
 

 2019 لسنة التكميلي لالسر احملتاجة معــــــــبرانمج الدتعليمات 
 1986لسنة  36( من قانون صندوق املعونة الوطنية رقم ز/8صادره مبوجب أحكام املادة )        

مات  ــــــــــــــــ  علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــnational aid fundــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت 

 

 الفصـــــــــــــــــــــــــــــل االول    
 التسميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتعاريف    

( ويعمد  ادا  2019لسدنة  ( 8لالسدر اتتاجدة رقدم )  التكميلد  الددممبرانمج تعليمات تسمى هذه ) (:1) املادة
 .1/1/2019 امتباراً من اتريخ

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخصصة هلا أدانه مامل (:2) املادة
  تدل القرينة ملى غري ذلك:

 : صندوق املعونة الوطنية. لصندوقا
 جملس إدارة الصندوق. اجمللس:

 : مدير مام الصندوق أو من يقوم مقامه يف حال غيابه.املدير العام
سديلف يف وابنداهمم الدذرور واالانا امل زوجاتدهزوج وزوجه/ ه  االسر االردنية املكونة مدن :احملتاجة االسر

او حوال املدنية  ومحملون يميعاً انجنسية األردنية ولك  منمم رقم وطد  صادرة من داهدددرة األ وثيقة او ارثر
وتنطبد  ملديمم الشدرو   اقدامتممولدو اتتلدحم  د  يعيشون اسدرة معيشدية واحددة بعض من ذرروا مىت رانو 

 .واالسس الواردة يف هذه التعليمات
والدذص يعدادل نسدبة مسدا ة  جدةلالسدرة اتتا شدمر ً مقددار الددمم املدال الدذص  صد   الدعم التكميلي:

عادلددة لندداتج م قدداً ذلددك و و  هلددذه االسددرةاالجددور والرواتددب النسددو و يددوة  فقددرال يتالصددندوق يف سددد  يددو 
 التعليمات. االحتساب الواردة يف هذه

بعددد تنليدد  االقتطامددات مددن  تلددحم املصددادر الدددت  النقدددص الثابددمل او املتكددرر صددايف  الــد ل ايقيقــي:
 . طالبة الدممن او نظام واملتأيت الص  رد من ا راد االسر اتتاجة املفروضة بقانو 
 .و قاً هلذه التعليماتالدت  الذص يتم تقديره لالسرة  الد ل املقدر:

الدذص يدتم احتسدابه اتتاجدة و كا دة ا دراد االسدرة ل الددت  اققيقد  او املقددرهدو ايمدال  الد ل احملتسـ::
 التالية:و قاً للنسب 

 النسبة ريةالصفة االس
 %100 ب االسرة(ر )اللوج 

 %25 االبناء
 %75 اللوجات ارابب االسرمبا يف ذلك  اللوجات

السدر املدى مسدتو   الشدمرية دتولالديف سدلم % 47ما نسدبته الذص يعادل  الدت  ط الفقر النسيب: 
 االردنية.



 .دينار شمر ً للفرد 40يعادل الذص الدت   مستو   ط الفقر العاملي:
 وملدى النودو الدوارد يف هدذه االجور والرواتب حسب مقتضى اقال يوة الفقر النسو او  يوة وة: الفج

 .التعليمات

متوسدد   لالسددرة ومددا بددف اتتسددبالشددمرص مددا بددف الدددت  )ابلنقصددان( الفددرق  :االجــور والرواتــ: فجــوة
 .اقربا ايمماملطل   او مستو  ت   قر االسرةو/االجور والرواتب ملى مستو  اململكة 

 ومددا بددف طالبددة الدددمم اتتاجددة لالسدر الفددرق مددا بدف بددف الدددت  الشددمرص اتتسددب فجــوة الفقــر النســيب:
 . اقربايمما لالسرة فقر املطل  الاو ت  و/ ت  الفقر النسو

مدن مسدتو  متوسد   مدم اققيقد  او املقددردتلالدذين يقد   هدم ارابب االسدر العداملون: العاملون الفقراء
 .الرواتب ملى مستو  اململكةاالجور و 

 هذه التعليمات.للودود املبينة يف ه  االسر اليت لديما  يوة  قر نسو و قاً اسر الفقراء فقر نسيب: 
والذص يتم حتديدة من تالل احتسداب اتتاجة الفقرية و االسر مستو  التفاوت بف متوس   شدة الفقر:

 بربانمج املعيشة ونومية اقياة لالسر املستمد ة يد مستو جملموع اوزان قيم مؤشرات حتدوس  اقسايب تامل
   .للدمم التكميل  حاجة االسر اشد املتوس  احبيث تعترب االسر اليت تقع حتمل هذالدمم التكميل  

 .  ددةحاجة من  ا راد االسرة اشباعدرجة هو ما يدل ملى  :املؤشر
ديدد حتدليد  ؤشدرات مل عياريدةاملعالمدات لل العام موعاجملن م مالمة100ما جممومه  الذص يعادل اقد هو :العتبة 

جممددوع مالما ددا  يقد  يسدداوص او الديتحبيدث تعتددرب االسددر  يدداة الددوارد يف هدذه التعليمدداتمسدتو  املعيشددة ونوميدة اق
ص مددن املؤشددرات امددتالا االسددرة ألمددع مرامدداة مدددم  لدددمممسددتمد ة مددن بددرانمج ااسددر  املعياريددة مددن هددذا املسددتو 

  .( من انجلء الرابع من هذا الدلي 4اردة يف املستو  رقم )الو 
مدن  لدديما مدن رد  مؤشدر تعطى لك  اسرة حسب مستو  اشباع اقاجدة قا الن هو سلم من :يةاملعيار  العالمة 

 مسددتو  معيشددة االسددر اتتاجددةحتديددد دليدد  جدددول حتديددد مسددتو  حاجددة االسددرة اتتاجددة و املؤشددرات الددواردة يف 
 . ياةونومية اق

 يف مررل الصندوق. الدمم التكميل  : مديريةيةدير امل
 .ةددديرياملمدير  :املدير
تسدرص هدذه التعليمدات ملدى االسدر االردنيدة املسدتوقة للددمم التكميلد  و قداً هلدذه التعليمدات واملقيمدة  (:3) املدادة

 .بشك  داهم دات  اململكة
 الثاينـــــل الفصــــــــــــــــــــــــ                   

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبادئ عام                   
الدديت يقدددمما  مددن ابقدد  بددرامج املسددامدات االجتماميددة رددربانمج مسددتق   الدددمم التكميلدد يددتم امتمدداد  (:4) املددادة

 جيوز بقرار من اجمللس  هملى ان  ذا الربانمجاملرصودة هلجيوز يف يميع االحوال جتاوز املخصصات  والالصندوق 
بددرامج املعددوانت املاليددة االتددر  الددديت  اىلاص  دداهض يف صصصدددات هددذا الددربانمج  نقدد وا قددة داهددرة املوازنددة العامددة مبو 

  .  وال جيوز العكس ينفذها الصندوق



 
 يف الفئدداتاالسددر حاجددة  ارثددريدددت  ضددمن نطدداق داهددرة االسددتمدا  مددن بددرانمج الدددمم التكميلدد   (:5) املددادة

املعيارص مساو ً او يق  من مستو  )العتبدة( يف سلم العالمات املستمد ة من هذا الربانمج ويكون جمموع مالمتما 
العالمة الديت حتصد  الذص تعرب منه  معيشتما وحاجتما للدمم وحبيث يتم ترتيب هذه األسر تصامد ً و قاً ملستو  

تصبح تارج  امن مستو  العتبة  اهن يف سلم العالمات املعيارص يليد جمموع مالما ا سرة   اما األسر اليتالا مليما
 .هلذا الربانمج نطاق االستمدا حدود 
تطبد  هدذه التعليمدات ملدى االسدر اتتاجدة يف  ئديت اسدر الفقدراء العداملف واسدر الفقدراء  قدر نسدو و قداً  (:6) املادة

 مات. للشرو  واالسس الواردة يف هذه التعلي
كونددة مددن امل لالسددرة طالبددة الدددمم -غددري املقدددر -الدددت  اققيقدد يف يميددع االحددوال جيددب ان اليليددد  (:7)ةاملدداد

 .  يوة الفقر النسو قدود اقد االدىنمن   ردين  اق 
 دورات متتاليدة مددة رد اربدع احتساب قيمدة الددمم التكميلد  املسدتو  لالسدرة وصدر ه ملدى سنو ً يتم  (:8) املادة

شدريطة ان يكدون  اتدر  نجدوالتقابلدة للتيديدد  انجولة الواحدةمن العام يف ال تليد منما ثالثة شمور جمتمعة وملدة 
التوقد  مدن ممليدات  وحسدب نتداهجهناا انقطاع ملدة التق  من دورة واحدة بف مام االنتفاع والذص يليده وذلدك 

 الية املرصودة هلذا الربانمج. استمرار استوقاق االسرة للدمم ويف ضوء تو ر املخصصات امل
بنداء ملدى  الفئات املستمد ة من بدرانمج الددمم التكميلد لالسر اتتاجة يف  التكميل يتم تقدمي الدمم  (:9) املادة
وابالسسدتناد اىل الوئهد  املدممدة الديت يتقددم هلدذه الاايدة  الذص جيريه الصدندوقااللكرتوين  واملسح االستقصاءنتاهج 

  .الواقع املعيش  واالقتصادص والصو  واالجتمام  والتعليم  السرته واليت تثبملنتفاع اا طالب اال
معيشددية واحدددة رأسددرة  اسددرة اسددتوقاق الدددمم التكميلدد  تعتددرب املطلقددة الدديت تعددي  مددع ابناهمددا لاددا ت (:10)املددادة

مدع رب األسدرة املتدلوج ألرثدر مدن  يدتم التعامد  انده  يما يتعل  أبسر السيناء والااهبف واملفقدودين  رذلكمستقلة   
 .زوجة ملى امتبار أن ر  زوجة من زوجاته وأبناهما رأسرة منفصلة من األتر 

يتم صر  قيمة الدمم التكميل  املسدتو  لالسدر ابسدم رب االسدرة اتددد بدد رت العاهلدة او اص وثيقدة  (:11) املادة
صدر  قيمدة الددمم )السدر السديناء والاداهبف واملفقدودين رمسية اتدر  صدادرة مدن داهدرة االحدوال املدنيدة مدع مرامداة 

واملطلقات وابناهمن الذين يعيشوا معمن اسرة معيشدية واحددة مبوجدب حيدة حضدانة او وصداية( و قداً السدتوقاقمم 
 ابسم االم يف حال وجودها وابسم اررب االبناء يف حال مدم وجود االم. 

