
المنهجيه الوطنية لحساب خط الفقر

جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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احملتويات

.حبث الدخل واإلنفاق واإلستهالك:  ثانيًا 

مـــــــــــــــقـــــــدمــــــــــــه:  اواًل 

.املنهجية الوطنية حلساب خط الفقر:  ثالثًا 

.التعاون والتسنيق مع اجلهات الدولية:  رابعا 

.أهم النتائج و الدروس املستفادة:خامسا 



مقدمة

.يقتصادإلاالنمورعقبة أساسية فى سبيل حتقيق التنمية املستدامة ورفع معدالت ـميثل الفق1.

احلرمان يشكالن خطرًا على السالم واالستقرار السياسي واالجتماعي واألمينوالفقر2.

 قد  يولد الفقر بيئة خصبة تنمو بها أشكال خمتلفة من اإلحنراف والتطرف واملعارضة اجلاحمة اليت3.

.تستهدف الدولة

سابقا وأهداف  اإلمنائيــةإستئصــال الفقر املدقع واجلوع هو اهلدف األول لأللفية ضمن األهــداف 4.
.التنمية املستدامة حاليا



الفقر

وبشكل عام ميكن النظر إىل الفقر على إنه حرمان من أصول وسلع مادية وغري مادية؛ وبالتالي فهناك•

:نوعني من الفقر

.االستهالك/فقر الدخل:  الفقر املادي•

عدم  -اإلجتماعىاالستبعاد -اخنفاض التعليم أو انتشار األمية-فقر الصحة:  الفقر غري املادي•

متعدد  الفقر-البشرى، فقر القدراتالفقر -عدم القدرة على املطالبة باالحتياجات-اإلحساس باألمان

.األبعاد



:املــــــــاديرــــالفق

وصـةة التعليم و الخدماتسكن و املالبس  والطعام و امل: االحتياجات األساسية تشمل 

.املواصالت ووسائل اإلتصال والرتفية

ألدنى مـن احلد ايوفر)عدم القدرة املادية على تأمني مستوى معيشي الئق هوالفقر املادي 

.(االحتياجات األساسية

دول ــــي الــــحتياجــات األساســية مــدخال  مناســسا  لقيــاس الفقــر فل اإلــــمدخيعــــد 

.ةــالنامي

ف وهـو مـا يعـــر   االحتياجـات األساسـية   تقديـر القيمة النقدية للةد األدنـى مـن  م ــيت

.خبــط الفقــر

.الفقــــراء هـــم األفـــراد الذيــــن يقــل استهالكهم عن خط الفقر
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حبث الدخل واإلنفاق واإلستهالك

...(.الفقر )املعيشية املصدر االساسى لقياس مجيع مؤشرات مستوى ( ميزانية االسرة)يعد حبث الدخل واالنفاق واالستهالك •

:ينتج العديد من املؤشرات على مستوى االسرة والفرد مثل •

.التعرف على مستويات وأمناط اإلنفاق االستهالكي للفرد واألسرة1.

.واألسرتوفري بيانات خاصة عن متوسطات دخل وإنفاق وإستهالك األفراد 2.

.سلية منهاتقدير حجم الطلب احلاىل على السلع واخلدمات ، واملساعدة على التنسؤ بإحتياجات السكان املستق3.

.اخل.....تتعدد إستخدمات بيانات ونتائج السةث فى النواحى االحصائية وبرامج احلمايه اإلحتماعية 4.
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التطــور التاريــخــى: أواًل 

ــ مت إجراء أول حبث مشل مجيع حمافظات اجلمهوريـة ع • تـال   1958/1959ام ـ

.العديد من األحباث بدورية منتظمة كل مخس سنوات 

الدورية لتصسح كـل سـنتني بـداًل مـن مخـس      ُعدلت 2008/2009من عام اعتسارًا •

احلـالي   ويعد السةـث .. األسرة مستوى معيشة رصد أفضل للتغريات يف سنوات بهدف 

.عشر يف سلسلة تلك األحباثلثالثا2018/2017
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التطــور التاريــخــى: أواًل / تابع

باأللف  

أسرة
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.احملافظاتعلى مستوى مت تصميم العينة لتكون ممثلة •

بواقع( إسسوع)مدة حبثية 26حبثيتني خالل العام كل فرتة قسمت اىل فرتتنيعلى زيارة األسر م يت•

.على مستوى  اجلمهوريةاإلسسوعأسرة يف 1100حواىل 

.زيارات حمددة األنشطة فى كل منها4م زيارة األسر يت( االسسوع)فى كل مدة حبثية •

لتجنب أثر املومسية على إنفـاق  2018زيارة نفس األسر املعيشية  يف النصف الثاني لعام إعادةتم ي•

.وإستهالك األسر

(العينة)منهجية البحث : ثانيا 
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آلـي  م عن طريق التةول إىل نظاآليًاتم مجع بيانات السةث ي

باالضـــافة اىل (بإســـتخدام احلواســـب احملمولـــة)متكامـــل 

.االستمارة الورقية 

Computer Assist Field Editor (CAFÉ)

