اتريللخ احل للو  علللى املبلللغ النقلل ي او املللريا  او التعللوي  او البيللع ومللا بللني التقااادم

 ابلشهور.وحتس  لائماً الشهرية اتريخ تق ع الطل  للح و  على املعونة 
على مبالغ نق ية او مريا  ت ذا د لالشهرية ا املعونة املاليةاملنتفعة او طالبة االنتفاع  ال تستحق االسرة :(45املادة )

سلنوات لف لة اسلر  اربلعملل ة  االل  ميكلن ال يلنح  لالشلهرية   و تعوي  او هبة او وصية تزي  قيمتها عن  مجايل املعونلة
 .التعوي  او املريا  او البيع مع مراعاة مب   التقالم ل اتريخ احل و  علىلباقي الف ات  سنتنياأليتام ومل ة 

ل دا  قام اد  املنتفعني ابلتناز  عن او بيع اي من املمتلكات او العقارات بع  د وله على املعونة  أ. :(46املادة )
 مجلايل املعونلة الل  الشهرية؛ فإنه يتم ايقاف املعونة الشهرية عن االسرة اذا جتاوز مثن او ب   بيع هلذه املمتلكلات علن 

 .  سنتني لباقي الف ات ومل ة ممنحت لالسرة مل ة اربع سنوات لف ة اسر األيتا
ملن هلذه  ( )مثن او ب   بيع هلذه املمتلكلات يقل  علن احلل  املسلموح فيله السلتمرار االنتفلاع وفقلاً للفقلرة  اذا كالب. 

 48÷ امجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايل مثن البيع  : املالة فأنه يتم تقسيم هذا ال من او الب   وفقا للمعاللة التالية
كأدل  م لالر لخل  االسلرة ويلتم ختفلي  املعونلة املسلتحقة لالسلرة )ب(يتم اعتمال انتج املعالللة اللوارلة ل الفقلرة  ج.

 .سنوات  4مبق ار هذا ال خ  مل ة ال تق  عن
املسلتحقة الشلهرية مقل اره علن امجلايل املعونلة اليؤثر د و  االسرة على اية مبلالغ نق يلة او ملريا  او تعلوي  يقل  د.

  ال  سنوات.لالسرة ل من املعونة االساسية املستحقة لالسرة ل العام الواد ؛ شريطة ال اليكول هذا املبلغ اكرب
  شر الرابعالفصل 

 نفاقإلاملعيل امللزم القادر  لى ا
جلل و   احمللل لين ل صاشللملاال هللمملقاصلل  هللذا الف لل  )يعللّرف( املعيلل  امللللزم القللالر علللى االنفللاق؛ ابهن. أ :(47املااادة )

 االنفلاق عللى األسلرة ملنعللى  ينقلالر الوذوي القلرىب  عالوارل ل هذه املالة من ذوي االصلو  والفلرو  تف يالت االعالة
تفقل  االسللرة اسلتحقاقها ملن املعللوانت ، نيل  مإقلامته مكللال بغلل  النظلر علنو  التللايل ل اجلل و  االشلملاص احملل لين

 :عي هذا املدا  وجول املتكررة واملؤقتة ل الشهرية 
 ج و  تف يالت االعالة( 10 و  رقم )ج

احلد االدىن للدخل  املعيل امللزم ة املنتفعةاااااااااااااااااااااااالفئ
 لينارالصام/

 الفرل االرملة()
 900 االب 

 1000 االخ االعزب
 700 االبن االعزب هممنف   عنبشك  تعيش  بناء ا او  (او املطلقة االرملة)

 - معي  للمطلقة ال يوج  املطلقة مع ابنائها
 1000 االبن )الذكر( املتزو  ل مجيع ف ات املعوانت املتكررة واملؤقتة االم الفرل

 1400 االبن )الذكر( املتزو  مجيع ف ات املعوانت املتكررة واملؤقتة ل  االب وااو االم
 1500 االبن )الذكر( املتزو   املتكررة واملؤقتةمجيع ف ات املعوانت ل  االب واالم وابناءهم



 2000 )الذكر( املتزو الشقيق االخ  واالبناء )الذكور واالان ( العزاب االخوة االيتام
 2200 )الذكر( املتزو آلب االخ  واالبناء )الذكور واالان ( العزاب االخوة االيتام

 1800 االبن )الذكر( املتزو  احلاالت االنسانية
 2500 االبن )الذكر( املتزو  فرل اسر ذوي االدتياجات اخلاصةا
 3000 االبن )الذكر( املتزو  ا فرليناسر ذوي االدتياجات اخلاصة
 3500 االبن )الذكر( املتزو  ثالثة افرال واك راسر ذوي االدتياجات اخلاصةا 

 

 :وفقاً لالسس التالية على االسر احملتاجة ) ( من هذه املالة قالراً وملزماً ابإلنفاق الفقرة املعي  احمل ل ل . يعتربب
 .او التكرارت ا بله صفت الال يكول لخ  املعي   .1
 ضمن دسبة ال خ  ؛ال خ  املتأ  من افرال اسرة املعي  )االبناء او الزوجات(. ي خ  منال .2
م ة ال تقل  علن  اهاليهمالتواص  املكا  مع  نواملنقطعني ع  )خار  اململكة( خ  االبناء املتزوجول ب عت يم ال  .3
 .مت لة سنوات اربع

لمعونللة لاحللل  االعلللى امجلايل ي مبللالغ نق يللة او مللريا  او تعلوي  يقلل  مقلل اره عللن لغلاايت هللذا الف لل  اليعتل  أب . 
لالسلرة  املسلتحقة الشهريةاملعونة  يزي  عناملمنودة لالسرة ل العام الواد ؛ شريطة ال اليكول هذا املبلغ  الشهرية

 .لسنة كاملة
  شر اخلامسالفصل 

 (ورخص السوق املركباتامتالك )

 اك لر ملن التعامل  ملع االسلر الل  يتللك اليلتم ابسلت ناء مركبلات االعفلاء اجلمركلي للذوي االدتياجلات اخلاصلة،:(48املادة )
( مللن هللذه 49الللوارل ل املللالة )ل اجللل و   املبينللة تفاصلليلها غللري املركبللاتمللن اخللر اي )نللوع او موليلل (  يتلللك او بللةمرك

 .الف اتول مجيع  ت الشهريةكأسر مستحقة للمعوان؛التعليمات
نلوع  الل  يتللك ايمن املعوانت املالية الشلهرية املتكلررة او املؤقتلة و  السر املنتفعةل (مق ر ملكية)حت ي  يتم  :(49املادة )

على النحو املبني ل اجلل و  و  ةمن امجايل املعونة الشهرية املستحقة لالسر  هذا املق ر يتم دسم من انواع املركبات ني 
 مق ر امللكية لالسر احملتاجة ال  يتلك مركبات( ج و  8ج و  رقم )                     التايل:

 

االدىن لعمر احلد  فئة املركبااة /امللكية البند
 عاماملركبة/

امللكية مقدر 
 ينارلابالشهري 

 ابسم:خ وصي  سيارة ركوب صيرية 1
 25 15 (او رب االسرة السجني اسر االيتام رب االسرة املتول لل مجيع الف ات، ألبنللللللللاءا)

 ابسم: سيارة ركوب صيرية 2
 0 13 )ألي فرل ل االسرة(" )االسر ال  يعا  اد  افرالها من "السرطال او غسي  الكلى

 ابسم: محولة خاصة او جص صيري نقل مش ك كيم  2500سيارة شحن لياةة  3
 55 15 رب االسرة املتول ل اسر االيتام( وااو رب االسرة السجني  ل مجيع الف ات البناءا)

 25 15 )ألي فرل ل االسرة( مراكب االشيال الزرا ية 4

 (اعفاء مجركي) خ وصي ركوب صيرية اتسيار  5
 0 0 ي فرل ل االسرة(ال) معونة اسر ذوي االدتياجات اخلاصةلالنتفاع من 

 خ وصي ركوب صيرية اتسيار  6
 0 5 فرل ل االسرة( يال)معونة اسر ذوي االدتياجات اخلاصة لالنتفاع من 



  (ف ة سابعة)مهي ة لذوي االدتياجات اخلاصة  ركوب صيرية اتسيار  7
 10 4 ملعوانت الشهرية املتكررة واملؤقتة واالنسانيةلالنتفاع من ا

  (اعفاء مجركي)خ وصي ركوب صيرية اتسيار  8
 25 5 الشهرية املتكررة واملؤقتة واالنسانيةملعوانت لالنتفاع من ا

 0 10 )ألي فرل ل االسرة(الفق  القسري لل خ   ابست ناء احلاالت االنسانية 9
 0 13 )ألي فرل ل االسرة( لل خ  الفقد القسريا احلاالت االنسانية 10
 :(رب االسرة الزو  او الزوجة ) 11

 25 22 قاطرة ومقطورة واالليآت ال قيلةمجيع انواع  املركبات ابست ناء الشادنات 
 

رور اك ر من ثالثة سنوات على ع م متعترب املركبة ل دكم املشطوبة ل دا  لغاايت منح املعوانت الشهرية :(50املادة )
 جت ي  رخ تها ول هذه احلالة فال ملكية املركبة التؤثر على استحقاق االسرة للمعونة واليتم دسم اي مبلغ منها كما

 اليتم طل  اية واثئق اخرى تتعلق ابملركبة من االسرة.
(:فيما يتعلق أبسر االيتام و السلجناء واملعتقللني والل  ميتللك فيهلا رب األسلرة املتلزو  ألك لر ملن زوجلة مركبلة 51املادة )

فانله يلتم اعتملال املقل ر  ؛ملن هلذه التعليملات( 49امللالة )ملن املركبلات احملل لة ف اهتلا وموليالهتلا ل اجلل و  اللوارل ل 
 الشهري العائ  على هذه املركبة السرة الزوجة و بنائها ال  تق  فجوة فقرها عن االسرة ااالسر االخرى.  