صدندوق يف  ئداتا اقداالت االنسدانية واسدر ذوص االحتياجدات ا اصدة ابستثناء االسر املنتفعة مدن ال (:12) املادة
 بطلب للوصول ملى الدمم التكميل . والعاجلين ماد ًا  انه ال مح  الص اسرة يف الفئات االتر  التقدم

م سددليف  الولويتمددا االشددد  قددراً و قددا  تعطددى االولويددة لالسددتفادة مددن بددرانمج الدددمم التكميلدد  لالسددر  :(13املددادة )
    . حاجتما للدمم ومستو املب  ملى نتاهج قياس مستو  معيشة االسر  ترتيب االسر

  
 
 
 



 الثالثالفصــــــــــــــــل  
 البياانت واملعلومات لـــــــــــــــــــسج

 (:14) املادة
 يدتم  يمدا البيداانت اسدرتجاع و  نجمع وتبادل املعلومدات شام بياانت ومعلومات وط   سي الصندوق يف ينشأ  . أ

حبيث  املختلفةامج الدمم املستمد ة من بر  االردنية األسر را ةمن  املتاحة للصندوق علومات املبياانت و را ة التقيد  
او غددريه مددن بددرامج  املسددتو  لالسددر طالبددة االنتفدداع مددن هددذا الددربانمجاقددرار الدددمم يددتم الرجددوع واالسددتناد اليمددا منددد 

الدراسدات واالحبداا  او مندد رسدم السياسدات او مندد اجدراء اص ندوع مدن اندواع  م االتر  اليت تقرها اقكومدةمالد
 حبيث تكون هذه القامدة نواه للسي  الوط  املوحد  ابلنفعاالردين اليت تعود ملى اجملتمع 

مبددا يف مدع را ددة انجمدات الشددريكة املتاحدة  الدرب  املباشددرمدن تددالل  الددمم التكميلدد يدتم حتددديث قامددة بيدداانت . ب
 .مدة بياانت الصندوق ذلك قا

املؤسسددات يميددع  مددع الدددممبيدداانت  قامدددة ختضددع ممليددة تلويددد او تبددادل املعلومددات والبيدداانت املخلنددة ملددى ج.
 .قانون ضمان ح  اقصول ملى املعلومات املعمول بهألحكام  واهليئات غري اقكومية

رقم  هذا امللحم يتضمنحبيث  تاص اا ملحم الكرتوين الدمم التكميل برانمج مستفيدة من  ص  لك  اسرة  د.
املؤشددرات الدديت حتدددد مسددتو  معيشددتما ونوميددة و اتتاجددة تفصدديلية مددن األسددرة البيدداانت االنتفدداع ا دداص ابالسددرة وال

 تصاهصما واحتياجا ا.اقياة هلا ابالضا ة اىل 
  ملواردة امساؤهم اا حيدة ملديموا اصة ابالشخاص ا الدممتكون البياانت الواردة يف قامدة بياانت (:15) املادة

هلدؤالء االشدخاص   علديمم اثبدات هدذا الواقدع مدن مصددره ابلطدرق  ويف حال وجود اص اتتال  مدن الواقدع ابلنسدبة
 الرمسية املتعار  مليما واملعتمدة حسب االصول.



 الرابعالفصـــــــــــــــــــــــــــــل 
 واسس االستحقاق الفئات املستحقة للدعم

يف  ألولويددة اسددتوقاقما قدداً ذلددك و للدددمم التكميلدد  و  يف الفئددات التاليددة االسددر اتتاجددةتسددتو   (:16) ةاملدداد
 هذه التعليمات: حسب استوقاقما اتدد يفذلك اقصول ملى الدمم و 

 ة الفقراء فقر نسيب.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفئ  .1
 ة الفقراء العاملون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفئ  .2

 السس التالية: لو قاً  الفقراء فقر نسيب ةفئلالسر اتتاجة يف  التكميل يتم تقدمي الدمم  (:17) املادة
 فيوة الفقر النسو ملى النوو التال:املعيارية لدود اقيتم امتماد  .1 

 ايد االعلى للفجوة ايد االدىن للفجوة
عونة الشمرية اليت يقدمما الصندوق  اقد االملى للم

 شمر ً. ردينا 650الوسي  يف سلم دتول االسر االردنية البالغ  دينار. 200البالغ 

 ( دينار.650 – 200= ) االصلية حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الفجوة
 

هدذه الفئدة  ضدمنطالبدة الددمم   يكدن لالسدرمل حدالويف  يدوة الفقدر النسدو لالسدر اتتاجدة لاا ت احتساب  .2
ذه االسدرة هلدتقددير دتد   ا  انه يدتمفيوة الفقر النسو ل اقد االدىندتلما اتتسب من  او ق  منتظمدت  

 .االدىن للفيوةمبا يعادل اقد 
 التالية: لالسس  قاً ذلك و و سر الفقراء العاملون فئة ايتم منح الدمم التكميل  لالسر املستوقة يف  (:18) املادة
 اقد االدىن لالجور. ال يق  منن يكون رب األسرة طالب الدمم يعم  مماًل منتظماً أبجر ا  .1
 ملى النوو التال: االجور والرواتبيتم امتماد اقدود املعيارية لفيوة   .2

 ايد االعلى للفجوة ايد االدىن للفجوة

 .شمر ً  دينار 220البالغ  االدىن لالجوراقد 
س  االجور والرواتب ملى مستو  اململكة البالغ متو 

 .دينار شمر ً  493
 ( دينار.493 – 022= )االصلية حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الفجوة   

 

 

   تال:ملى النوو ال ( 18( و )17املادتف )تكون نسب التاطية املعتمدة لتقلي  الفيوات اتددة يف  (:19) املادة 

 حجم الفجوة اسم الفجوة
 J D االصلية/

ايد االعلى لنسبة 
 التغطية

حجم الفجوة 
 J D/املعيارية

 135.0 %30 450  يوة الفقر النسو
 136.0 %50 273  يوة االجور والرواتب

 
 

املقرر مبوجب  الدمم التكميل برانمج من  املستمد ة استوقاق االسر يف يميع االحوال جيب ان اليق  (:20) املادة
 حدود الفيوات املعيارية للفئات املستوقة للدمم.% من 10هذه التعليمات من 

 

                



 
 اخلامسالفصـــــــــــــــــــــــــــــل 

 ونوعية ايياة هلا عيةة املمؤشرات حتديد مستوى             
جممدوع مالمتمدا  يقد الددمم التكميلد  االسدر الديت  يدت  ضدمن نطداق داهدرة االسدتمدا  مدن بدرانمج(:21املادة ) 

يف املعياريدة جممدوع مالما دا انتدج حبيث يتم ترتيب هذه األسر تصامد ً و قاً ملسدتو   )العتبة(مستو   مناملعيارية 
  امدددا األسدددر الددديت يليدددد جممدددوع مالما دددا مدددن مسدددتو  العتبدددة  انددده يدددتم دليددد  حتديدددد مسدددتو  معشدددة االسدددر اتتاجدددة

 االستمدا . نطاقاؤها من استثن
مؤشرات حتديد مستو  املعيشة الدالالت واملعداين املبيندة يف انجددول أبوزان يكون للعالمات ا اصة  (:22املادة ) 

 التال:
 االستحقاق  الداللة /املعىن وزن املؤشر

 تارج نطاق االستوقاق  وق درجة االشباع من املؤشر 6
 ضمن نطاق االستوقاق ة من املؤشرمكتملدرجة اشباع  5
 ضمن نطاق االستوقاق من املؤشر ماليةدرجة اشباع  4
 ضمن نطاق االستوقاق من املؤشرمتوسطة درجة اشباع  3
 ضمن نطاق االستوقاق من املؤشر درجة اشباع متدنية 2
 ضمن نطاق االستوقاق من املؤشر جداً  درجة اشباع متدنية 1
 وقاقضمن نطاق االست مدم وجود املؤشر 0

 

   
 

ونوميددة  معيشددة االسددر مسددتو حتديددد  دليدد )الدددلي  التددال املبينددة يف  مؤشددرات مسددتو  املعيشددةامتمدداد يددتم  (:23املددادة ) 
 وملى النوو التال:املبينة يف هذا الدلي  وحسب التفصيالت  وقيم هذه املؤشرات واوزاهنا ( اقياة

 ونومية اقياة معيشة االسر مستو حتديد  ( دلي 1جدول رقم )   

 الرمز
 4املستو  رقم  3 املستو  رقم 2 املستو  رقم 1املستو  رقم  املؤشر

 وزن املؤشر قيمة املؤشر وزن املؤشر قيمة املؤشر وزن املؤشر قيمة املؤشر وزن املؤشر قيمة املؤشر

  مؤشرات االنفاق ملى اهم السلع وا دمات:اجلزء االول:   
X1 صالشمر  االنفاق حيم 

 5 %5  -% 1 4 %10 -% 6 3 %15 -% 11 2 ارثر % 16 الكهــرابء ملى

X2 الةهري حيم االنفاق 
 اهيملى امل

 5 %2  -% 1 4 %4 -% 3 3 %6 -% 5 2 ارثر % 7

X3 
 حيم االنفاق 

 على السكني الةهر 
 4 %8 –%1 3 %18 -% 9 2 %24 -%19 1 %  ارثر25

X4 
السنوص  حيم االنفاق

 التعليمملى
 4 %25 –%1 3 %50 -% 26 2 %75 -%51 1 رثر%  ا 76

X5 
 الةهري حيم االنفاق

 بزـــاخل ملى
 4 %5  -% 1 3 %10 -% 6 2 %15 -% 11 1 % ارثر16

 مؤشرات تصاه  دت  االسرة: اجلزء الثاين:             



X6  الثبات والدميومة 
 ت  رب االسرةلد

 غري منتظم 
 غري منتظم  1 مومسي

 كرر منتظم ومت 2 شهري
منتظم ومتكرر  3 سنوي 

 4 شهري

X7  مصدر الد ل 
 لرب االسرة

غري  مم  
 دتول حتويلية 3 مام  ابجر 2 دت  من امللكية 1 منتظم

 4 ضمان  تقامد

X8  حصة الفرد من 
 4 %  ارثر76 3 %75-%51 2 %50 -%26 1 %25 -%1 د ل االسرة

X9  تعدد مصادر 
 4  ارثر 4 3 3 2 2 1 1 الد ل املنتظم

  وموقع السكن مؤشرات تصاه  املسكن اجلزء الثالث:             

X10  تيمه او بيمل  نوع املسكن
 5 أسكن  3 دار 2 شقة 0 شعر او رر ان

X11  مبء االنفاق ملى
 4 ملك بيمل  3 بدون مقاب  2 مقاب  مم  1 مستاجر السكن

X12  4 مررل  ا ظة 3 لواءمررل  2 قضاء 1 متنق   موقع املسكن 

X13  موقع املعيشة حسب
 4 موقع أ 3 موقع ب 2 موقع ج 1 موقع د تراه  الفقر

X14  مساحة حصة الفرد من
 4  ارثر ²م50 3 ²م49 -²م33 2 ²م32  -²م17 1  اق  ²م16 ²/ماملسكن

X15   متص  بشبكة  3 اابر  2 مياه ينابيع  1 مياه صمارج املياهمصدر
 4 املياة

X16  متص  بشبكة  1 مولد رمرابء 0 غري متو ر رةالكمرابء واالانمصدر
 4 طاقة مشسية 3 الكمرابء 

 
 امتالا االصول املالية وغري املالية والسلع املعمرة: الرابع:  اجلزء               

X17 امتالا االصول 
 عقارات 

+ 1 
 1 اليوجد ايرادات

+ 1 
% من 50 ≥ايراد

 ت   قر االسرة
2 

+ 1 
% من ت  51 ≥ايراد 

 االسرة   قر
 6 مقارين  ارثر 3

X18 امتالا االصول 
 قيمة نقدية /مباين

 املضامحم 
 املضامحم  2 3  – 1

 املضامحم  2  7  – 4
8 –  11  3 

 12محمااملض ≤
    قر االسرة 

 املعيارية
6 

X19 امتالا االصول 
 قيمة نقدية/االراضي

 املضامحم 
 املضامحم  1 4  – 1

 املضامحم  2 8 – 5
9 –  12  3 

 13محماضامل ≤
    قر االسرة 

 املعيارية
6 

X20 امتالا االصول 
 6 10250≥ 3 10249-6833 2 6832 - 3418 1 3417 ≥ ماهد/زراعية وحدات