(مجع البيانات)منهجية البحث / تابع
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اإلستمارات الورقية

:لتاليةتتضمن استمارة االستبيان األجزاء الرئيسية ا•

معلومات ديموجرافية حول جميع أفراد األسرة وتشمل السن والنوع والحالة •
.الزواجيه والعالقة برب األسرة

معلومات عن حالة التعليم وااللتحاق والعمل والتشغيل لجميع أفراد األسرة•

.بعض األصول المادية، مثل امتالك السلع المعمرة والظروف السكنية•

اق النقدي اإلنفاق واالستهالك للسلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية وتشمل اإلنف•
.واالستهالك الذاتي والهدايا العينية

تلكها الدخل الصافي من األنشطة المختلفة والتحويالت النقدية، األصول التي تم•
.األسرة خالل سنة المسح

(الوزن والطول)الحالة التغذوية لالطفال •
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اإلستمارات الورقية

:استمـــارة اإلنفـــــــــــــاق•

:ويحتوى على بيانات تفصيليه عن 
.افراد االسرة من النوع والسن والحاله الزوجيه•

.الموقف من التعليم و الحاله التعليميه•

.الحاله الصحيه وكيفيه تالقى الرعايه الصحيه من عدمها•

.سنة فأكثر15دراسه التدخين لالفراد •

.سنوات فأكثر6الحالة العملية ألفراد االسرة •

الظروف السكنيه لالسرة وخصائص المسكن •

.االجهزة التى تملكها االسرة ونوعيه هذة االجهزة•

.بيانات التموين و دعم الخبز•

.السياحة الداخلية و الخارجية•

.منافذ شراء السلع•

البيانات االساسيه •
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اإلستمارات الورقية

:استمـــارة اإلنفـــــــــــــاق•

كميةةةة وقيمةةةة السةةةلع المسةةةتهلكة فعةةةال مةةةن –
.الطعام والشراب خـالل فترة البحـث

كميةةةةةةة وقيمةةةةةةة االسةةةةةةتهالك الفعلةةةةةةى مةةةةةةن –

المشةةروبات الكحوليةةه والةةدخان والمكيفةةات

خالل الشهر المنتهى بنهاية فترة البحث

كميةةةة وقيمةةةة ماحصةةةلت عليةةةه األسةةةرة مةةةن –

المالبس واألقمشة وأغطية القدم

إنفاق األسرة على  المسكن ومستلزماته–

إنفةةةاق األسةةةرة علةةةى األثةةةاث والتجهيةةةزات –

والمعةةةةةةدات المنزليةةةةةةة وأعمةةةةةةال الصةةةةةةيانة 

اإلعتيادية للمنازل

إنفةةةةاق األسةةةةرة علةةةةى الخةةةةدمات والرعايةةةةه –

الصحيه

إنفاق األسرة على اإلنتقاالت والنقل–

قيمة إنفاق األسرة على اإلتصاالت–

إنفاق األسرةعلي الثقافة والترفيه–

سةتة قيمة إنفاق األسرة على التعليم خةالل ال–

.شهور المنتهية بنهاية فترة البحث

إنفاق األسرة على  المطاعم  والفنادق–

إنفةةةةةاق األسةةةةةرة علةةةةةى السةةةةةلع والخةةةةةدمات –

المتنوعة

المدفوعـةةةةةـات التحويليـةةةةةـة خـةةةةةـالل السةةةةةتة –

.شهور المنتهيــة بنهايـة فترة البحــث

بيانات االنفاق واالستهالك خالل فترة البحث•
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اإلستمارات الورقية

:االستمــــارة المساعــدة•

عه وتحتوى على االستهالك اليومى للوجبات داخل المنزل وخارج المنزل فى ارب•
:نماذج

ويحتوى على االستهالك اليومى من كل سلعه على حدة -:نمـــوذج أ   –

ةيحتوى على االستهالك اليوميى من الوجبات خارج المنزل لكل فرد على حد-:نمـوذج ب   –

يحتوى على اجمالى استهالك االسرة من السلع داخل المنزل خالل فترة -:نموذج جـ–

(2/جالسلع بالعدد فى نموذج( )1/السلع بالكميه فى نموذج ج)البحث 

يحتوى على اجمالى استهالك االسرة  من الوجبات و الدخان خارج المنزل -:نموذج د     –
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اإلستمارات الورقية

:استمــــارة الدخـــــل•

الةةدخل النصةةف سةةنوى الصةةافى مةةن األجةةور –
جروالمرتبات الفراد االسرة المشتغلين بأ

الةةةدخل النصةةةف سةةةنوى الصةةةافى مةةةن عمةةةل –
سرةالفرد لحسابه فى االنشطة الزراعيه لأل

الةةةدخل النصةةةف سةةةنوى الصةةةافى مةةةن عمةةةل –

الفةةةةةرد لحسةةةةةابه فةةةةةى المشةةةةةروعات غيةةةةةر 
الزراعيه لألسرة

الةةةةةةدخل النصةةةةةةف سةةةةةةنوى الصةةةةةةافى مةةةةةةن –
الممتلكات الماليه لالسرة 