يلتم االلتلزام ابختلاذ للف لات املنتفعلة املؤقتلة(  واعنل  صل ور قلرار ملنح املعلوانت الشلهرية االساسلية )املتكلررة  (:52املادة )
 :الرمسيرب االسرة املبني إزاء ك  ف ة من ف ات االنتفاع وذلك فيما خي  رخ  السوق ال  ميتلكها االجراء 

 ركباتملبرخ  سوق ا االجراءات املتعلقة( ج و  9ج و  رقم )
 االجراء الفئاااااااااااااااااااااااااااااااااة

 ولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاملسن

 جبميع فئاهتا الرخص تسليم طلب الةتم

 اءللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسجن
 االسر الب ي 

 اسر ذوي االدتياجات اخلاصة
 امللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللااليت

 احلاالت االنسانية ابست ناء الفق  القسري لل خ 
 املر ة ال  ال معي   ا
 العاجزول عجزاً لائم

قيادة رخصة جبميع فئاهتا جستثناء طلب تسليم الرخص ةتم 
( و رخصة قيادة املركبات اثل ة خ وصي)صيري الكوب الر 

 واالشيال الزرا ية.
 العاجزول عجزاً مؤقت
 اسر االدوا  الشمل ية

 احلاالت االنسانيةا الفق  القسري لل خ 
 

  شر السادسالفصل 
 ة اااااااااااااااااااااااااملعوانت املالية اللارئ

 ال  ت رف ل فرال واألسر الفقرية احملتاجة نتيجةاملعونة الطارئة؛ ابهنا املبالغ  عّرف(تالف   )ملقاص  هذا  :(53املادة )
  .وليست  ذه املبالغ صفة ال وام واالستمراريةاو داالت حم لة ل هذه التعليمات ملللرورها بظروف طارئة 

 التالية: وذلك ل احلاالتيتم صرف املعونة املالية الطارئة ألي  سرة حمتاجة  (:54املادة )



 وفاة معي  االسرة او  د   فرالها. .1
 اجللوة العشائرية وانتقا  األسرة من مكال إقامتها ال ائم إىل مكال آخر. .2
 تعرض منز  األسرة الذي تعيش فيه للحريق . .3
 تعرض األسرة للكوار  والنكبات الطبيعية ويست ىن من ذلك اجلفاف وانتشار األوب ة. .4
 .املقع  عن العم  مل  ر لخلها الودي  الذي تعتاش منه بس  مرض رب االسرة فق ال االسرة .5
 وذلك دس  الشروك التالية: للسجن( غري املنتفعة من املعوانت املتكررة او املوقتةتعرض رب األسرة ) .6

 صرف املعونة الطارئة ل سرة احملتاجة بع  ثالثني يوما على األق  من اتريخ سجن رب األسرة. اوال :
 ل املرة السابقة. ها ذا السب  االّ بع  مرور ثالثة اعوام من اتريخ صرف الطارئة ع م صرف املعونة اثنيا :
 
 

ل اجلل و   احملل لل دا  كال للسجني اك ر من زوجه فانه يتم منح كل  زوجله مسلتحقه  لذه املعونلة املبللغ  اثلثا :
 ى احلا .( من هذه التعليمات ودس  مقتض55الوارل ل املالة )

 % فاك ر ل شهالة ال راسة ال انوية.90تفوق ابناء االسر املنتفعة ود و  اي منهم على مع     .7
(:يراعللى ل ادتسللاب مقلل ار املعونللة الطارئللة ل سللرة احملتاجللة وفقللاً لنللوع احلالللةا الظللرف الللذي يللر بلله وعلللى 55املااادة )
 ج و  الظروف املستحقة للمعوانت الطارئة( 10ج و  رقم )       :املبني ل اجل و  التايلالنحو 

  دد مرات الصرف املبلغ نوع احلالة/ الظرف
 عن  حتقق الظرف 250 وفاة معي  االسرة )رب االسرة(

 عن  حتقق الظرف 200 وفاة اد  افرال االسرة
 عن  حتقق الظرف 300 احلريق الكام  ملنز  االسرة
 الظرف عن  حتقق 150 احلريق اجلزئي ملنز  االسرة

 عن  حتقق الظرف 200 الق ريةاجللوات 
 عن  حتقق الظرف 200 مرض رب االسرة املقع  عن العم 
 ك  ثال  سنوات عن  حتقق الظرف 100 اسر السجناء )زوجه ب ول ابناء(
 ك  ثال  سنوات عن  حتقق الظرف 200 اسر السجناء )زوجه مع ابناء(

 ك  ثال  سنوات عن  حتقق الظرف 150 من ابنب ول زوجه( اك ر  اسر السجناء )ابناء
 ك  ثال  سنوات عن  حتقق الظرف 75 اسر السجناء )ابن ب ول زوجه(

 عن  حتقق الشرك 200 ل ال انوبة العامة . تفوق ابناء االسرة املنتفعة من ال ن وق
 

 لشروك واألسس التالية:قاً لوف(: يتم صرف املعونة املالية الطارئة املبني تفاصيلها ل هذا الف   56املادة )
 . ل ال يتجاوز لخ  األسرة احلقيقي عن مستوى خط الفقر املطلق )الشهري( لالسرة املعيارية .1
 يوماً من اتريخ تعرض األسرة للظرف الطارئ. 60عن  الطارئة .  ل ال يزي  اتريخ قرار صرف املعونة2



املمنودلة  لا ملن  تعلوي  يسلاوي او يزيل  علن مقل ار املعونلة. ال ال تكول األسرة قل  د للت عللى  ي معونلة  و 3
  ي م  ر آخر لنفس الغاية.

مالية طارئلة  ةجيوز للمرجع اململت  احمل ل ل اجل و  التايل صلرف معونعلى الرغم مما ورل ل هذا الف   (:57املادة)
 :اتليا املبني وعلى النحو ل هذا اجل و املبينة  عن احل ول احملتاجةللحالة  ل العاماالمجايل  اليزي  مق ارها فورية

 

 السنوي ابل ينار املبلغ االمجايلا الصرحية  املرجع املختص الرقم
 300 امل ير العام 1
 150 مساع ي امل ير العام 2
 50 م ير املعوانت املالية 3

 

 
 

  شر السابعالفصل   
 ختامية امااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحك

ال رب االسلرة املنتفلع ال حيسلن الت لرف ابملعونلة الشلهرية ثبلت  ول دا لفرع ال ن وق اململت   جيوز(: 58املادة )
بللني لالسللرة بتجزئلة املعونللة الشللهرية املسللتحقة  للل عم اختللاذ قللرار اسللرته بع اللله افلرالاململ  لة للله واليقللوم ابنفاقهللا علللى 

اصل  وذللك ملن وذلك وفقاً حلجلم اجلهلة املعنيلة ابالسلتفالة ملن هلذه التجزئلة  دس  مقتضى احلا  افرال اسرة املنتفع
وسللم قللرار التجزئللة مراعللاة وادلل  مللع  انتفللاعاحلجللم الكلللي السللرة املنتفللع، ول هللذه احلالللة يكللول لالسللرة جمتمعللة ملللف 

 بعبارة )معونة جزئية( .
استحقاقها من املعونلة الشلهرية نتيجلة لالدتسلاب ل االسر متع لت الزوجات؛ اذا فق ت اد ى االسر :(59املادة )

زوجة وابنائها تعيش بشك   ابل ك للمرجع اململت  وتبني بشك  قاطع  املشرتك ل خ  او ممتلكات افرال هذه االسرة
وثبلت ملن  ،ا لخل  مشلرتكملا صلالت اسلرية ولليس  ممنف   عن االخرى وليس اسرة معيشية واد ة وال يوج  بينه

 والبح  االجتماعي ال  جيريها فرع ال ن وق اململت  ابل اد ى هذه الزوجات وابنائهلا ستق اءاالخال  عمليات 
لمساع ة؛ فانه يتم ل هذه احلالة اعتبار ك  زوجة وابنائهلا اسلرة مسلتقلة ملن ديل  الل خ  واملمتلكلات ل ناجة ماسة

ني  يتم منح هذه الزوجة  احملتاجة وابنائها،حت ي  خط فقر هذه االسرة وفجوة فقرها وفقاً ثموع ع ل افرال الزوجة و 
يعللال  نسللبة علل لهم مللن امجللايل علل ل افللرال االسللرة الكلللي املبللني ل وثيقللة اسللتحقاقهم مللن املعونللة الشللهرية مبللا وابنائهللا 

 هلاونلة الشلهرية املقلررة ، فانله يلتم منحعن احلل  االلىن للمعل، ول دلا  اخنفل  اسلتحقاق هلذه االسلرة االدوا  امل نيلة
 احل  االلىن للمعونة الشهرية املقررة وفقاً  ذه التعليمات.