X21 
 امتالا االصول
 الثروة حيوانية

 / ديناراملقدر االنتاج 
 6  ارثر 352 3  351  – 235 2 234 - 118 1  117 - 1

X22 امتالا االصول 
 6  ارثر 2 4 مموم  1 3 تصوص  1 2 ج امفاء  ئة+مدداملركبات/ 

X23  مودي  املرربات ممر
لاري  واق  5 3 10 - 6 2 15 -11 1  ارثر 16 ابلسنوات املرربة/

 6 االمفاء

X24 االصول املالية 
 /ماهد)اسمم  سندات(

≤ 3416 1 3417 - 6832 2 6833-10249 3 ≤ 10250 6 

X25 6  ارثر 3 4 2 3 ايراد عم 1 1 بدون ايراد 1 عدد االصول 



 املؤشرات الصوية لالسرة.اجلزء اخلامس:               

X26  غري مؤمن  الـتأمني الصحي لالسرة
 صوياً 

أتمف صو   0
  مدين/مسكرص

أتمف صو   3
  ئة اوىل مدين

أتمف صو   4
 تاص 

5 

X27 
نسبة افراد االسرة  

 املؤمنني صحيا  
 4 %  ارثر76 3 %50 -%75 2 %49 -%26 1 %   اق 25

X28 1 الصحي الوضع 
 عدد االمراض املزمنة/ 

 5 0 2 1 1 2 0  ارثر 3

X29  2الوضع الصحي 
 مدداالماقات/

 5 0 2 1 1 2 0  ارثر 3

 . والثقا ة مدمؤشرات التعلياجلزء السادس:                 

X30 مبء اقاق االبناء 
 املدرسي لتعليماب

حكوم  
 مناط  انهية

1 
مي  حكو 

 مناط  حضرية
 5 0 3 مدارس تاصة 2

X31  تكاليف التعليممبء 
 اجلامعي

قروض 
 5 0 3 نفقة تاصة 2 منح دراسية 1 تعليمية

X32  4 %  ارثر75 3 %50 -%75 2 %49 -%26 1 %  اق 25 التعليمياملستوى 

X33  امللتوقفاالطفال 
 4  0 3  ارثر 5 2 4 - 3 1  2 – 1 /عددابلدراسة

X34 
 ب املدرسيالتسر 

 مددعند االطفال/
 5 0 3 1 2 2 1  ارثر 3

 
 

 ا اصة ابالسرة.مؤشرات املمكنات والر اه اجلزء السابع:                

X35 
القدرات/ املهارات 

 مدد البةرية
 4  ارثر  4 3 3 2 2 1 1

X36 
 اهــــــالرفمستوى 
 دينار/لالسرة

 4 533-400 3 399 - 267 2 266- 134 1  اق  133

X37 القدرة على االعالة 
 االبناء املتلوجون  املقتدرين ماد ً 

 5 معي   ئة أ 3 بمعي   ئة  2 معي   ئة ج 1 معي   ئة د

X38 توفـــــــــــــــــر 
  ادمــــــــــــــــة لالسرة

 تادمة امفاء
 +امفاءتادمة  1 بسب اماقة

 تادمة + 2 مرض
 + تادمة 3 ربار سن

 5 بدون

X39 
 طل عن العملالتع

 عدد االفراد
 4  0 3 1 2 2 1  ارثر 3

 العبء الضريو: الثامن اجلزء              

X40 6 تاضع  الع:ء الضرييب 

 ا اصة ابالسرة. املؤشرملستو  تصنيحم ( يف حال مدم وجود 0تعطى مالمة )   

  قداً ملسدتو  اجملمدوع العدامذلدك و و  اتتاجدة مالمة االسرة اليت تعرب من مسدتو  معيشدة االسدريتم حتديد  (:24املادة )
  حتديدد مسدتو  دليد وارد يف الد وملدى النودو هدذه االسدرمعيشة  ا اصة ابملؤشرات اليت حتدد مستو  املعيارية لعالما ا
 املبف يف هذا الفص  وحسب املعادلة التالية: اتتاجةاألسر  معيشة



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

                                                                                            i=1                  
مسدتو ت  جددول دليد  حتديددشدرات مؤ عالمات االسر يف لاجملموع النماه   انتج يتم تصنيحم ووصحم (:25املادة )  

 ملى النوو التال:( و 24حسب انتج املعادلة املبينة يف املادة ) املعيشة
 

 تصنيف مستوى املعيةة عالمات الجمموع 
 ه مستو  معيشة  100 -76
 اق  اخنفاضاً مستو  معيشة  75 – 51
 مستو  معيشة منخفض 50 - 26
 جدا  منخفضمستو  معيشة  25 - 1

 

 السادسالفصـــــــــــــــــــــــــــــل     
 املستمد ة من برانمج الدمم التكميل مؤشرات تقدير مستو  اقاجة لالسرة    

 لاا ت حتديد مستو  حاجة االسر الفقرية للدمما  انه يدتم امتمداد جددول مؤشدرات تقددير مسدتو   (:26املادة )
 ( من هذه التعليمات. 28وملى النوو الوارد يف املادة ) ل املستمد ة بربانمج الدمم التكمي اقاجة لالسرة

ونوميددة  ةمسددتو  املعيشددحتديددد  جدددولالدديت حتصدد  مليمددا االسددرة يف ) )العالمددة( نتييددةاليددتم امتبددار  (:27املددادة )
مددن ايمددال % 40حبيددث يشددك  هددذا املؤشددر  اقاجددةاحددد املؤشددرات الرهيسددة يف جدددول حتديددد مسددتو  ر (اقيدداة
 يف هذا انجدول. الواردةمؤشرات حتديد اقاجة قيم وزن 

 

واحتسداب  اقاجة لالسرة املستمد ة من برانمج الددمم التكميلد  مؤشرات حتديد مستو امتماد يتم  (:28املادة )
 الدرجات اليت تّعرب من مستو  حاجة هذه االسر و قاً لناتج جمموع قيم اوزان مؤشرات حتديد اقاجة اليت حتص 

( جدددول حتديددد مسددتو ت حاجددة االسددر 2جدددول رقددم ) :التددال انجدددول رة وملددى النوددو املبددف يفمليمددا ردد  اسدد
 املستمد ة من برانمج الدمم التكميل :

  من برانمج الدمم التكميل  املستمد ةاالسر  حاجةجدول حتديد مستو ت  (2جدول رقم )     

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

وزن  قيمة املؤشر وزن املؤشر قيمة املؤشر وزن املؤشر قيمة املؤشر
 وزن املؤشر قيمة املؤشر املؤشر

N1 4   100 -76 3 75 - 51 2 50 - 26 1 25 - 1 مالمة /مستوى املعيةة 

N2 حجم االسرة 
 )جمموع مدد اال راد(

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

N3  املدقعفقر ال فجوة 
 فقر املدقع(ال)النسبة من ت  

 0.20 %25 –%1 0.15 %50–%26 0.10 %75-% 51 0.05  ارثر 76%

N4  0.40 %25 -% 1 0.30 %50 -%26 0.20 %75 -%51 0.10  ارثر% 76 الغذائي  غريفجوة الفقر 

N5 املطلق فجوة الفقر 
 )النسبة من ت   قر املطل (

 0.40 %25 -% 1 0.30 %50 -%26 0.20 %75 -%51 0.10  ارثر76%

N6  100 -%51 حــــــــــــــــــدة الفقر% 
 %50 -% 1 0.10 حتمل

 %50 -%1 0.20 حتمل
 %100 -%51 0.30  وق

 0.40  وق

N7 0.40 %55-%40 0.30 %70-%56 0.20 %85-%71 0.10 %86  اقـــــــــنففجوة اال 

N8 0.40 %55-%40 0.30 %70-%56 0.20 %85-%71 0.10 %86 فجوة الد ـــــل 



N9 العايل التزامات التعليم 
 )مدد االبناء امللتوقف وانجامعات(

 0.40 0 0.15 1 0.10 2 0.05  ارثر3

N10 0.40  1 0.15 3 – 2 0.10 5 – 4 0.05  ارثر 6 معدل اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالة 

N11 ة العمليةــــــــــــــــــــــــــــايال 
 / طبيعة العم لرب االسرة

 0.40 صاحب مم   0.30 مم  منتظم  0.20 منتظم مم  غري  0.10 مم  مومس 

N12   ع:ء الديون
 0.40 0 0.15 أمستو   0.10 بمستو   0.05 ج مستو  والقروض 

N13 0.40 0 0.30 2 -1 0.20 4 -3 0.10  ارثر 5 ال ـــــــــــعدد االطف 

N14 ى وذوي عدد املرض
 0.40 0 0.15 1 0.10 2 0.05  ارثر 3 االحتياجات اخلاصة

N15 املعيل الرئيس  صائص 
 0.40 زوج  0.30 زوجة 0.20 مطلقة 0.10 ارملة لالسرة

N16 الفئـــــــــــــــــة العمرية 
 لرب االسرة/سنة

 0.40  40اق  من  0.30  49 – 40 0.20 59 - 51 0.10  ارثر 60

N17 0.40 0 0.30 1 0.20 2 0.10  ارثر3 عدد املسنني 

  10 اجملموع     

 .مالمة10ق  جمموع مالمات هذه االسر من يتم إضا ة هذا املؤشر لالسر اليت لديما شمداء من القوات املسلوة واالجملة االمنية يف حال * مؤشرات إضافية

Ad 
18 

 شهــــــــــــــــــــــــداء *
 االمنيةالقوات املسلوة واالجملة 

    2- قيمة املؤشر = شميد  ارثر

Ad 
 0.40- قيمة املؤشر = االسر حتمل ت  الفقر العامل   العاملي  ط الفقر 19

طالبددة االنتفدداع مددن بددرانمج الدددت   ةحاجددة االسددر مالمددة االسددرة الدديت تعددرب مددن مسددتو  يددتم حتديددد  (:29املددادة )
هدذه  حاجدة  تا اصدة ابملؤشدرات الديت حتددد مسدتو  املعياريدة ما دالعال  قداً ملسدتو  اجملمدوع العدامذلدك و و  التكميل 

املبدف يف  مستو ت حاجة االسر املستمد ة من برانمج الددمم التكميلد حتديد  جدولوارد يف ال وملى النوو االسر
 هذا الفص  وحسب املعادلة التالية:

                                                                   n=19  
∑ N1+n2+n3+……………n19 + Ad18 + Ad19 }. { 

                                                                                            i=1                  
الددمم االسدر املسدتمد ة مدن بدرانمج حاجدة مؤشدرات حتديدد مسدتو  أبوزان يكدون للعالمدات ا اصدة  (:30املادة )

 املبف يف انجدول التال: املقابلة هلا وملى النوو الدالالت واملعاينو االوزان  التكميل 
 الداللة /املعىن وزن املؤشر رقم املستوى

4 
4 

 0.40 من املؤشر احتياج منخفظة جداً درجة 
0.20 

3 
3 

 0.30 من املؤشر منخفظة احتياجدرجة 
0.15 

2 
2 

 0.20 من املؤشرطة متوس احتياجدرجة 
0.10 

1 
1 

 0.10 من املؤشر احتياج ماليةدرجة 
0.05 

 
 

 



و قاً جملموع  ج الدت  التكميل مستو ت حاجة االسر طالبة االنتفاع من برانمووصحم تصنيحم يتم  (:31املادة )
حسددب ذلددك و  اىل شددراهح مقسددمةحاجددة اىل االقدد   متسلسددلة مددن االرثددر حاجددة طبقددات10اىل  مالما ددا املعياريددة