ألي  سرة مستحقة وفقا  ذه التعليمات وسبق وال د لت على قرض شهرية  عونةمل دا  خت ي   :(60املادة )
من إمجايل  ودسمه القسط املستحق على هذه األسرة حت ي فانه يتم  ؛س اله تنهي االسرةأتهي  مهين  و تعليمي و  

 املعونة املستحقة  ا وحلني س ال كافة املبلغ املتبقي عليها .
حيرم املنتفعني  وطالا االنتفاع من اسلتحقاق اي نلوع ملن  نلواع املعلوانت الل  يقل مها ال لن وق وذللك  :(61املادة )

 فللي احلاالت التالية:



إذا ثبللت مللن خللال  ال راسللة التبعيللة االجتماعيللة واالقت للالية اللل  جتللرى علل م تللوافر الشللروك املن للوص عليهللا ل  .1
 هذه التعليمات عليه. 

 اذا فق  اد  شروك االستحقاق املن وص عليها ل هلذه التعليمات.  .2
إضلللافية ال  فعلللةإذا قللل م معلوملللات  و بيلللاانت غلللري لقيقلللة  و غلللري صلللحيحة لل لللن وق بغلللرض احل لللو  عللللى من .3

 يستحقها وفقا للتشريعات واللوائح النافذة.
 )ابلتملفي ( وفقا ألدكام هذه التعليمات.  إذا قام إبخفاء معلومات ق  تؤلي إىل تع ي  مستحقاته من املعونة .4
إذا كللال هللو  و  دلل   فللرال  سللرته حمللاال للعملل  والتأهيلل  او التلل ري   و   توجيهلله إىل عملل  او وظيفللة تتناسلل   .5

  رات  ي منهم ورفضوا ذلك لول عذر صحي او اجتماعي مقنع.وق
 
 

عللى  ( اللوارل ل هلذه التعليملات ائماللالعجلز  املفقلول ،السلجني، ) املسن ،الغائ  ،ف ات يسري تعريف :(62املادة )
 الشهرية. فقط من املعوانت املالية احملتاجةاالرلنية  غري األرل  املتزو  من  رلنية وذلك لغاايت انتفاع الزوجة

ل االسللرة املنتفعللة وتللؤثر ابلتملفللي  او ( اقت للالية او اجتماعيللة او لميغرافيللة (:عنلل  دلل و  ايللة متغللريات(63املااادة)
 االيقلاف علللى املعونللة الشللهرية املسلتحقة لالسللرة ؛فانلله جيلل  اختلاذ القللرار املناسلل  تبعللاً  لذا املتغللري نيلل  يللتم ختفللي 

 املعونة املتكررة  و إيقافها طبقاً لنتائج عمليات البح  والتق ي واالستعالم ال  تتم  ذه الغاية.مق ار 
:إذا ثبت ال املسلتفي  ملن املعلوانت املاليلة بكافلة  نواعهلا كلال قل  تقل م ببيلاانت ومسلتن ات غلري صلحيحة (64املادة )

اململت لة ل ال لن وق اختلاذ اإلجلراءات القانونيلة ضل ه ترت  عليها د وله على املعونة بغري وجه دق فعلى اجلهات 
 وض  ك  من ساع ه واشرتك معه ل ذلك مع مطالبتهما متضامنني برل املبالغ ال  د   عليها ب ول وجه دق.

إذا تبني ال لطال  املعونة معي  مملزم قالر على نفقته ولكنه ال يعوله فعلى مكتل  ال لن وق ل املنطقلة  :(65املادة )
ال  يقطنها طال  املعونة إيقاف او تعليق إجراءات خت ي  او صرف املعونة له وتوجيه طال  املعونة لالستفالة 

 من هذا املعي   و مقاضاته ل ى اجلهات القضائية اململت ة دا يلتزم إبعالته.
ويلر بظلروف اسلت نائية :إذا ثبت بعمليات البح  وال راسلة وجلول دلاالت ناجلة ماسلة للحمايلة والرعايلة (66املادة )

وال تنطبق عليها هلذه التعليملات فعللى املل ير العلام اختلاذ اإلجلراءات الالزملة إلجلراء ال راسلة االجتماعيلة للحاللة ملن 
تقوم إبع ال تقرير يتضمن خالصة عن وضع احلالة و سباب ومربرات داجتها  احلاالت االست نائية ني  نةجل خال 

 الختاذ القرار املناس  خب وصها وفقا ألدكام قانول ال ن وق.  للمساع ة وعرضها على اثلس
 كافلة  "اختلاذ ابلتعاول ملع اجلهلات املعنيلةو حي لها اثلس ال  الست نائيةا ل احلاالت الطارئةللم ير العام  (:67املالة )

 .االجتماعي ل اململكة  منواالستقرار الاحتقيق لضمال ضمن نطاق عم  ال ن وق اإلجراءات الالزمة 
لالسلر املنتفعللة مللن للملل ير العلام صللالدية صلرف معونللة ماليللة إضلافية حملل لة  ل دللا  تلوفر اململ  للات (:68امللالة )

يلتم صلرفها االسلرة املنتفعلة نيل   مع مراعاة دجلملينار شهرايً  40اليتجاوز مق ارها برامج املعوانت املالية الشهرية 
 وذلك على النحو التايل: ك  ثالثة شهور جمتمعة

 بناء على تنسي  م ير املعوانت املالية.مناطق االطراف مجيع االسر ل املناطق االش  فقراً وداجة و  .  



ل ابقلي منلاطق اململكلة بنلاء عللى تنسلي  مل ير فلرع  وفقاً السلتحقاقها املستحقة للزايلة االسر االش  داجة . ب
 ال ن وق اململت . 

التعليمللات دسلل  اإلمكانيللات املاليللة املتادللة لل للن وق وتعطللى األولويللة ل مللنح املعللوانت (: يعملل  اللذه 69املااادة )
 اللذه التعليمللاتاجللل و  املرفللق ل  املوضللحاملقابلل  ملسللتوى االسللت امة املاليللة املتللاح و  املاليللة دسلل  تسلسلل  الف للات

 .ج و  اولوايت منح املعوانت الشهرية لالسر دس  الف ات""
عللى ال يلتم وتعل يالهتا  2017املعوانت املالية لرعاية ومحاية األسر احملتاجلة رقلم  لسلنة تعليمات تلغى  :(70املادة )

                  .2020ا12ا31اعالة تسكني االسر ال  انتفعت من برامج املعوانت الشهرية قب  نفاذ هذه التعليمات قب  اتريخ 
 

 

 
 املتكررة واملوقتة املعوانت الشهرةةدلياااااااااااااااااااال احتساب مؤشرات 

 

 اوال :  مؤشرات حتدةد مستوى املعيشة ونو ية احلياة: 

 حجم االنفاق  لى الكهااااااااااااااااااااااارجءاسم املؤشر:  .1
 .لكهرابءا النفقاق االسرة من هو قيمة الفاتورة الشهريةالتعرةف:  

  دجم االنفاق على الكهرابء من امجايل انفاق االسرة.ال  يشكلها نسبة الحت ي  اهلااااادف: 
لالسللرة  للكهللللرابءادتسللاب املتوسللط احلسللام الشللهري لقيمللة اخللر ثللال  فللواتري شللهرية اجااراءات االحتساااب: 

 .االسر طالبة االنتفاع  مستوى معيشةحت ي   وتوزيعها وفقاً للمستوايت الوارلة ل للي  والقرب لينار
 مصدر البياانت: طالب االنتفاع + استعرم شركة الكهرجء