 التفصيالت املبينة يف انجدول التال:
رقم 
 الطبقة

 حدود الطبقة
 )مالمة االسرة(

عدد شرائح 
  وصف الطبقة درجة االحتياج ةـــــــــــــــــــــــــالطبق

 الرمز و قاً ملستو  حاجتما

1 010.– 1 100 100% 
 مرتفعحاجة مستوى 

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

 حاجة متوسطمستوى 

B1 
5 4.01 - 5 100 60% B2 
6 5.01 - 6 100 50% B3 
7 6.01 - 7 100 40% B4 
8 7.01 – 8 100 03% 

 منخفضمستوى حاجة 
C1 

9 8.01 – 9 100 20% C2 
10 9.01- 10 100 10% C3 
يتضمن هذا حبيث   تاانت 8يتكون من نتفاع ارقم  التكميل  من الدمميكون لك  اسرة مستفيدة  (:32املادة )
 .رمل الطبقة اليت تقع  يما ابالضا ة اىل من برانمج الدمم النتفاع ايف و قاً الحقيتما التسلسل  ترتيب االسرة  الرقم

 السابعالفصـــــــــــــــــــــــــــــل  
  باالستحقاق واالحتسا تمعادال             

 (: 33املادة )
 و قأ لناتج املعادلة التالية: اتتاجة لالسر التكميل  املستو مقدار الدمم واحتساب حتديد يتم  . أ

 

 معامل االنتفاع × عالمة االسرةمتمم ×  (الكلي عدد الطبقات÷  فقرال فجوة) = 1 التكميل مقدار الدعم 
F  ×(10 – m )  ×N) ÷ = ( G  = Ss 

= Ss: Amount of supplementary suppor 

G: gap size (Relative poverty gap or wage gap). 
total number of layers   : N 

m: family sign    
utilization factor = 1 : F 

Where m = (1)       .   

 اتتاجدة لالسدر التكميلد  املسدتو مقددار الددمم احتسداب يدتم  االفقرة )أ( من هذه املادةملى الرغم مماورد يف  . ب
 .لفيوة  قرها املطل و قأ اليليد مددها من  ردين  اليت

( ابلدل دة او     م ( من هذه املادةا للميلس تعدي  قيمدة معامد  االنتفداع )و ب )أ تفملى الرغم مما ورد يف الفقر  . ج
 .ابلنقصان وذلك و قاً ملستو  االستدامة املالية املتاحة لربانمج الدمم التكميل 



 مبوجددب هددذه التعليمددات القددرب اتتاجددةيددتم احتسدداب مقدددار الدددمم التكميلدد  املسددتو  لالسددرة : (34) املددادة
 دينار.

 الثامنالفصل          
 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتظل      

الدتظلم مدن مددم حصدوهلا ملدى الددمم وذلدك  لتكميلد  التقددما مح  لالسرة طالبة االنتفاع من الدمم (:35املادة )
 و قاً ملنميية التعام  مع تظلمات طالو الدمم التكميل  .

املعتمددد هلددذه الاايددة معددلزاً ابلوئهدد  واملسددتندات املؤيدددة  يقدددم طلددب الددتظلم و قددأ للنمددوذج االلكددرتوين (:36ملددادة )ا
 .ملوضوع واسباب التظلم 

ومر قاتده نجندة تظلمدات متلقد  ا دمدة يف االدارة العامدة للصدندوق مسدؤولية دراسدة الدتظلم تتدوىل  (:37املادة )
يدتم ملدى ان بقبول التظلم او ر ضده تدالل اسدبومف مدن اتريدخ ورود الدتظلم مسبب ر قرار اوملى اللينة اصد
مدع ارسدال نسدخة  تظلم بنتيية هذا القرار من تالل الوسداه  الديت يدتم امتمادهدا هلدذه الاايدةلامالم صاحب ا

 .لتنفيذه من هذا القرار ملديرية الدمم التكميل 
 والجيدوز صددر مليدهبتنفيذ قرار نجندة التظلمدات ملدى الوجده الدذص تلتلم مديرية الدمم التكميل  (: 38املادة )

 . ابص حال من االحوال ت اللينةاالمرتاض ملى قراراهلا 
 متتالتف دورتفبعد مرور  املقدمة للصندوق الدمم التكميل  بطلباتالتقب  التظلمات املتعلقة  (:39املادة )

 مليما.املتف  الدمم من دوات تقدمي 
مدددم تكليددحم اص مددن مددويف  مديريددة الدددمم منددد تشددكي  نجنددة تظلمددات متلقدد  ا دمددة يرامددى  (:40املددادة )

 . هذه اللينةبعضوية التكميل  
 قرارات نجنة التظلمات املتعلقة بطلبدات اقصدول ملدى الددمم يصادق املدير العام او من يفوضه ملى :(41املادة )

 .التكميل 
 التاسعالفصـــــــــــــــــــــــــــــل 

 احكام عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة 
 عدات متتاليدة )ربدع ملدى اربدع دصدر ه ملددة مدام رامد  و  لالسر اتتاجدة الدمم التكميل  يتم ختصي  :(42املادة )

 الدمم. اقصول ملى سنوية( وال تستو  االسرة الدمم من االشمر اليت تسب  اتريخ تقدميما لطلب
ا  اندده يددتم الرجددوع اىل طالبددة الدددمم لاددا ت التوقدد  مددن املسددتو  االقتصددادص واالجتمددام  لالسددرة :(43املددادة )

املشدرترة( االسرة و قداً قيدم ممتلكدات اسدر ا املمتددة ) وذلك للتوق  من مستو  معيشة هلذه االسرةاالقيد املدين 
مددد او مشدرترة مباشدرة  ةجتمع  يما بيدنمم إقامدو تالل األب  مع بعضما مناملكونة من الوحدات األسريّة املرتبطة 

ان اليليدددد مسدددتو  معيشدددة الوحددددات االسدددرية ويف يميدددع االحدددوال جيدددب  مدددن االلتلامدددات االقتصددداديّة واالجتماميّدددة
مددن  (4تددر  املكونددة لالسددرة املمتدددة ملددى هددذا النوددو مددن املضددامحم الثدداين لقدديم اوزان مؤشددرات املسددتو  رقددم )اال

  . من هذه التعليمات (23)دلي  مؤشرات حتديد مستو  املعيشة ونومية اقياة الوارد يف املادة  من انجلء الرابع



املسددتفيدة رو  االسدر ظدوين شددام  وبشدك  دورص لتتبدع الكدرت ممليدات راء جددتقدوم مديريدة الددمم اب :(44املدادة ) 
مددن  التاليددة اتقامدددة بيدداانت الدددمم ملددى ان اليددتم صددر  الددد ع مددن تددالللدددمم  يف يميددع النددواح  املتاحددة ا مددن

ملدن يثبدمل مددم اسدتالمه الد عدة الديت سدبقتما وذلدك مدن واقدع رشدو ات حرردات حسداب البندك  تالل العام الدمم
 .الدمم مبلغ اتول اليه
إذا  يسدق  حد  املنتفدع مدن بدرانمج الدددمم ابالسدتفادة مدن الددورات الالحقدة لدربانمج الددمم التكميلدد  (:45املدادة )

 الدمم.اص دورة من دورات صر  الدمم تالل من  هختلحم من استالم استوقاق
د مبددددأ : لادددا ت التوقددد  مدددن صدددوة البيددداانت الددديت يتقددددم ادددا طالدددب االنتفددداع  انددده يدددتم امتمدددا)46املدددادة )

التنددداقض بدددف نتددداهج يمدددع البيددداانت ا اصدددة ابملؤشدددرات املعتمددددة يف هدددذه التعليمددداتا حبيدددث يدددتم ترميدددل هدددذا 
التنددداقض مدددن تدددالل امطددداء نقطدددة يدددراء لكددد  تنددداقض يضدددمر يف بيددداانت االسدددرة  ملدددى ان يدددتم ألاددداء طلدددب 

امدا اذا قد  مددد   نقدا  4مدن  االنتفاع يف حال زاد مدد النقا  اقمراء يف الطلب الدذص تقددممل بده االسدرة
النقا  من ذلك  انه يتم حتوي  اقالة اىل  ري  التوق  امليدداين للتوقد  مدن دقدة البيداانت وسدبب وجدود هدذا 

 التناقض .
مندددد تددددقي  ومراجعدددة ومندددد يمدددور النقدددا  اقمدددراء  : للصدددندوق يف معدددرض تطبيددد  هدددذه التعليمدددات(47املدددادة )

مددن العدداملف يف مديريددة واقسددام  او ارثددر اقدد  بتكليددحم  ريدد  فدداع مددن بددرانمج الدددممطلددب االنت البيدداانت الددواردة يف
 قهدذا الفدر مدن تدالل قيدام وذلدك  البيداانت املددىل ادا مدن قبد  طالدب االنتفداعصدوة الدمم التكميل  للتوق  مدن 

  .سرة طالب االنتفاعوالتوق  من را ة البياانت املتعلقة أب نتفاعلطالب اال ميدانيةبل رة 
وجودها يف االسرة إزاء ر  حالة من اقاالت املبينة يف انجدول التال مند يتم اختاذ االجراءات املبينة  :(48املادة )

 : طالبة االنتفاع
 االجراءات املتخذة ايالـــــــــــــــــــــــــــة

مام غري ملتوقف ابلدراسة  20 وق سن ذرور وجود ابناء 
 .موغري ملتوقف بعم  منتظ

 اءز رة اقالة والتوق  من مم  االبن

 دت  االسرةمصادر ز رة اقالة والتوق  من  االسرة مدم وجود دت  معلن منه يف طلب انتفاع
 االسرة يف يميع اجملاالت. مستو  معيشة ورصدز رة اقالة  سكن االسرة يف مسكن متنق  )تيمة  بيمل شعر  رر ان(.

 من مستو  معيشة االسرة ومصادر دتلما ز رة اقالة والتوق  ( أ )امتالا االسرة مسكن  ئة 
 االسرة  وحاجة عيشةممستو  مؤشرات من  ز رة اقالة والتوق  االسرة طلب انتفاعيف  نقا  يراء واق  4 مند يمور

 

 انده    لالسدرةاملثبتة الستالم مبلغ الدمم املسدتو يف حال غياب او سين رب االسرة او مدم اهليته (:49املادة )
يددتم صددر  الدددمم املسددتو  لالسددرة ابسددم اللوجددة يف حددال وجودهددا ويف حددال مدددم وجودهددا  اندده يددتم صددر  الدددمم 

 ابسم اررب االبناء سنا سواء ران ذررا ام انثى.
ومسددتندات غددري صددويوة علومددات مو ببيدداانت  ملتقدددماذا ثبددمل اهنددا  يسددق  حدد  االسددرة يف الدددمم (:50املددادة )

انجمدددات املختصدددة يف الصدددندوق اختددداذ را دددة ا جدددراءات  وملدددىبادددري وجددده حددد   الددددممملدددى  اصدددوهلترتدددب مليمدددا ح
يف ذلددك مطالبتممددا مبددا  اواشددرتا معمدد اوضددد ردد  مددن سددامده اضدددهو قدداً للتشددريعات والقددوانف النا ددذة القانونيددة 

 بدون وجه ح .االسرة مليما  ملمتضامنف برد املبالغ اليت حصل



 االسر االشد  قراً يتم حتديد  ذه التعليمات حسب االمكاانت املالية املتاحة للصندوق حبيثيعم  ا (:51املادة )
ذه التعليمدات حبيدث تكدون االسدر الديت حتصد  ملدى هلد و قداً تمدا و قا جملموع مالمات مؤشرات حتديدد مسدتو  حاج