 حجم االنفاق  لى املاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءاسم املؤشر:  .2
 هو هو قيمة الفاتورة الشهرية للماءالتعرةف:  

 االسرة.حت ي  نسبة دجم االنفاق على املاء من امجايل انفاق اهلااااادف: 
وتوزيعهللللا وفقللللاً  يللللتم ادتسللللاب املتوسللللط احلسللللام لقيمللللة اخللللر لورة ميللللاه والقللللرب لينللللار اجااااراءات االحتساااااب:

 .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   للمستوايت الوارلة ل للي 
 مصدر البياانت: طالب االنتفاع + استعرم شركات املياه

 .السكاااااااااااااااااااااااااانحجم االنفاق  لى اسم املؤشر:  .3
 هو مق ار ب   اجيار املنز  الشهري ال  ت فعه االسرة ال  تقطن ل منز  مستأجر. التعرةف: 
 قياس احلجم الذي يشكله ب   اجيار املسكن من نفقات ولخ  االسرة .  اهلااااادف:



امجلايل لخل  االسلرة وذللك بتقسليم مبللغ  : اجيال النسبة ال  يشكلها االنفاق على السكن ملنطرةقة االحتساب
اعتمال مبلغ ب   االجيار احمل ل ل عقل  االجيلار او اي ) ال خ  الشهري لالسرة ب   االجيار الشهري على امجايل

 مسلتوى معيشللةحت يلل   ( وتوزيللع النلاتج وفقلاً للمسللتوايت اللوارلة ل لليل وثيقلة رمسيلة اخللرى تبلني قيملة هللذا البل  
 .االسر طالبة االنتفاع

  وثيقة رمسية مصدقةمصدر البياانت:  
 .حجم االنفاق السنوي  لى التعليم اسم املؤشر: .4

 .مع   املبالغ السنوية املرتتبة على االسرة نتيجة التحاق ابنائها ل امل ارس واجلامعاتالتعرةف: 
 .امجايل انفاق االسرةحت ي  احلجم الذي يشكله االنفاق على التعليم من اهلااااادف: 

ادتسللاب نسللبة االنفللاق السللنوي علللى الللتعلم امل رسللي واجلللامعي مللن امجللايل لخلل  االسللرة طرةقااة االحتساااب: 
 .االسر طالبة االنتفاع  مستوى معيشةحت ي   السنوي وتوزيع الناتج وفقاً للمستوايت الوارلة ل للي 

 .االنفاق  لى اخلبزحجم اسم املؤشر:  مصدر البياانت: طالب االنتفاع .5
 هو متوسط قيمة االستهالك الشهري للفرل من مالة اخلبز.التعرةف: 
  حت ي  نسبة دجم االنفاق على اخلبز من امجايل انفاق االسرة.اهلااااادف: 

يللتم اعتمللال انتللج قيمللة تقسلليم معلل   مثللن االسللتهالك السللنوي للفللرل مللن مللالة اخلبللز والبللالغ طرةقااة االحتساااب: 
وتوزيللع النللاتج وفقللاً للمسللتوايت  والقللرب لينللارمضللروابً بعلل ل افللرال االسللرة شللهر  12لينللار مقسللوماً علللى  14.4

  .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   الوارلة ل للي 
 وزارة الصنا ة والتجارة.مصدر البياانت: 

 .الثبات والدميومة لدخل رب االسرة اسم املؤشر: .6
 حت ي  نوع لخ  رب االسرة من دي  لرجة ال بات واالستمرارية.التعرةف: 
 .حت ي  لرجة مستوى االستقرار االقت الي لالسرة وفقاً لنوع م  ر ال خ اهلااااادف: 

ل وعللى النحلو اللوارل  م  ر لخ  رب االسرة من دي  مستوى االنتظام والتكلرار ت نيف: طرةقة االحتساب
  .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   للي 

 الصندوق.مصدر البياانت: قا دة بياانت 
 مصدر دخل رب االسرة.اسم املؤشر:  .7

 بنوع الوظيفة.املرتبط لخ  رب االسرة من دي  طبيعة ونوع العم   صنفحت ي   هو التعرةف:
  . قياس لرجة االمال الوظيفي واثره على االستقرار االقت الي واالجتماعي لالسرة اهلااااادف:



وعلى النحو طبيعة ونوع الوظيفة او العم  حت ي  نوع م  ر لخ  رب االسرة من دي   اجراءات االحتساب:
 .االسر معيشةالوارل ل ج و  حت ي  مستوى 

 االجهزة االمنية. +القوات املسلحة  +ضمان اجتما ي  +الصندوق بياانت امصدر البياانت: قا دة 
 حصة الفرد من دخل االسرة.اسم املؤشر:  .8
 ابل ينار. ك  فرل من افرال االسرة احملتاجة شهرايً من امجايل ال خ  احلقيقي لالسرة مق ار د ة  التعرةف:  

 .قياس مستوى معيشة افرال االسرة احملاجة اهلااااادف:
وتوزيع الناتج وفقاً للمستوايت  تقسيم امجايل لخ  االسرة الشهري على ع ل افرال االسرة اجراءات االحتساب:

  .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   الوارلة ل للي 
 مصدر البياانت: قا دة بياانت الصندوق.

 تعدد مصادر الدخل.اسم املؤشر:  .9
 املتأ  لالسرة من رتلف امل الر. ع ل م الر ال خ  املنتظمالتعرةف: 
 املنتظم وأتثري اخلطر على مستوى معيشىة االسرة. اعطاء وزل ململاطر فق ال اد  م الر ال خ اهلااااادف: 

 لليل  للمسلتوايت اللوارلة لحت يل  عل ل م لالر الل خ  وتقسليمها اىل اربلع مسلتوايت وفقلاً طرةقة االحتسااب: 
 . االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي  

 الصندوق.مصدر البياانت: قا دة بياانت 
 نوع املسكن.اسم املؤشر:  .10

 هو طبيعة ونوع مسكن او منز  االسرة الذي تعيش فيه.التعرةف:
 . قياس م ى مالئمة ومناسبة منز  او مسكن االسرة للمعيشةاهلااااادف: 

عللى النحلو و  ( ، لار، خيملة او كرفلال، شلقة ( فير أ فئة ))مسكن  حت ي  نوع املسكن اجراءات االحتساب:
 الوارل ل ج و  حت ي  مستوى داجة االسر.

 طالب االنتفاعمؤسسة التلوةر احلضري + مصدر البياانت: البلدايت + 
  بء االنفاق  لى السكن.اسم املؤشر:  .11

 املسكن الذي تعيش فيه.هو التكاليف املرتتبة على االسرة نتيجة انتفاعها من املنز  او التعرةف: 
التمييز بني االسر احملتاجة ملن ديل  وجلول او عل م وجلول ايلة اعبلاء ماليلة او ماليلة مرتتبلة عللى االسلرة اهلااااادف: 

 نتيجة انتفاعها ابملكسن الذي تعيش فيه.
ب  او مقاب  او ب ول مقا ابالجيارلكية املنز  او امل)ت نيف العالقة مبنز  االسرة من دي  اجراءات االحتساب:



 .( وعلى النحو الوارل ل ج و  حت ي  مستوى املعيشة عم 
 + البلدايت. مصدر البياانت: طالب االنتفاع

 موقع السكااااااااااااااااااااااااااان.اسم املؤشر:  .12
  ا.حت ي  املكال الذي تعيش فيه االسرة من دي  مستوى التقسيم االلاري الذي يتواج  فيه منز التعرةف: 
 .حت ي  م ى توفر اخل مات االساسية لالسرة تبعاً ملستوى الود ة االلارية ال  تعيش فيها اهلااااادف:

منز  متنق ، قرية، مركز قضاء، مركز حمافظة او لواء( وعلى  سكن االسرة ) مكالت نيف  اجراءات االحتساب:
  .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   للي  النحو الوارل ل

 دائرة االحوال املدنية + طالب االنتفاع + البلدايت.  مصدر البياانت:
 موقع املعيشة من حيث خرائط الفقر.اسم املؤشر:  .13

 االلارية ال  تعيش فيها. هو حت ي  موقع معيشة االسر وفقاً ملستوى ولرجة الفقر ل الود ةالتعرةف:  
 رتلف املناطق وفقاً لتسلس  ملستوى فقرها.حت ي  اثر وانعكاس معيشة االسر ل اهلااااادف: 

 ت نيف االسر احملتاجة وفقاً ملوقع ومكال سكنها وعلى النحو التايل: اجراءات االحتساب:
 فئة د فئة ج فئة ب فئة أ

، ليلللللللللر الباليلللللللللة الشلللللللللرقيةالرويشللللللللل ، 
 الكهلللللللف، والي عربلللللللة ، احلسلللللللينية.