 العالماتا ارثر االسر استوقاقاً للدمم التكميل .   اق 
 (ربدع سدنوية)د عدات اربعدة ملدى  هلدا شدمر ً  ويصدر سدنو ً التكميل  املسدتو  لالسدرة  محسب الدمم (:52املادة )
 .وال يصر  هذا الدمم ابثر رجع  شمر اذار من ر  مام وتنتم  يف شمر رانون اول من العام ذاته منتبداء 
ارثدر  حتديددترامى االمتبارات التاليدة ابالضدا ة اىل الشدرو  واالسدس الدواردة يف هدذه التعليمدات مندد  (:53املادة )

 االسر استوقاقًا للدمم التكميل  ملى ان تؤتد هذه االمتبارات حسب اولويتما ابلتسلس  التال:
 االررب سناً يف ارابب االسر االشد  قراً . .1
 قراً.االسر االشد   مناالسر االررب حيماً  .2
 االسر االشد  قراً يف املناط  الناهية ومناط  االطرا . .3
 العام او الرمس .اسر العاملف يف القطاع  ويستثىن من ذلكابق  االسر اتتاجة  .4
 

وذلك يف ضوء حيم التكميل ا الدمم برانمج من  سنو ً  محدد جملس الوزراء مدد االسر املستفيدة (:54املادة )
يف حال تو ر  من العدد املقرر %20 من اليتياوز وللميلس ز دة هذا العدد مبا الربانمجالتموي  املتو ر هلذا 

 .الل دةاملخصصات الالزمة هلذا 
امللود  اددذه التعليمددات جدلء ال يتيددلء منمددا بدرانمج الدددمم التكميلدد  مؤشددرات احتسدداب يعتددرب دليد   (:55املدادة )

 قراء معما.يو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
  دليــــــــــــــــــــل احتساب مؤشرات برانمج الدعم التكميلي

 

مؤشرات حتديد مستوى املعيةة ونوعية ايياة:  اوال :   

 حجم االنفاق على الكهـــــــــــــــــــــــرابءاسم املؤشر:  .1
 .لكمرابءا النفقاق االسرة من ة الشمريةهو قيمة الفاتور التعريف:  

  حيم االنفاق ملى الكمرابء من ايمال انفاق االسرة.اليت يشكلما نسبة الحتديد اهلـــــدف: 
لالسددرة  للكمددددرابءاحتسدداب املتوسدد  اقسددايب الشددمرص لقيمددة اتددر ثددالا  ددواتري شددمرية اجــراءات االحتســاب: 

االسدر طالبدة االنتفداع مدن بدرانمج  مسدتو  معيشدةحتديدد  الدواردة يف دليد  وتوزيعما و قاً للمسدتو ت والقرب دينار
 . الدمم التكميل 

 مصدر البياانت: طال: االنتفاع + استعالم شركة الكهرابء
 اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحجم االنفاق على املاسم املؤشر:  .2
 هو هو قيمة الفاتورة الشمرية للماءالتعريف:  
 حتديد نسبة حيم االنفاق ملى املاء من ايمال انفاق االسرة.ـــــدف: اهل

وتوزيعمددددا و قدددداً  يدددتم احتسدددداب املتوسددد  اقسددددايب لقيمدددة اتددددر دورة ميددداه والقددددرب ديندددار اجـــراءات االحتســــاب:
 ..االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  مستو  معيشةحتديد  للمستو ت الواردة يف دلي 

 البياانت: طال: االنتفاع + استعالم شركات املياهمصدر 
 .نــــــــــــــــــــــــــحجم االنفاق على السكاسم املؤشر:  .3

 هو مقدار بدل اجيار املنلل الشمرص اليت تد عه االسرة اليت تقطن يف منلل مستأجر. التعريف: 
 دت  االسرة . قياس اقيم الذص يشكله بدل اجيار املسكن من نفقات و  اهلـــــدف:
اجياد النسبة اليت يشكلما االنفاق ملى السكن من ايمدال دتد  االسدرة وذلدك بتقسديم مبلدغ : االحتساب طريقة

امتماد مبلغ بدل االجيار اتدد يف مقد االجيار او اص ) الدت  الشمرص لالسرة بدل االجيار الشمرص ملى ايمال
 مسدتو  معيشدةحتديدد  يدع النداتج و قداً للمسدتو ت الدواردة يف دليد وتوز  (وثيقة رمسيدة اتدر  تبدف قيمدة هدذا البددل

 ..االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل 
 مصدر البياانت: طال: االنتفاع  



 حجم االنفاق على اخلبزاسم املؤشر:  .4
 هو متوس  قيمة االستمالا الشمرص للفرد من مادة ا بل.التعريف: 
  حيم االنفاق ملى ا بل من ايمال انفاق االسرة. حتديد نسبةاهلـــــدف: 

يدتم امتمداد انتدج قيمدة تقسديم معددل تدن االسدتمالا السدنوص للفدرد مدن مدادة ا بدل والبدالغ االحتساب:  طريقة
وتوزيدع النداتج و قداً للمسدتو ت  والقرب ديندارمضروابً بعدد ا راد االسرة شمر  12دينار مقسوماً ملى  14.4

  .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  مستو  معيشةحتديد  لي الواردة يف د
 .مصدر البياانت: وزارة الصناعة والتجارة

 .حجم االنفاق السنوي على التعليم اسم املؤشر: .5
 .معدل املبالغ السنوية املرتتبة ملى االسرة نتيية التواق ابناهما يف املدارس وانجامعاتالتعريف: 
 .حتديد اقيم الذص يشكله االنفاق ملى التعليم من ايمال انفاق االسرة: اهلـــــدف

مددن ايمددال دتدد  االسددرة احتسدداب نسددبة االنفدداق السددنوص ملددى الددتعلم املدرسدد  وانجددامع  طريقــة االحتســاب: 
بدرانمج االسدر طالبدة االنتفداع مدن  مستو  معيشةحتديد  وتوزيع الناتج و قاً للمستو ت الواردة يف دلي  السنوص

  .الدمم التكميل 
 مصدر البياانت: طال: االنتفاع

 .الثبات والدميومة لد ل رب االسرة اسم املؤشر: .6
 حتديد نوع دت  رب االسرة من حيث درجة الثبات واالستمرارية.التعريف: 
 .االقتصادص لالسرة و قاً لنوع مصدر الدت  االستقراردرجة مستو  حتديد اهلـــــدف: 

وملدى النودو الدوارد  مصدر دت  رب االسرة من حيدث مسدتو  االنتظدام والتكدرار تصنيحم: بطريقة االحتسا
  .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  مستو  معيشةحتديد  يف دلي 

 .الصندوقمصدر البياانت: قاعدة بياانت 
 مصدر د ل رب االسرة.اسم املؤشر:  .7

 املرتب  بنوع الوييفة.من حيث طبيعة ونوع العم  دت  رب االسرة  صنحمحتديد  هو التعريف:
  . قياس درجة االمان الوييف  واثره ملى االستقرار االقتصادص واالجتمام  لالسرة اهلـــــدف:

وملددى طبيعددة ونددوع الوييفددة او العمدد  حتديددد نددوع مصدددر دتدد  رب االسددرة مددن حيددث  اجــراءات االحتســاب:
 .االسر يشةمعالنوو الوارد يف جدول حتديد مستو  

 .االجهزة االمنية +القوات املسلحة  +ضمان اجتماعي  + الصندوققاعدة بياانت امصدر البياانت: 
 حصة الفرد من د ل االسرة.اسم املؤشر:  .8
 ابلدينار. ر   رد من ا راد االسرة اتتاجة شمر ً من ايمال الدت  اققيق  لالسرة مقدار حصة  التعريف:  

 .و  معيشة ا راد االسرة اتاجة قياس مستاهلـــــدف:
وتوزيدددع النددداتج و قددداً  تقسددديم ايمدددال دتددد  االسدددرة الشدددمرص ملدددى مددددد ا دددراد االسدددرة اجـــراءات االحتســـاب:

  .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  مستو  معيشةحتديد  للمستو ت الواردة يف دلي 
 .الصندوقمصدر البياانت: قاعدة بياانت 



 تعدد مصادر الد ل.ملؤشر: اسم ا .9
 مدد مصادر الدت  املنتظم املتأيت لالسرة من صتلحم املصادر.التعريف: 
 املنتظم وأتثري ا طر ملى مستو  معيشىة االسرة. امطاء وزن ملخاطر  قدان احد مصادر الدت اهلـــــدف: 

 دليد  للمستو ت الدواردة يف حتديد مدد مصادر الدت  وتقسيمما اىل اربع مستو ت و قاً طريقة االحتساب: 
 . االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  مستو  معيشةحتديد 

 الصندوق.مصدر البياانت: قاعدة بياانت 
 
 نوع املسكن.اسم املؤشر:  .10

 هو طبيعة ونوع مسكن او منلل االسرة الذص تعي   يه.التعريف:
 . مسكن االسرة للمعيشة قياس مد  مالهمة ومناسبة منلل اواهلـــــدف: 

ملددى النوددو و   دديال  دار  تيمددة او رر ددان  شددقة(مسددكن  ئددة )أ( ) حتديددد نددوع املسددكن اجــراءات االحتســاب:
 الوارد يف جدول حتديد مستو  حاجة االسر.

 طال: االنتفاعمؤسسة التطوير ايضري + مصدر البياانت: البلدايت + 
 ع:ء االنفاق على السكن.اسم املؤشر:  .11
 هو التكاليحم املرتتبة ملى االسرة نتيية انتفامما من املنلل او املسكن الذص تعي   يه.يف: التعر 

التمييل بف االسر اتتاجة من حيث وجود او مدم وجود اية امباء مالية او مادية مرتتبة ملى االسدرة اهلـــــدف: 
 نتيية انتفامما ابملكسن الذص تعي   يه.

او بدددون مقابدد  او  ابالجيددارلكيددة املنددلل او امل)القددة مبنددلل االسددرة مددن حيددث تصددنيحم العاجــراءات االحتســاب:
 .( وملى النوو الوارد يف جدول حتديد مستو  املعيشة مقاب  مم 

 + البلدايت. مصدر البياانت: طال: االنتفاع
 ن.ـــــــــــــــــــــــــــموقع السكاسم املؤشر:  .12

  ا.االسرة من حيث مستو  التقسيم االدارص الذص يتواجد  يه منلهل حتديد املكان الذص تعي   يهالتعريف: 
 .حتديد مد  تو ر ا دمات االساسية لالسرة تبعاً ملستو  الوحدة االدارية اليت تعي   يما اهلـــــدف:

منددلل متنقد   قريددة  مررددل قضداء  مررددل  ا ظددة او لددواء(  سدكن االسددرة ) مكددانتصددنيحم  اجـراءات االحتســاب:
  .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  مستو  معيشةحتديد  دلي  لنوو الوارد يفوملى ا

 .+ البلدايت + طال: االنتفاع دائرة االحوال املدنية  مصدر البياانت:
 موقع املعيةة من حيث  رائط الفقر.اسم املؤشر:  .13
 االدارية اليت تعي   يما. ر يف الوحدةودرجة الفقهو حتديد موقع معيشة االسر و قاً ملستو  التعريف:  

 حتديد اثر وانعكاس معيشة االسر يف صتلحم املناط  و قاً لتسلس  ملستو   قرها.اهلـــــدف: 
 تصنيحم االسر اتتاجة و قاً ملوقع ومكان سكنما وملى النوو التال: اجراءات االحتساب:

 فئة د فئة ج فئة ب فئة أ



الصاقية  دير   الرويشد
غور  مربة    وادصمحمالك

 .اقسينية  الصايف

القطرانة   الباشا دير مال  مف 
انجفر   بصريا  قصبة معان 

 مف الباشا ديرمال  بصريا  القويرة.
 االغوار الشمالية الديسة 

سواب  انجيلة  ام 
قصبة  الرمثا   الرصاص

  القطرانةميلون  صخرة
 ابق  مناط  اململكة

 

 .الحصاءات العامةمصدر البياانت: دائرة ا
 املسكن.حصة الفرد يف  .14

 .نصيب ر   رد من ا راد االسرة من املساحة االيمالية للمسكن  التعريف:
 . حتديد درجة االشباع او اقرمان لد  االسر اتتاجة اهلـــــدف:

لمسددتو ت وتوزيددع النداتج و قداً ل تقسديم املسدداحة الكليدة للمندلل ملددى مددد ا دراد االسدرة :اجـراءات االحتسـاب
 .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  مستو  معيشةحتديد  الواردة يف دلي 

 .مصدر البياانت: دائرة االراضي واملساحة
 .امليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مصدراسم املؤشر:  .15

 .هو مصدر املياه الرهيس لالسرةالتعريف: 
 .مد  تو ر مصدر مناسب للمياة لالسرة اتتاجة واثره ملى مستو  معيشة االشرة حتديد اهلـــــدف: 

  ميداه صدمارج  ميداه اابر ويندابيعحتديد مصدر املياه الذص تعتمد مليه االسدرة يف معيشدتما ) :طريقة االحتساب
سر طالبة االنتفداع مدن اال مستو  معيشةحتديد  وتوزيع الناتج و قاً للمستو ت الواردة يف دلي  ..( شبكة املياة

  .برانمج الدمم التكميل 
 .مصدر البياانت: طال: االنتفاع + استعالم شركات املياه

 .الكهرابء واالنــــــــــــــــــــــــــــــــــارة مصدراسم املؤشر:  .16
 .هو مصدر الكمرابء واالانرة الرهيس لالسرةالتعريف: 
 .واثره ملى مستو  معيشة االسر اتتاجةللكمرابء واالانرة  حتديد مد  تو ر مصدر مناسباهلـــــدف: 

مولدد رمدرابء  طاقدة الذص تعتمد مليه االسدرة يف معيشدتما )الكمرابء واالانرة حتديد مصدر  :طريقة االحتساب
االسددر طالبددة  مسددتو  معيشددةحتديددد  وتوزيددع الندداتج و قدداً للمسددتو ت الددواردة يف دليدد ( مشسددية  شددبكة الكمددرابء

  .نتفاع من برانمج الدمم التكميل اال
 مصدر البياانت: طال: االنتفاع + استعالم شركات الكهرابء

 .امتالك االصول )العقـــــــــــــــــــــــارات( اسم املؤشر: .17
 .حتديد مدد العقارات اليت متتلكما االسرة وايرادا ا ان وجدت  هوالتعريف: 
 . من العقارات واثرها ملى مستو  معيشة االسرة االسرةحتديد حيم ونومية ممتلكات اهلـــــدف:

وتوزيع النداتج  يما اذا ران هلا ايراد ام ال  بيانالعقارات و حيم ممتلكات االسرة من حتديد : طريقة االحتساب



  .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  مستو  معيشةحتديد  و قاً للمستو ت الواردة يف دلي 
 البياانت: دائرة االراضي واملساحةمصدر 

 .امتالك االصول )املباين( اسم املؤشر: .18
 . اليت متتلكما االسرة للمباينالقيمة النقدية  ه التعريف: 
 . واثرها ملى مستو  معيشة االسرة املباينمن  حيم ونومية ممتلكات االسرة بياناهلـــــدف:

وملدى النودو  -غـري منـزل االسـرة -اليت متتلكمدا االسدرة مدن  حتديد القيمة النقدية للمباين :طريقة االحتساب
 الوارد يف جدول حتديد مستو  املعيشة.

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

 ه  القيمة النقدية لالراض  اليت متتلكما االسرة .التعريف: 
 . من االض  ملى مستو  معيشة االسرة السرةممتلكات اأثر حيم  بيان اهلـــــدف:

 منلل االسرةاالرض املقام مليما اليت متتلكما االسرة من غري  الراض حتديد القيمة النقدية ل :طريقة االحتساب
 .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم مستو  معيشةحتديد  وتوزيع الناتج و قاً للمستو ت الواردة يف دلي 

 ت: دائرة االراضي واملساحة.مصدر البياان
 .امتالك االصول )وحدات زراعية( اسم املؤشر: .20

 ه  القيمة االنتاجية الراض  الوحدات اللرامية اليت تستثمرها االسرة .التعريف: 
 . من استثمار الوحدات اللرامية واثرها ملى مستو  معيشة االسرةاملادص مقدار العاهد  حتديد اهلـــــدف:

وملددى النوددو  االسددرة او تسددتثمرها الدديت متتلكمدداللوحدددات اللراميددة  االنتاجيددةحتديددد القيمددة  :ابطريقــة االحتســ
 الوارد يف جدول حتديد مستو  املعيشة.

 مصدر البياانت: وزارة الزراعة + سلطة وادي االردن
 .امتالك االصول )الثروة اييوانية( اسم املؤشر: .21

 ليت متتلكما االسرة .هو مدد رؤوس الثروة اقيوانية االتعريف: 
 . حيم الثروة اقيوانية اليت متتلكما االسرة واثرها ملى مستو  معيشة االسرة بياناهلـــــدف:

وملدى النودو الثدروة اقيوانيدة الديت متتلكمدا االسدرة حتديدد مقددار العاهدد االنتداج  املقددر مدن  :طريقة االحتساب
 رؤوس من االغنام او املامل: 10ة اليت يق  مددها من وهلذه الااية ال يعتد ابلثروة اقيواني التال

 العائد الةهري املقدر/دينار النوع
 40 االبقار
 15 االب 

 4 االغنام واملامل
 ة.ـــــــــــــــــــــــــــــمصدر البياانت: وزارة الزراع

 .امتالك االصول )املركبات( اسم املؤشر: .22
 تلكما االسرة و اً لفئتتما وممرها.هو تصنيحم املرربات اليت متالتعريف: 
 . ملى حتسف مستو  معيشة االسرة واثرها حتديد املرربات اليت متتلكما االسرة وصفة استعماهلااهلـــــدف:



 التال:وملى النوو  ممرها ومددهالفئتما و و قاً تصنيحم املرربات اليت متتلكما االسرة : طريقة االحتساب
 املرربة ابلسنواتالتفاصي / ممر  رقم املستو 

1 6 - 10 
2 11- 15 
  ارثر 16 3

 إدارة تر يص املركبات.مصدر البياانت: 
 موديل املركبة. اسم املؤشر: .23

 هو تصنيحم املرربات اليت متتلكما االسرة حسب ممر املرربة.التعريف: 
 . حتديد مستو  معيشة االسرةاهلـــــدف:

وتوزيددع الندداتج و قدداً  املرربددة ممددرلعدددد سددنوات كمددا االسددرة و قدداً تصددنيحم املرربددات الدديت متتل: طريقــة االحتســاب
  .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  مستو  معيشةحتديد  للمستو ت الواردة يف دلي 

 .إدارة تر يص املركباتمصدر البياانت: 
 .امتالك االصول )املالية( اسم املؤشر: .24

 االسرة من االسمم والسندات والوداهع ومواهدها املالية .هو حتديد حيم راس مال التعريف: 
 حصة االسر املسا ة يف الشررات واملنشأت املسا ة واثر مواهدها ملى معيشة االسرة.حتديد اهلـــــدف:

 تو تالربعددة مسدد االسددر يف الشددررات واملنشددأت املسددا ة وتصددنيفما مسددا ة حتديددد حصددة :طريقــة االحتســاب
 :وملى النوو التالاليت تعادل متوس  دت  االسرة االردنية السنوص اقصاها القيمة 

 J Dقيمة االسهم والسندات  املستوى
 3416 ≥ االول
 6832 - 3417 الثاين
 10249-6833 الثالث
 10250 ≥ الرابع

 مراقبة الةركات. +هيئة االوراق املالية مصدر البياانت: 
 .عدد االصول اسم املؤشر: .25

 .ما االسرةاليت متتلكاتددة يف هذا الدلي   مدد االصولهو التعريف: 
 .حيم ومقدار ونومية االصول اليت متتلكما االسرة واثرها ملى مستو  معيشة االسرةحتديد  اهلـــــدف:

 النداتج و قداً للمسدتو ت الدواردة يف دليد  مدد االصول الديت متتلكمدا االسدرة وتصدنيحم رصد: طريقة االحتساب
  .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  معيشة مستو حتديد 

 . : دائرة االراضي + دائرة تر يص املركبات + البلدايتمصدر البياانت 
 .التأمني الصحي اسم املؤشر: .26

 .حتدد  يما اذا رانمل االسر اتتاجة مؤمنة صوياً ومصدر هذا التأمف هو التعريف: 
 . ت االسر اتتاجة يف الوصول للرماية الصويةامكانياالتعر  ملى اهلـــــدف: 

 )أتمف مدين  مسكرص  تاص(. - ان وجد - حتديد نوع التأمف الصو  املتو ر لالسرة: طريقة االحتساب
 .نسبة افراد االسرة املؤمنني صحيا   اسم املؤشر: .27



 .حتدد مدد ا راد االسر اتتاجة املؤمنف صوياً هو التعريف: 
 .ر  ملى مستو  االمباء الصوية ملى االسرة التعاهلـــــدف: 

 تقسيم مدد ا راد االسرة املؤمنف صوياً ملى مدد ا راد االسرة الكل .: طريقة االحتساب
 .ادارة التأمني الصحيمصدر البياانت: 

 .( املرض الوضع الصحي ) اسم املؤشر: .28
 .هو حتديد مدد ا راد االسرة املصابف ابمراض ملمنة التعريف: 

 .التعر  ملى املستو  الصو  لالسرة ـــــدف: اهل
مسدتو  حتديدد  وتوزيعمدا و قداً للمسدتو ت الدواردة يف دليد حتديدد مدد ا دراد االسدرة املرضدى : طريقة االحتساب

 .االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل  معيشة
 طال: االنتفاع. مصدر البياانت:

 
 

 .اقة (الوضع الصحي ) االع اسم املؤشر: .29
 .هو حتديد مدد ا راد االسرة من ذوص االحتياجات ا اصة التعريف: 
 .التعر  ملى املستو  الصو  لالسرة اهلـــــدف: 

وتوزيعمدا و قداً للمسدتو ت الدواردة حتديد مدد ا دراد االسدرة مدن ذوص االحتياجدات ا اصدة : طريقة االحتساب
 ..ع من برانمج الدمم التكميل االسر طالبة االنتفا  مستو  معيشةحتديد  يف دلي 

 .اجمللس االعلى لةؤون االشخاص املعوقني مصدر البياانت:
 .ع:ء التحاق االبناء ابلتعليم املدرسي اسم املؤشر: .30

 هو بيان نوع انجمة امللتلمة بتكاليحم التعليم املدرس  البناء االسرة .التعريف: 
 رتتبة ملى اقاق ابناهما ابلتعليم  املدرس .التمييل بف االسر حسب حيم االمباء املاهلـــــدف: 

حتديددد نددوع املدددراس امللتودد  ادددا ابندداء االسددرة )مدددارس حكوميددة مندداط  انهيددة  مددددارس : طريقــة االحتســاب
 حكومية مناط  حضرية  نفقة تاصة  مدارس مسكرية( .