 ، الغوار اجلنوبيةاحلسا

ب لللريا، علللني الباشلللا، القطرانلللة، 
ق لللللللللللللللللللللبة معلللللللللللللللللللللال، اجلفلللللللللللللللللللللر، 

 ،علللللللللللللال، القويرة.ب للللللللللللريا، ليلللللللللللللر
، ال يسللللللللللة، االغللللللللللوار الشللللللللللمالية

 ق بة الطفيلة .

، اجليللللللللللللزة، ام الرصلللللللللللللاص
الرم لللللا، ق لللللبة عجللللللول، 

 .صملرة
 ابقي مناطق اململكة

 
 .مصدر البياانت: دائرة االحصاءات العامة

 املسكن.حصة الفرد م  .14
 ن ي  ك  فرل من افرال االسرة من املسادة االمجالية للمسكن . التعرةف:
 . حت ي  لرجة االشباع او احلرمال ل ى االسر احملتاجة اهلااااادف:

وتوزيللع النللاتج وفقللاً للمسللتوايت  تقسلليم املسللادة الكليللة للمنللز  علللى علل ل افللرال االسللرة: اجااراءات االحتساااب
 .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   الوارلة ل للي 

 .مصدر البياانت: دائرة االراضي واملساحة
 .مصدر امليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهاسم املؤشر:  .15

 .هو م  ر املياه الرئيس لالسرةالتعرةف: 



 .حت ي  م ى توفر م  ر مناس  للمياة لالسرة احملتاجة واثره على مستوى معيشة االشرة اهلااااادف: 
 ،ميللاه صللهار ، ميللاه اابر وينللابيعحت يلل  م لل ر امليللاه الللذي تعتملل  عليلله االسللرة ل معيشللتها ) :طرةقااة االحتساااب

مصدر االسر طالبة االنتفاع  معيشةمستوى حت ي   وتوزيع الناتج وفقاً للمستوايت الوارلة ل للي ،..( شبكة املياة
 .البياانت: طالب االنتفاع + استعرم شركات املياه

 .مصدر الكهرجء واالنااااااااااااااااااااااااااااااااااارةاسم املؤشر:  .16
 .هو م  ر الكهرابء واالانرة الرئيس لالسرةالتعرةف: 
 واثره على مستوى معيشة االسر احملتاجة.حت ي  م ى توفر م  ر مناس  للكهرابء واالانرة اهلااااادف: 

موللل  كهللرابء، طاقللة الللذي تعتملل  عليلله االسللرة ل معيشللتها )الكهللرابء واالانرة حت يلل  م لل ر  :طرةقااة االحتساااب
االسلللر طالبلللة  مسلللتوى معيشللةحت يللل   وتوزيلللع النلللاتج وفقللاً للمسلللتوايت اللللوارلة ل لليلل ( مشسللية، شلللبكة الكهللرابء

  .االنتفاع
 البياانت: طالب االنتفاع + استعرم شركات الكهرجءمصدر 
 .امترك االصول )العقاااااااااااااااااااااااارات( اسم املؤشر: .17

 .هو حت ي  ع ل العقارات ال  يتلكها االسرة وايرالاهتا ال وج ت التعرةف: 
 . من العقارات واثرها على مستوى معيشة االسرة حت ي  دجم ونوعية ممتلكات االسرةاهلااااادف:

وتوزيلع النلاتج فيملا اذا كلال  لا ايلرال ام ال  بيلالالعقلارات و دجلم ممتلكلات االسلرة ملن حت ي  : طرةقة االحتساب
  .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   وفقاً للمستوايت الوارلة ل للي 

 واملساحةمصدر البياانت: دائرة االراضي 
 .امترك االصول )املباي( اسم املؤشر: .18

 هي القيمة النق ية للمبا  ال  يتلكها االسرة .التعرةف: 
 . من املبا  واثرها على مستوى معيشة االسرة دجم ونوعية ممتلكات االسرة بيالاهلااااادف:

وعلللى النحللو  -غااري مناازل االساارة -حت يلل  القيمللة النق يللة للمبللا  اللل  يتلكهللا االسللرة مللن  :طرةقااة االحتساااب
 الوارل ل ج و  حت ي  مستوى املعيشة.

 مصدر البياانت: دائرة االراضي واملساحة
 .امترك االصول )االراضي( اسم املؤشر: .19

 هي القيمة النق ية لالراضي ال  يتلكها االسرة .التعرةف: 
 . من االضي على مستوى معيشة االسرة ممتلكات االسرة ثر دجم  بيال اهلااااادف:



 منلز  االسلرةاالرض املقلام عليهلا الل  يتلكهلا االسلرة ملن غلري  الراضيحت ي  القيمة النق ية ل :طرةقة االحتساب
 .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   وتوزيع الناتج وفقاً للمستوايت الوارلة ل للي 

 واملساحة.مصدر البياانت: دائرة االراضي 
 .امترك االصول )وحدات زرا ية( اسم املؤشر: .20

 هي القيمة االنتاجية الراضي الود ات الزراعية ال  تست مرها االسرة .التعرةف: 
 . مق ار العائ  املالي من است مار الود ات الزراعية واثرها على مستوى معيشة االسرة حت ي  اهلااااادف:

وعلى النحو اللوارل  االسرة او تست مرها ال  يتلكهاللود ات الزراعية  االنتاجيةحت ي  القيمة  :طرةقة االحتساب
 ل ج و  حت ي  مستوى املعيشة.

 مصدر البياانت: وزارة الزرا ة + سللة وادي االردن
 .امترك االصول )الثروة احليوانية( اسم املؤشر: .21

 االسرة .هو ع ل راوس ال روة احليوانية ال  يتلكها التعرةف: 
 . دجم ال روة احليوانية ال  يتلكها االسرة واثرها على مستوى معيشة االسرة بيالاهلااااادف:

وعلى النحو التايل ال روة احليوانية ال  يتلكها االسرة حت ي  مق ار العائ  االنتاجي املق ر من  :طرةقة االحتساب
 راوس من االغنام او املاعز: 10 لها عن و ذه الغاية ال يعت  ابل روة احليوانية ال  يق  ع

 العائد الشهري املقدر/دةنار النوع
 40 االبقار
 15 االبل

 4 االغنام واملا ز
 اة.ااااااااااااااااامصدر البياانت: وزارة الزرا ااااااااااا

 .امترك االصول )املركبات( اسم املؤشر: .22
 وفاً لف تتها وعمرها. هو ت نيف املركبات ال  يتلكها االسرةالتعرةف: 
 . على حتسني مستوى معيشة االسرة واثرها حت ي  املركبات ال  يتلكها االسرة وصفة استعما ااهلااااادف:

وتوزيع الناتج وفقاً للمستوايت الوارلة لف تها وفقاً املسموح لالسرة امتالكها ت نيف املركبات : طرةقة االحتساب
  .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   ل للي 

 إدارة ترخيص املركبات.مصدر البياانت: 
 مودةل املركبة. اسم املؤشر: .23

 هو ت نيف املركبات ال  يتلكها االسرة دس  عمر املركبة.التعرةف: 



 . حت ي  مستوى معيشة االسرةاهلااااادف:
 وعلى النحو التايل: املركبة عمرسنوات لت نيف املركبات ال  يتلكها االسرة وفقاً : طرةقة االحتساب

 التفاصي ا عمر املركبة ابلسنوات رقم املستوى
 15اق  من  1
2 15- 19 
 فاك ر 20 3
  إدارة ترخيص املركباتمصدر البياانت: 

 .امترك االصول )املالية( اسم املؤشر: .24
 وعوائ ها املالية .هو حت ي  دجم راس ما  االسرة من االسهم والسن ات والولائع التعرةف: 
 د ة االسر املساصة ل الشركات واملنشأت املساصة واثر عوائ ها على معيشة االسرة.حت ي  اهلااااادف:

 الربعلللة مسلللتوايت االسلللر ل الشلللركات واملنشلللأت املسلللاصة وت لللنيفها مسلللاصة حت يللل  د لللة :طرةقاااة االحتسااااب
 وعلى النحو التايل: الشهريةاحل  االعلى للمعونة اق اها القيمة ال  تعال  

 J Dقيمة االسهم والسندات  املستوى
 792 ≥ االول
 1584 - 793 الثاي
 2399-1585 الثالث
 2400 ≥ الرابع
 مراقبة الشركات. +هيئة االوراق املالية مصدر البياانت: 

 . دد االصول اسم املؤشر: .25
 يتلكها االسرة.ال  احمل لة ل هذا ال لي   هو ع ل االصو التعرةف: 
 دجم ومق ار ونوعية االصو  ال  يتلكها االسرة واثرها على مستوى معيشة االسرة.حت ي   اهلااااادف:

 النللاتج وفقللاً للمسللتوايت الللوارلة ل لليلل  علل ل االصللو  اللل  يتلكهللا االسللرة وت للنيف رصلل : طرةقااة االحتساااب
  .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي  

 : دائرة االراضي + دائرة ترخيص املركبات + البلدايت .البياانتمصدر  
 .التأمني الصحي اسم املؤشر: .26

 .حت ل فيما اذا كانت االسر احملتاجة مؤمنة صحياً وم  ر هذا التأمني هو التعرةف: 
 .التعرف على امكانيات االسر احملتاجة ل الوصو  للرعاية ال حية اهلااااادف: 

 )أتمني م  ، عسكري، خاص(. - ال وج  - حت ي  نوع التأمني ال حي املتوفر لالسرة: طرةقة االحتساب

 .نسبة افراد االسرة املؤمنني صحيا   اسم املؤشر: .27



 .حت ل ع ل افرال االسر احملتاجة املؤمنني صحياً هو التعرةف: 
 .التعرف على مستوى االعباء ال حية على االسرة اهلااااادف: 

 تقسيم ع ل افرال االسرة املؤمنني صحياً على ع ل افرال االسرة الكلي.: طرةقة االحتساب
 ادارة التأمني الصحي.مصدر البياانت: 

 
 .املرض ( الوضع الصحي ) اسم املؤشر: .28

 .هو حت ي  ع ل افرال االسرة امل ابني ابمراض مزمنة التعرةف: 
 .التعرف على املستوى ال حي لالسرة اهلااااادف: 
مسللتوى حت يلل   حت يلل  علل  افللرال االسللرة املرضللى وتوزيعهللا وفقللاً للمسللتوايت الللوارلة ل لليلل : االحتسااابطرةقااة 
 .االسر طالبة االنتفاع معيشة

 طالب االنتفاع. مصدر البياانت:
 .الوضع الصحي ) اال اقة ( اسم املؤشر: .29

 . االعاقةهو حت ي  ع ل افرال االسرة من ذوي التعرةف: 
 .التعرف على املستوى ال حي لالسرة اهلااااادف: 

حت ي  ع  افرال االسرة ملن ذوي االدتياجلات اخلاصلة وتوزيعهلا وفقلاً للمسلتوايت اللوارلة ل : طرةقة االحتساب
 .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   للي 

 اجمللس اال لى لشؤون االشخاص املعوقني. مصدر البياانت:
 .االبناء جلتعليم املدرسي بء التحاق  اسم املؤشر: .30

 هو بيال نوع اجلهة امللتزمة بتكاليف التعليم امل رسي البناء االسرة .التعرةف: 
 التمييز بني االسر دس  دجم االعباء املرتتبة على احلاق ابنائها ابلتعليمي امل رسي.اهلااااادف: 

)م ارس دكومية مناطق انئية، م ارس دكومية حت ي  نوع امل راس امللتحق اا ابناء االسرة : طرةقة االحتساب
 مناطق دضرية، نفقة خاصة، م ارس عسكرية( .

 الثقافة العسكرةة. م. +وزارة ال بية والتعليم  مصدر البياانت:
 .تكاليف التعليم اجلامعي بء  اسم املؤشر: .31

 هو بيال نوع اجلهة امللتزمة بتكاليف التعليم اجلامعي الفرال االسرة .التعرةف: 
 التمييز بني االسر دس  دجم االعباء املرتتبة على التحاق افرالها ابلتعليمي اجلامعي.اهلااااادف: 



حت ي  نوع اجلهة امللتزمة بتكاليف التحلاق افرالهلا ابجلامعلات )مكرملة ملكيلة، نفقلة خاصلة، : طرةقة االحتساب
 منح لراسية، قروض تعليمية( .
 + طالب االنتفاع. مصدر البياانت: وزارة التعليم العايل

 .املستوى التعليمي لرسرة اسم املؤشر: .32
 هو نسبة ع ل افرال االسرة الذين حيملول الشهالات اجلامعية ب راجاهتا اململتلفة .التعرةف: 
 التمايز بني االسر دس  املستوى التعليمي وال قال الفرالها.اهلااااادف: 

من امجايل عل ل  الذين حيملول الشهالات اجلامعية ب راجاهتا اململتلفة نسبة ع ل افرال االسرة: طرةقة االحتساب
 .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   افرال االسرة االمجايل وتوزيع الناتج دس  املستوايت الوارلة ل للي 

 مصدر البياانت: دةوان اخلدمة املدنية.

  دد االطفال امللتحقني جلدراسة. اسم املؤشر: .33
 هو ع ل ابناء االسرة امللتحقني ابلتعليم امل رسي .التعرةف: 
 على االسرة. ذلكوانعكاس  التعرف على مستوى التزام االسر إبحلاق ابنائها ابمل ارساهلااااادف: 

 امللتحقني ابمل ارس. حت ي  ع ل ابناء االسرة: ة االحتسابرةقط
 مصدر البياانت:وزارة ال بية والتعليم.

 التسرب املدرسي  ند االطفال. اسم املؤشر: .34
 هو ع ل ابناء االسرة ل سن ال راسة غري امللتحقني ابمل ارس .التعرةف: 
 التعرف على مستوى التزام االسر إبحلاق ابنائها ابمل ارس وانعكاس ذلك على االسرة.اهلااااادف: 

النلاتج دسل  املسلتوايت اللوارلة ل س وتوزيلع غري امللتحقني ابملل ار  حت ي  ع ل ابناء االسرة: ة االحتسابرةقط
 .االسر طالبة االنتفاع مستوى معيشةحت ي   للي 

 مصدر البياانت: وزارة ال بية والتعليم.

 املهارات والقدرات البشرةة. اسم املؤشر: .35
 هو نوع املهارات والق رات االنتاجية والفنية واملهنية املتوفرة ل ى افرال االسرة.التعرةف: 
 التعرف على مستوى ممكنات االسرة االقت الية.اهلااااادف: 

 من اصحاب املهن الفنية والتقنية واالنتاجية.  ر ع ل افرال االسرةد: ة االحتسابرةقط
 قا دة بياانت الصندوق. +مصدر البياانت:طالب االنتفاع 

 .لرسرة االقتصادي الرفاهمستوى اسم املؤشر:  .36
 االنتفاع تعرب عن املكوانت املالية ملستوى رفاه االسرة املالي.هي لرجة تعطى لالسر طالبة التعرةف: 



 . لقياس م ى التفاوت بني مستوى ال خو  لالسر الفقرية وغري الفقريةوضع مقاييس موضوعية اهلااااادف: 
 يتم ادتساب هذا املؤشر وفقاً للمعاللة التالية:طرةقة االحتساب: 

 Ws = m ( 1 - g )                       :ال دي 
Ws : االقت الي الرفاهمستوى. 
: m  اضافة املعونة بع  االسرة لخ متوسط. 
: g  (0.334) =معام  جيين. 

  ( 533واللللذي يعلللال  ) 2017وفقلللاً ملعللل   الللل خ  لسلللنة  ثمللل  االسلللر االرلنيلللة امللللاليادتسلللاب معللل   الرفلللاه
 .لينار

 السر االرلنية.لومع   الرفاه االقت الي  املنتفعة قياس مستوى التبيال بني مستوى رفاه االسرة 
 مصدر البياانت:قا دة بياانت الصندوق.

 .اسم املؤشر:القدرة  لى اال ااااااااااااااالة .37
 .وجول ابناء متزوجني مقت رين مالايً وقالرين على مساع ة اسر ذويهمالتعرةف: 
 . االجتماعية احمليطة ااالتعرف على امكاانت االسر احملتاجة من خال  البي ة اهلااااادف: 

االبللن  علللى االعالللة اىل اربعللة مسللتوايت وذلللك وفقللاً ملسللتوى لخلل  القللالرين: تقسلليم االبنللاء طرةقااة االحتساااب
 التايل:وعلى النحو املعي  

 الدخل الشهري/ دةنار فئة املعيل
 1075 - 700 ل
  1076 - 1450 
 1825 - 1451 ب
  1826 - 2200 

 البياانت:قا دة بياانت الصندوق.مصدر 

 .التعلل  ن العمل اسم املؤشر: .38
 افرال االسرة ل سن العم  املتعطلني عن العم . التعرةف:
 التعرف على الطاقات البشرية املعطلة عن  االسرة واثرها على مسا معيشة االسرة.اهلااااادف: 

عللام غللري امللتحقللني ابل راسللة 18)الللذكور فللوق سللنحت يلل  علل ل افللرال االسللرة ل سللن العملل  : طرةقااة االحتساااب
 .(بسوق العم  ملتحقاتغري واالان  دامالت الشهالات اجلامعية و 

 مصدر البياانت: وزارة العمل + قا دة بياانت الصندوق.