 الثقافة العسكرية. م. + وزارة الرتبية والتعليم مصدر البياانت:
 .تكاليف التعليم اجلامعي:ء ع اسم املؤشر: .31

 هو بيان نوع انجمة امللتلمة بتكاليحم التعليم انجامع  ال راد االسرة .التعريف: 
 التمييل بف االسر حسب حيم االمباء املرتتبة ملى التواق ا رادها ابلتعليم  انجامع .اهلـــــدف: 

مكرمدددة ملكيدددة  نفقدددة ) دهدددا ابنجامعددداتا راحتديدددد ندددوع انجمدددة امللتلمدددة بتكددداليحم التوددداق : طريقـــة االحتســـاب
 ( .قروض تعليمية تاصة  منح دراسية 
 طال: االنتفاع. وزارة التعليم العايل + مصدر البياانت:

 .املستوى التعليمي لالسرة اسم املؤشر: .32
 هو نسبة مدد ا راد االسرة الذين محملون الشمادات انجامعية بدراجا ا املختلفة .التعريف: 



 .ال رادهالتمايل بف االسر حسب املستو  التعليم  والثقايف ااهلـــــدف: 
 مدن ايمدال الدذين محملدون الشدمادات انجامعيدة بددراجا ا املختلفدة نسبة مدد ا دراد االسدرة: طريقة االحتساب

االسدر طالبدة  مسدتو  معيشدةحتديدد  ملستو ت الواردة يف دليد ا حسب الناتج وتوزيع مدد ا راد االسرة االيمال
 .النتفاع من برانمج الدمم التكميل ا

 ديوان اخلدمة املدنية. مصدر البياانت:
 عدد االطفال امللتحقني ابلدراسة. اسم املؤشر: .33

 هو مدد ابناء االسرة امللتوقف ابلتعليم املدرس  .التعريف: 
 السرة.ملى ا ذلكوانعكاس  قاق ابناهما ابملدارسالتعر  ملى مستو  التلام االسر إباهلـــــدف: 

 .امللتوقف ابملدارس االسرة ابناءمدد  حتديد: ة االحتسابريقط
 وزارة الرتبية والتعليم.مصدر البياانت:

 
 
 التسرب املدرسي عند االطفال. اسم املؤشر: .34

 هو مدد ابناء االسرة يف سن الدراسة غري امللتوقف ابملدارس .التعريف: 
 .ملى االسرة ذلكوانعكاس  إبقاق ابناهما ابملدارسالتعر  ملى مستو  التلام االسر اهلـــــدف: 

 غري امللتوقف ابملدارس. حتديد مدد ابناء االسرة: ة االحتسابريقط
 وزارة الرتبية والتعليم. مصدر البياانت:

 املهارات والقدرات البةرية. اسم املؤشر: .35
 رة لد  ا راد االسرة.هو نوع املمارات والقدرات االنتاجية والفنية واملمنية املتو التعريف: 
 التعر  ملى مستو  ممكنات االسرة االقتصادية.اهلـــــدف: 

 ب املمن الفنية والتقنية واالنتاجية.امن اصو مدد ا راد االسرة صرح: ة االحتسابريقط
 قاعدة بياانت الصندوق. + طال: االنتفاعمصدر البياانت:

 .لالسرة االقتصادي الرفاهمستوى اسم املؤشر:  .36
 ملستو  ر اه االسرة املادص.تعرب من املكوانت املادية ه  درجة تعطى لالسر طالبة االنتفاع يف: التعر 

 . السر الفقرية وغري الفقريةلدتول المستو   لقياس مد  التفاوت بف ةس موضوميييوضع مقااهلـــــدف: 
 يتم احتساب هذا املؤشر و قاً للمعادلة التالية:االحتساب:  طريقة

 Ws = m ( 1 - g )                       :ان حيث
Ws :  االقتصادص الر اهمستو. 
: m  االسرة . الفرد يف دت  متوس 
: g  (. 0.376) = معام  جي 
  و قدداً ملعدددل الدددت  لسددنة  ( دينددار533) والددذص يعددادل جملمدد  االسددر االردنيددة املددادصاحتسدداب معدددل الر دداه

2017. 
  السر االردنية.لومعدل الر اه االقتصادص  طالبة الدمم اه االسرةمستو  ر قياس مستو  التبيان بف 



 .الصندوققاعدة بياانت مصدر البياانت:
 .الةــــــــــــــاسم املؤشر:القدرة على االع .37

 .قادرين ملى مسامدة اسر ذويممو وجود ابناء متلوجف مقتدرين ماد ً التعريف: 
 . من تالل البيئة االجتمامية اتيطة اا تاجةات االسرامكاانت التعر  ملى اهلـــــدف: 

االبدن  ملدى االمالدة اىل اربعدة مسدتو ت وذلدك و قداً ملسدتو  دتد  القادرين: تقسيم االبناء طريقة االحتساب
 التال:وملى النوو املعي  

 الد ل الةهري/ دينار فئة املعيل
 1700 - 1200 د
 2200 - 1701 ج
 2700 - 2201 ب
 2701ارثر من  أ
 .لصندوقاقاعدة بياانت مصدر البياانت:

 
 .ــــــــــةــــــــــ ادمــــــ توفر اسم املؤشر: .38

 وجود تادمة لد  االسرة. التعريف:
 التعر  ملى املستو  االجتمام  واالقتصادص لالسرة.اهلـــــدف:

وجدود إماقدة  وجدود )بسدب التوق  من وجود تادمة لالسرة والسبب املرتب  من وجودها : طريقة االحتساب
 .مدم وجود تادمة(  مرض  جود تادمة لاري اسباب املرض االماقة 

 وزارة العمل. مصدر البياانت:
 .التعطل عن العمل اسم املؤشر: .39

 ا راد االسرة يف سن العم  املتعطلف من العم . التعريف:
 مسىت معيشة االسرة. التعر  ملى الطاقات البشرية املعطلة مند االسرة واثرها ملىاهلـــــدف: 

مدام غدري امللتوقدف ابلدراسدة 18)الدذرور  دوق سدنحتديد مدد ا راد االسرة يف سدن العمد  : طريقة االحتساب
 .(بسوق العم  ملتوقاتغري واالانا حامالت الشمادات انجامعية و 

 .الصندوققاعدة بياانت وزارة العمل +  مصدر البياانت:
 .الع:ء الضرييب اسم املؤشر: .40
 .مقدار الضراهب املفروضة ملى االسرة سنو ً و قاً لقانون ضريبة الدت  املعمول به هو يف: التعر 

 التعر  ملى حيم ومصادر دت  االسرة ومتييل املقتدر ماد ً منما من غريها من االسر اتتاجةاهلـــــدف: 
دت  وهدددو غدددري تصدددنيحم االسدددر حسدددب هددذا املؤشدددر اىل قسدددمف قسدددم تاضددع لضدددريبة الدددطريقــة االحتســـاب: 

 مستو  للدمم وقسم اتر غري تاضع للضريبة.
 دائرة ضريبة الد ل.مصدر البياانت: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: د مستوى اياجةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلزء الثاين: مؤشرات حتدي      

 :مستوى املعيةةاسم املؤشر:  .1
حسدب جددول حتديدد طالبدة الددمم معيشدة االسدرة سدتو  مالديت تعدرب مدن النماهيدة  جممدوع العالمدات التعريف:

 مستو  املعيشة.
 .حاجتما مند تقدير مستو ستو  معيشة االسرة مل امطاء وزن نسواهلـــــدف: 

 قدداً ملسددتو  هددذه وتويعدده و  واحتسدداب مالمددة االسددرة يف جدددول حتديددد مسددتو  املعيشددة  :طريقــة االحتســاب
 .حاجة االسر طالبة االنتفاعديد مستو  وملى النوو الوارد يف جدول حت العالمة

 الربانمج احملوس: للدعم.مصدر البياانت: 
 :حجم االسرةاسم املؤشر:  .2

 .مدد ا راد االسرة  التعريف:
 .للدمم تماحاج مند حتديد مستو يم االسرة ق مؤثر امطاء وزناهلـــــدف: 

 .حاجة االسر  جدول حتديد مستو  وملى النوو الوارد يفحتديد مدد ا راد االسرة : طريقة االحتساب
 دائرة االحوال املدنية.مصدر البياانت: 

 .املدقعفقر الاسم املؤشر: فجــــــــــــــــــــــــــــــوة  .3
 .ت   قرها املدقع و مقدار الفيوة بف دت  االسرة وبف مستى :التعريف
 .مستو  حاجة االسروانعكاسه ملى  قياس مقدار حيم العيل الاذاه  لد  االسرة اتتاجةاهلـــــدف:

 طريقة االحتساب:
  مقدار حيم الفيوة ابلدينار بدف دتد  االسدرة اققيقد   سدوماً منده ايمدال تكداليحم االنفداق ملدى حتديد

 وقسدمة النداتج ( وبدف تد   قدر غدذاء االسدرة+ تعلديم اهم اقاجدات غدري الاذاهيدة )مداء +رمدرابء+ سدكن



 .لالسرة املدقعفقر الملى ت  
 .يتم امتماد املستو  االول هلذا املؤشر نجميع االسر اليت تتلقى مسامدات غذاهية منتظمة 

 .قاعدة بياانت الصندوقمصدر البياانت: 
 .غري الغذائيفقر الاسم املؤشر: فجــــــــــــــــــــــــــــــوة  .4

 .ذاه هو مقدار الفيوة بف دت  االسرة وبف مستىو  ت  الفقر غري الا :التعريف
 الاذاه  االسرة اتتاجة. غري قياس مقدار حيم العيلاهلـــــدف:

 :طريقة االحتساب
  حتديد مقددار حيدم الفيدوة ابلددينار بدف دتد  االسدرة اققيقد   سدوماً منده ايمدال تكداليحم االنفداق ملدى

البدالغ  السدرةل ه ادذغدري الفقر الجات غري الاذاهية )ماء +رمرابء+ سكن + تعليم( وبف ت  االحتيااهم 
 السرة.غري الاذاه  لفقر الوقسمة الناتج ملى ت   دينار للفرد الواحد شمر ً  72

  مالمات. 4منتظمة يف هذا املؤشر  االسر اليت تتلقى مسامدات غذاهيةيتم منح 
 .+ طال: االنتفاع + دائرة االحصاءات العامة قاعدة بياانت الصندوقمصدر البياانت: 

 

 .املطلقفقر الـــــــــــــــــــــــــــوة اسم املؤشر: فجـــ .5
 .املطل : هو مقدار الفيوة بف دت  االسرة وبف مستىو  ت   قرها التعريف
وغري الادذاه ( الاذاه  )مقدار حيم العيل  من تالل حتديد قياس مم  الفقر لد  االسرة اتتاجة اهلـــــدف:

 لد  االسرة اتتاجة.
املطلد   هداوبدف تد   قر اتتاجدة السدرة لاققيقد  دت  الدالفيوة ابلددينار بدف  نسبةحتديد  طريقة االحتساب:

 وحسب املعادلة التالية: وقسمة الناتج ملى ت   قر االسرة املطل 
PG = ( Z - Yi) / Z       

PG : . يوة الفقر املطل  
Z: .ت  الفقر املطل  لالسرة 

         Yi.مستو  دت  االسرة : 
 قاعدة بياانت الصندوق.ياانت: مصدر الب   
 .الفقر حــــــــــــــدة اسم املؤشر: .6

 . املستمد ة من برانمج الدمم تبعاً ملستو  معيشتمااتتاجة  متوس  مستو  حرمان االسر التعريف:
 من تداللاقرمان  متوس  مستو لالسر اليت تقع اسف  مند تقدير مستو  اقاجة امطاء وزن اررب اهلـــــدف: 

  .واتتاجة بف االسر الفقريةاملساواة يف التوزيع  مومدياس حيم التفاوت ق
 :ملا يل يتم احتساب هذا املؤشر و قاً  طريقة االحتساب:

  جممددوع  قسددمة مددن تددالل املسددتمد ة مددن بددرانمج الدددمم التكميلدد لقدديم دتددول االسددر إجيدداد الوسدد  اقسددايب
 االسر. ملى مددهذه االسر  مالمات

   املسددتمد ة مددن بددرانمج الدددمم االسددر  مالمدداتلقدديم السددرة والوسدد  اقسددايب ا مالمددةالتبدداين بددف  حيددماجيدداد 
:        حسب املعادلة التال: و  ث  ان   Ý – Z )            )  =Ps حي 



Ps: .شدة  قر االسرة 
Z  :مالمة االسرة 
Ý: لعالمات االسر املستمد ة من برانمج الدمموس  اقسايب ملتا. 