 .ااااااااااةااااااااااخادماااااا توفر اسم املؤشر: .39
 وجول خالمة ل ى االسرة. التعرةف:
 املستوى االجتماعي واالقت الي لالسرة. التعرف علىاهلااااادف:



 .( لالسرةل ى خالمة  ع م وجول التحقق من وجول : طرةقة االحتساب
 مصدر البياانت: وزارة العمل.

 .العبء الضرة  اسم املؤشر: .40
 .مق ار الضرائ  املفروضة على االسرة سنوايً وفقاً لقانول ضريبة ال خ  املعمو  به هو التعرةف: 
 التعرف على دجم وم الر لخ  االسرة ويييز املقت ر مالايً منها عن غريها من االسر احملتاجةاهلااااادف: 

ت نيف االسر دس  هذا املؤشر اىل قسمني قسم خاضع لضريبة ال خ  وهو غري مسلتحق طرةقة االحتساب: 
 وقسم اخر غري خاضع للضريبة. للمعونة الشهرية

 ضرةبة الدخل.دائرة مصدر البياانت: 

 : اجلزء الثاي: مؤشرات حتدةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد مستوى احلاجة   

 :مستوى املعيشةاسم املؤشر:  .1
دسلل  جلل و  حت يلل  طالبللة اللل عم معيشللة االسللرة مسللتوى اللل  تعللرب عللن النهائيللة  جممللوع العالمللات التعرةااف:

 مستوى املعيشة.
 .ملستوى معيشة االسرة عن  تق ير مستوى داجتها اعطاء وزل نسااهلااااادف: 

و وتويعللله وفقلللاً ملسلللتوى هلللذه ادتسلللاب عالملللة االسلللرة ل جللل و  حت يللل  مسلللتوى املعيشلللة : طرةقاااة االحتسااااب
 .داجة االسر طالبة االنتفاعوعلى النحو الوارل ل ج و  حت ي  مستوى  العالمة

 للمعونة.مصدر البياانت: الربانمج احملوسب 
 :حجم االسرةاسم املؤشر:  .2

 .ع ل افرال االسرة  التعرةف:
 .اعطاء وزل مؤثر حلجم االسرة عن  حت ي  مستوى داجتها لل عماهلااااادف: 

 داجة االسر .وعلى النحو الوارل ل ج و  حت ي  مستوى حت ي  ع ل افرال االسرة : طرةقة االحتساب
 مصدر البياانت: دائرة االحوال املدنية.

 .املدقعفقر الاسم املؤشر: فجااااااااااااااااااااااااااااااوة  .3
 .مق ار الفجوة بني لخ  االسرة وبني مستىوى خط فقرها امل قع :التعرةف
 .وانعكاسه على مستوى داجة االسر قياس مق ار دجم العجز الغذائي ل ى االسرة احملتاجةاهلااااادف:

 طرةقة االحتساب:
   وقسلمة النلاتج االسلرة ئهاابل ينار بني لخ  االسلرة احلقيقلي وبلني خلط فقلر غلذا مق ار دجم الفجوةحت ي 

 لالسرة. امل قعفقر العلى خط 
 .يتم اعتمال املستوى االو   ذا املؤشر جلميع االسر ال  تتلقى مساع ات غذائية منتظمة 



 مصدر البياانت: قا دة بياانت الصندوق.

 .غري اليذائيفقر الاسم املؤشر: فجااااااااااااااااااااااااااااااوة  .4
 .هو مق ار الفجوة بني لخ  االسرة وبني مستىوى خط الفقر غري الغذائي :التعرةف
 الغذائي االسرة احملتاجة. غري قياس مق ار دجم العجزاهلااااادف:

 :طرةقة االحتساب
  حت ي  مق ار دجم الفجوة ابل ينار بني لخ  االسرة احلقيقي حمسوماً منه امجلايل تكلاليف االنفلاق عللى اهلم

 72البلالغ  السلرةل ئيغلذغلري الفقلر الجات غلري الغذائيلة )ملاء +كهلرابء+ سلكن + تعلليم( وبلني خلط االدتيا
 سرة.الغري الغذائي لفقر الوقسمة الناتج على خط  لينار للفرل الواد  شهرايً 

 مصدر البياانت: قا دة بياانت الصندوق + دائرة االحصاءات العامة + طالب االنتفاع.

 .امللللفقر الاسم املؤشر: فجااااااااااااااااااااااااااااااوة  .5
 .املطلق: هو مق ار الفجوة بني لخ  االسرة وبني مستىوى خط فقرها التعرةف
وغلري الغلذائي( الغلذائي )مقل ار دجلم العجلز  ملن خلال  حت يل  قياس عمق الفقر لل ى االسلرة احملتاجلة اهلااااادف:

 ل ى االسرة احملتاجة.
املطلللق  هللاوبللني خللط فقر احملتاجللة السللرة ل خ  احلقيقللي الللالفجللوة ابللل ينار بللني  نسللبةحت يلل   طرةقااة االحتساااب:

 للة التالية:وقسمة الناتج على خط فقر االسرة املطلق ودس  املعا
PG = (Z - Yi) / Z       

PG: .فجوة الفقر املطلق 
Z.خط الفقر املطلق لالسرة : 
  Yiمع املعونة الشهرية املستحقة : مستوى لخ  االسرة. 
 مصدر البياانت: قا دة بياانت الصندوق.   

 .الفقر حاااااااااااااادة اسم املؤشر: .6
 . تبعاً ملستوى معيشتها املنتفعةاحملتاجة  متوسط مستوى درمال االسرالتعرةف: 
 ملن خلال احلرمال  متوسط مستوىلالسر ال  تقع اسف  عن  تق ير مستوى احلاجة اعطاء وزل اكرب اهلااااادف: 

  املساواة ل التوزيع بني االسر الفقرية واحملتاجة. قياس دجم التفاوت وع م
 يتم ادتساب هذا املؤشر وفقاً ملا يلي: طرةقة االحتساب:

  عالملاتجمملوع  قسمة من خال  بع  احل و  على املعونة املنتفعةلقيم لخو  االسر إجيال الوسط احلسام 
 االسر. على ع لهذه االسر 

   ودسل  املعالللة التلايل:  املنتفعلةاالسلر  عالملاتاالسرة والوسط احلسام لقليم  عالمةالتباين بني دجم اجيال        



: ث  ان   Ý – Z )            )  =Ps حي 
Ps: .ش ة فقر االسرة 
Z: عالمة االسرة 
Ý: املنتفعةلعالمات االسر وسط احلسام ملتا. 

 عللى اربعلة مسلتوايت نيل  يكلول هنلاك مسلتويني حتلت الوسلط احلسلام لالسر املسلته فة  توزيع قيم التباين
 .اجةاحلومستويني فوق الوسط احلسام وعلى النحو الوارل ل ج و  حت ي  مستوى 

 قا دة بياانت الصندوق.مصدر البياانت:  
 اسم املؤشر: فجااااااااااااااوة االنفاق .  .7

واملتوسللط  بعلل  احل للو  علللى املعونللة املسللتحقة االسللرة الشللهري: نسللبة مقلل ار دجللم الفجللوة بللني لخلل  التعرةااف
 الشهري النفاق االسرة االرلنية.

 قياس التباين مبستوى االنفاق بني االسر احملتاجة والفقرية وبني ابقي االسر االرلنية.  اهلااااادف:
وبلللني بعللل  إضلللافة املعونلللة املسلللتحقة لالسلللرة انتلللج الفلللرق بلللني لخللل  االسلللرة الشلللهري  اجيلللال طرةقاااة االحتسااااب:

مضلروابً بعل ل افلرال االسلرة احملتاجلة  شلهرايً  لينلار 167املتوسلط الشلهري النفلاق الفلرل ل االسلرة االرلنيلة البلالغ 
 ودس  املعاللة التالية: مضروابً بع ل افرال االسرة ل االسر االرلنية الفرلنفاق الشهري التوسط املمقسوماً على 

ث     S × n                            SG / ( Z – S × n) = :ان   حي 
      SG االنفللللللللللللللللللللللللللللللاق: فجوة. 
       Z: مع املعونة املستحقة لخ  االسرة الشهري. 
       S: املتوسط الشهري النفاق الفرل ل االسر االرلنية 

n:  االسرةع ل افرال. 

  اربع مستوايت دس  د و  حت ي  مستوى احلاجة.توزيع الناتج على 
 مصدر البياانت: الضمان االجتما ي + االجهزة العسكرةة واالمنية + قا دة بياانت الصندوق. 

 
 اسم املؤشر: فجااااااااااااااوة الدخل .  .8

واملتوسللط  بعلل  احل للو  علللى املعونللة املسللتحقة : نسللبة مقلل ار دجللم الفجللوة بللني لخلل  االسللرة الشللهريالتعرةااف
 الشهري ل خ  االسرة االرلنية.