 ملى اربعة مستو ت حبيث يكون هناا مسدتويف حتدمل  لالسر املستمد ة من برانمج الدمم التباين توزيع قيم
 .اجةاقالوس  اقسايب ومستويف  وق الوس  اقسايب وملى النوو الوارد يف جدول حتديد مستو  

 قاعدة بياانت الصندوق.مصدر البياانت:  
 .وة االنفاق ــــــــــــــاسم املؤشر: فج  .7

 .االردنيةنفاق االسرة دت  االسرة الشمرص واملتوس  الشمرص المقدار حيم الفيوة بف نسبة : عريفالت
 . وبف ابق  االسر االردنية مبستو  االنفاق بف االسر اتتاجة والفقرية التباينقياس  اهلـــــدف:

االسدرة الفدرد يف نفداق ال مرصالشد توسد املالفرق بف دتد  االسدرة الشدمرص وبدف انتج  اجياد طريقة االحتساب:
نفدداق الشددمرص التوسدد  املمقسددوماً ملددى  اتتاجددة مضددروابً بعدددد ا ددراد االسددرة شددمر ً  دينددار 167البددالغ  االردنيددة
 وحسب املعادلة التالية: مضروابً بعدد ا راد االسرة يف االسر االردنية الفرد
ث  ان     S × n                            SG / ( Z – S × n) = :حي 

      SG االنفدددددددددددددددددددددددددددددداق:  يوة. 
       Z:  الشمرص.دت  االسرة 
       S املتوس  الشمرص النفاق الفرد يف االسر االردنية : 

n: مدد ا راد االسرة . 
 .توزيع الناتج ملى اربع مستو ت حسب حدول حتديد مستو  اقاجة 
 قاعدة بياانت الصندوق. تماعي + االجهزة العسكرية واالمنية +الضمان االج مصدر البياانت: 

 اسم املؤشر: فجــــــــــــــوة الد ل .  .8
 : نسبة مقدار حيم الفيوة بف دت  االسرة الشمرص واملتوس  الشمرص لدت  االسرة االردنية.التعريف
 ف ابق  االسر االردنية. قياس التباين مبستو  الدت  بف االسر اتتاجة والفقرية وباهلـــــدف:

الفدرد يف االسدرة  لددت انتدج الفدرق بدف دتد  االسدرة الشدمرص وبدف املتوسد  الشدمرص  اجياد طريقة االحتساب:
املتوس  الشمرص لدت   معدل مضروابً بعدد ا راد االسرة اتتاجة مقسوماً ملىشمر ً دينار  152االردنية البالغ 

 بعدد ا راد االسرة. مضروابً  الفرد يف االسر االردنية
   : ث  ان   I × n                        I G / ( Z – I × n) = حي 

       IG الدت :  يوة. 
       Z: .دت  االسرة الشمرص 
       I  الفرد يف االسر االردنية لدت : املتوس  الشمرص. 

n : مدد ا راد االسرة . 
 .االمنيةجهزة العسكرية و مؤسسة الضمان االجتماعي + االمصدر البياانت:  

 .العايل ع:ء التزامات التعليم اسم املؤشر: .9
 مدد ابناء االسرة امللتوقف ابملعاهد وانجامعات.: التعريف



 قياس االثر النسو لعبء التواق ابناء االسر اتتاجة ابلتعليم انجامع  . اهلـــــدف: 
جدددول حتديددد مسددتو ت حاجددة   نجامعددات و قدداً لسددلمحتديددد مدددد ا ددراد االسددرة امللتوقددف اب طريقــة االحتســاب:

 االسر طالبة االنتفاع من برانمج الدمم التكميل . 
 .وزارة التعليم العايلمصدر البياانت:    

 .ةالــــــــــــــــــــــمعدل االع اسم املؤشر: .10
  .يف االسرة متوس  مدد اال راد الذين يعوهلم الفرد الواحد :التعريف
 .  حيم توزيع مبء االنفاق بف ا راد االسرةقياس  اهلـــــدف:

ملددى النوددو الددوارد يف توزيددع الندداتج و  قسددمة مدددد ا ددراد االسددرة ملددى مدددد مصددادر الدددت  طريقــة االحتســاب:
 جدول حتديد مستو  حاجة االسر.

 قاعدة بياانت الصندوق الضمان االجتماعي + االجهزة العسكرية واالمنية + مصدر البياانت:
 .ايالة العملية املؤشر:اسم  .11
 .ه  طبيعة مم  رب االسرة: التعريف

 . ملى تقدير مستو  حاجة االسرة همند رب االسرة واثر االستقرار الوييف  مام  حتديد مد  تو ر اهلـــــدف: 
 ممد ( صداحب مندتظم لدد  الادري  )مم  مومس   غري منتظم  رب االسرةوممنة حتديد مم  طريقة االحتساب:

 وو الوارد يف جدول حتديد مستو  حاجة االسر.وملى الن
 .طال: االنتفاع +قاعدة بياانت الصندوق  +مؤسسة الضمان االجتماعيمصدر البياانت:  

 .اسم املؤشر: ع:ء الديون والقروض .12
 .مقدار الديون والقروض امللتلمة اا االسرة اجتاه الاري :التعريف
  .وحاجتما  قرها ز دة مستو ملى  سبة اىل دتلما واثر ذلكنسبة مديونية االسرة ابلنقياس  اهلـــــدف:

 ملدى ايمدال دتد  االسدرة اجال القرض او الديون املرتتبة ملى االسرةقيمة قسمة انتج  نسبة طريقة االحتساب:
 وملى النوو التال:اربعة  ئات  ملى وتوزيع الناتجمن را ة املصادر 
 حدود املستوى املستوىرمز 

 من دت  االسرة االيمال  %23 -% 1 أ
 من دت  االسرة االيمال %47 -% 24 ب
 من دت  االسرة االيمال %69 -% 48 ج
  ارثر %70 د

 

 .طال: االنتفاع( + االقراض اللرام + التنمية والتشاي مؤسسات االقراض ايكومية )مصدر البياانت:   
 ـــال:عدد االطفــــــــــــــــــــــــــــــ اسم املؤشر: .13

 مام. 18حتمل سن االسرة مدد ا راد : التعريف
   .يف ر  اسرة واحتياجا م االتمييل بف االسر اتتاجة و قاً لعدد اطفاهلاهلـــــدف: 

  .اجةاقدول حتديد مستو  نج و قاً توزيعمم و  حتديد مدد االطفال يف االسرة طريقة االحتساب:
 .دائرة االحوال املدنيةمصدر البياانت:   



 عدد املرضى وذوي االحتياجات اخلاصة. اسم املؤشر: .14
 .املرضى وذوص االماقة مدد ا راد االسرة : التعريف

   .لعبء إمالة ا رادها املرضى وذوص االماقة بف االسر اتتاجة و قاً  ايلالتماهلـــــدف: 
لنوو الدوارد يف جددول حتديدد ملى اتوزيعمم و حصر مدد ا راد االسرة املرضى وذوص االماقة  :طريقة االحتساب

 مستو  حاجة االسر.
 .اجمللس االعلى لةؤون املعوقني+ طال: االنتفاعمصدر البياانت: 

 السرة.ل الرئيس عيلامل صائص  اسم املؤشر: .15
 .شؤوهنااالسرة يف يميع  يتوىل رمايةرب االسرة الفعل  الذص  حتديد التعريف:
ـــدف:  ملتوسدد  )انفاقمددا و قدداً يرأسددما ذرددور وتلددك الدديت ترأسددما النسدداء وذلددك الدديت يل بددف االسددر االتمددقيــاس اهلــــ
 ملى مستىو  احتياجات االسرة. ذلكوانعكاس ودتلما( 

و قداً للتقسديمات الدواردة يف )زوج  مطلقدة  زوجدة  ارملدة( وذلدك حتديد رب االسدرة املعتمدد  طريقة االحتساب:
 جدول حتديد مستو  حاجة االسر.

 + طال: االنتفاع. ئرة االحوال املدنيةمصدر البياانت: دا 
 
 الفئة العمرية لرب االسرة. اسم املؤشر: .16

 االسرة. يتوىل رمايةالذص  الرمس رب االسرة  ممر التعريف:
 ملى مستىو  احتياجات االسرة. ذلكوانعكاس  رب االسرةل يةعمر ال للفئةو قأ يل بف االسر االتماهلـــــدف: 

جدددول حتديددد مسددتو   و قدداً للتقسدديمات الددواردة يفوذلددك  الرمسدد رب االسددرة  ممددرحتديددد  طريقــة االحتســاب:
 حاجة االسر.

 مصدر البياانت: دائرة االحوال املدنية 
 .دد املسننيـــــــــــــــــــــــعاسم املؤشر: .17

 مام. 65 االسرة املسنف واليت تليد اممارهم منمدد ا راد : التعريف
   سر اتتاجة و قاً لعدد املسنيف واحتياجا م يف ر  اسرة.التمييل بف اال :اهلـــــدف 

 اقاجة.دول حتديد مستو  نج و قاً توزيعمم و  يف االسرة سنيفحتديد مدد امل طريقة االحتساب:
 مصدر البياانت: دائرة االحوال املدنية. 

 شهداء القوات املسلحة واالجهزة االمنيةاسم املؤشر:  .18
 ة من روادر القوات املسلوة واالجملة االمنية الذين استشمدوا اثناء أتدية الواجب.هم ا راد االسر  التعريف:
 تكرمي اسر الشمداء من تالل امطاء االلولية هلا لالنتفاع من برانمج الدمم التكميل .اهلـــــدف: 

 حتديددد  ليف جدددو  (2-حتديددد االسددر الدديت لددديما ابندداء شددمداء ومددنح االسددرة مالمددة تعددادل )طريقــة االحتســاب: 
 . مستو  حاجة االسر
 .رائسة الوزراءمصدر البياانت: 

  فجوة الفقر ابلنسبة خلط الفقر العاملي:اسم املؤشر:  .19



 .دينار شمر ً  40نسبة مقدار  يوة  قر االسرة مقارنة خب  الفقر العامل  البالغ التعريف: 
  ثيال ا ق  صتلحم دول العامل.مقارنة مستو  معيشة وحاجة االسر االردنية الفقرية مباهلـــــدف: 

 حسب املعادلة التالية: طريقة االحتساب:
ث  ان                       Gp = ( L - Yi) / L          : حي 

: Gp       يوة  قر االسرة مقارنة خب  الفقر العامل . 
  : L        ت  الفقر العامل. 

        Yi.مستو  دت  االسرة : 
 
  

 
 

 