 قياس التباين مبستوى ال خ  بني االسر احملتاجة والفقرية وبني ابقي االسر االرلنية. اهلااااادف:
وبلني اليله  لالسلرة  بعل  اضلافة املعونلة املسلتحقةانتج الفلرق بلني لخل  االسلرة الشلهري  اجيال طرةقة االحتساب:

مضللروابً بعلل ل افللرال االسللرة احملتاجللة شللهرايً لينللار  152ل االسللرة االرلنيللة البللالغ  املتوسللط الشللهري للل خ  الفللرل



 مضروابً بع ل افرال االسرة. املتوسط الشهري ل خ  الفرل ل االسر االرلنية مع   مقسوماً على

   : ث  ان   I × n                        I G / ( Z – I × n) = حي 
       IG. فجوة ال خ : 
       Z: مع املعونة الشهرية لخ  االسرة الشهري. 
       I  الفرل ل االسر االرلنية ل خ : املتوسط الشهري. 

n : ع ل افرال االسرة . 

 مؤسسة الضمان االجتما ي + االجهزة العسكرةة واالمنية.مصدر البياانت:  
 .العايل  بء التزامات التعليم اسم املؤشر: .9

 االسرة امللتحقني ابملعاه  واجلامعات.ع ل ابناء : التعرةف
 قياس االثر النسا لع ء التحاق ابناء االسر احملتاجة ابلتعليم اجلامعي . اهلااااادف: 

جلل و  حت يلل  مسللتوايت داجللة   حت يلل  علل ل افللرال االسللرة امللتحقللني ابجلامعللات وفقللاً لسلللم طرةقااة االحتساااب:
 . املنتفعةاالسر 

 التعليم العايل.وزارة مصدر البياانت:    
 .معدل اال ااااااااااااااااااااااالة اسم املؤشر: .10

  .ل االسرة متوسط ع ل االفرال الذين يعو م الفرل الواد  :التعرةف
 .  دجم توزيع ع ء االنفاق بني افرال االسرةقياس اهلااااادف: 

على النحو الوارل توزيع الناتج و  ابالضافة قسمة ع ل افرال االسرة على ع ل م الر ال خ  طرةقة االحتساب:
 ل ج و  حت ي  مستوى داجة االسر.

 قا دة بياانت الصندوق الضمان االجتما ي + االجهزة العسكرةة واالمنية + مصدر البياانت:
 .احلالة العملية اسم املؤشر: .11

 .هي طبيعة عم  رب االسرة: التعرةف
 . عن  رب االسرة واثره على تق ير مستوى داجة االسرةحت ي  م ى توفر عام  االستقرار الوظيفي اهلااااادف: 

 عمل ( )عم  مومسي، غلري منلتظم، منلتظم لل ى الغلري، صلاد  رب االسرةومهنة حت ي  عم  طرةقة االحتساب:
 وعلى النحو الوارل ل ج و  حت ي  مستوى داجة االسر.

 طالب االنتفاع. +قا دة بياانت الصندوق  +مؤسسة الضمان االجتما يمصدر البياانت:  
 اسم املؤشر:  بء الدةون والقروض. .12

 : مق ار ال يول والقروض امللتزمة اا االسرة اجتاه الغري.التعرةف



 . وداجتها فقرها زايلة مستوىعلى  نسبة م يونية االسرة ابلنسبة اىل لخلها واثر ذلكقياس  اهلااااادف:
 عللى امجلايل لخل  االسلرة او ال يول املرتتبة على االسلرةاجايل القرض قيمة قسمة نسبة انتج  طرةقة االحتساب:

 اربعة ف ات وعلى النحو التايل: على وتوزيع الناتجمن كافة امل الر  بع  احل و  على املعونة
 
 

 حدود املستوى رمز املستوى
 % من لخ  االسرة االمجايل 23 -% 1 أ

 % من لخ  االسرة االمجايل47 -% 24 ب
 لخ  االسرة االمجايل% من 69 -% 48 ج
 فاك ر %70 د

 

 ( + طالب االنتفاع.االقراض الزراعي+ التنمية والتشغي مؤسسات االقراض احلكومية )مصدر البياانت:   
  دد االطفاااااااااااااااااااااااااااااااااال: اسم املؤشر: .13

 عام. 18ع ل افرال االسرة حتت سن : التعرةف
   وادتياجاهتم ل ك  اسرة. ااالسر احملتاجة وفقاً لع ل اطفا التمييز بني اهلااااادف: 

  .اجةاحل و  حت ي  مستوى جل توزيعهم وفقاً و  حت ي  ع ل االطفا  ل االسرة طرةقة االحتساب:
 مصدر البياانت: دائرة االحوال املدنية.  

  دد املرضى وذوي االحتياجات اخلاصة. اسم املؤشر: .14
 االسرة املرضى وذوي االعاقة .ع ل افرال : التعرةف

   .لع ء إعالة افرالها املرضى وذوي االعاقة بني االسر احملتاجة وفقاً  ايزالتماهلااااادف: 
على النحلو اللوارل ل جل و  حت يل  توزيعهم و د ر ع ل افرال االسرة املرضى وذوي االعاقة  :طرةقة االحتساب

 مستوى داجة االسر.
 .اال لى لشؤون املعوقني+ طالب االنتفاعاجمللس مصدر البياانت: 

 خصائص املعيل الرئيس لرسرة. اسم املؤشر: .15
 .شؤوهنااالسرة ل مجيع  يتوىل رعايةرب االسرة الفعلي الذي  حت ي  التعرةف:
ملتوسللط )انفاقهللا وفقللاً اللل  ير سللها ذكللور وتلللك اللل  تر سللها النسللاء وذلللك يز بللني االسللر االتمللقياااس اهلااااااادف: 
 على مستىوى ادتياجات االسرة. ذلكوانعكاس ولخلها( 

وفقلاً للتقسليمات ( وذللك ، ابن او ابنله)زو ، مطلقة، زوجة، ارملة الرمسيحت ي  رب االسرة  طرةقة االحتساب:
 ج و  حت ي  مستوى داجة االسر.الوارلة ل 



 + طالب االنتفاع. مصدر البياانت: دائرة االحوال املدنية 
 الفئة العمرةة لرب االسرة. اسم املؤشر: .16

 االسرة. يتوىل رعايةالذي  الرمسيرب االسرة  عمر التعرةف:
 على مستىوى ادتياجات االسرة. ذلكوانعكاس وفقأ للف ة العمرية لرب االسرة يز بني االسر االتماهلااااادف: 

جلل و  حت يلل  مسللتوى  وفقللاً للتقسلليمات الللوارلة لوذلللك  الرمسلليرب االسللرة عمللر حت يلل   طرةقااة االحتساااب:
 داجة االسر.

 مصدر البياانت: دائرة االحوال املدنية 
 . ااااااااااااااااااااااادد املسننياسم املؤشر: .17

 عام. 65 االسرة املسنني وال  تزي  اعمارهم عنع ل افرال : التعرةف
   التمييز بني االسر احملتاجة وفقاً لع ل املسنيني وادتياجاهتم ل ك  اسرة. :اهلااااادف 

 احلاجة. و  حت ي  مستوى جل توزيعهم وفقاً و  ل االسرة سنينيحت ي  ع ل امل طرةقة االحتساب:
 مصدر البياانت: دائرة االحوال املدنية. 

 شهداء القوات املسلحة واالجهزة االمنيةاسم املؤشر:  .18
 هم افرال االسرة من كوالر القوات املسلحة واالجهزة االمنية الذين استشه وا اثناء أتلية الواج . التعرةف:
 تكرع اسر الشه اء من خال  اعطاء االلولية  ا لالنتفاع.اهلااااادف: 

 حت يلل   ل جلل و  (2-حت يلل  االسللر اللل  للل يها ابنللاء شلله اء ومللنح االسللرة عالمللة تعللال  )طرةقااة االحتساااب: 
 . مستوى داجة االسر

 رائسة الوزراء.مصدر البياانت: 
  فجوة الفقر جلنسبة خلط الفقر العاملي:اسم املؤشر:  .19

 .لينار شهرايً  40نسبة مق ار فجوة فقر االسرة مقارنة خبط الفقر العاملي البالغ التعرةف: 
  مب يالهتا قي رتلف لو  العا .مقارنة مستوى معيشة وداجة االسر االرلنية الفقرية اهلااااادف: 

 دس  املعاللة التالية: طرةقة االحتساب:
ث  ان            Gp = ( L - Yi) / L          : حي 

: Gp      فجوة فقر االسرة مقارنة خبط الفقر العاملي. 
  : L       خط الفقر العاملي. 

        Yi.مستوى لخ  االسرة : 

 



  
 
 

 