الةةةةةةدخل النصةةةةةةف سةةةةةةنوى الصةةةةةةافى مةةةةةةن –
الممتلكات غير الماليه لالسرة

ذى القيمةةة اإليجاريةةة التقديريةةة للمسةةكن الةة–
تملكه وتشغله األسرة

الةةةةةةدخل النصةةةةةةف سةةةةةةنوى الصةةةةةةافى مةةةةةةن –
التحويالت لألسرة

اإلضةةافة أو الةةنقص علةةى أصةةول وممتلكةةات–
األسرة

المشةاكل المحيطةة بةه/ نمط استهالك الطعام–
وكيفية مواجهتها

الصدمات التى واجهت األسرة–

59-6)القياسةةةةةةات الجسةةةةةةمانية لألطفةةةةةةال –
( شهرا

رةاألنشطة الزراعية والسمكية ألفراد االس–

األقتراض–

: بحثوتحتوى على الدخل الصافي ألفراد االسرة خالل فترة ال•



(إجراءات ضمان اجلودة)منهجية البحث 
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تدريب عليهـا اىل  املرور الفنى على العاملني بامليدان بواسطة ادارة السةث للتاكد من وصول املفاهيم التى مت ال•

.كافة الساحثني وتصةيح مسار من خيرج عن االطار املتفق عليه والذى يتفق مع اهداف السةث 

لتاكـد مـن   املتابعة عن طريق االدارى العامة ملراقسة اجلودة والتى تقوم باعادة زيارة عينة من االسر املسةوثة ل•

حـث  قيام الساحث بواجساته واهمها الزيارات االربعة لكـل اسـرة وتطـابق بيانـات الساحـث امليـدانى مـع با       

.اجلودة 

.فى التةقق من دقة ومنطقية السياناتCall Backإستخدام نظام املراجعة التليفونية  •

حظـات علـى   بإبالغ الساحثات بأى قصـور أو مال ( املستقسلة للسيانات إلكرتونيًا)قامت وحدة الدخل واإلنفاق •

.السيانات املرسلة قسل الزيارة التالية لألسرة للمراجعة والتعديل إذا لزم األمر

فـى نفـس   شساب اخلرجيني املؤهلني وخاصة اإلناث املقيماتاخلربة من ذات املشتغلني من العناصر اختيار•

.مناطق السةث واملؤهلني ألستخدام التكنولوجيا
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منهجية حساب خط الفقر 

الوطنى



:الفقـــــــرخــــطمكونــــات

وفـــرللفـــقراء وت سـتهالكى  االوهـو تكلفـة ســلة ســلع ئــذائية تنســجم مـع الســـلوك         : املكـون الغـــذائى  

يعـى  السـعـرات احلـرارية والربوتيـنات  الالزمـة لقــيام الفـرد بالنشـــــاط الطس 

 ..

ــ        ط وختتلف قيمة الســلع الغـــذائية بإختــالف املنــاطق اجلغرافيـة وخثــل خ

.كلفـة السقــاء على قيد احلـياةت-إىل حــد كــسري -يالغـذائالفقـر 
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ر الغذائي ــاملكــون ئي+ املكـون الغذائي = خط الفقر القومي

رـــــــــــالفقط ــــخ



مني قيمة اإلحتياجات األساسية ئري الغذائية لألسر الـ  كـان خكنهـا تـأ    :املكون ئري الغذائى 

إىل التغاضى عـن جـزء مـن اإلنفــاق     احتياجاتها من الغذاء ولكنها اضطرت 

ــ  ــــها  على الغذاء حتى تتمكن من تغطـية نفقـات ئري ئذائـية جتـد نفســ

.مثل االنفاق على املسكنعنها ستغناء االئري قادرة عن 
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:مكونــــات خــــط الفقـــــــر/ تابع  



اإلقامةوحملالنوعوحسبعمريةفئةلكلاألساسيةاإلحتياجاتحتديديتم1.

وذلكعليهااملتفقالغذائيةاألساسيةاإلحتياجاتحتققالتىالغذائيةالسلعسلةحتديد2.

-:كاآلتى

.إنفاقااألعلىإىلإنفاقااألقلمنتصاعدياترتيبااجملتمعترتيبيتم•

.األفرادعدديفمتساويةشرائحمخسإىلاجملتمعتقسيم•

.والثالثالثانياخلمسنييفالسائدالنمطاختيارطريقعنالسلعسلةاختياريتم•

الغذائىخطوات حساب خط الفقر 



.الغذاءمننوعلكلقياسوحدةكلتتضمنهاالتىاحلراريةالسعراتتقييم3.

.حراريةسعراتمنالغذائيةالسلةماتولدهحسابيتم4.

كلفىالسائدةاألسعاروسيطباستخدامالغذائيةالسلةفىاملوجودةالكمياتقيمةحتديد5.

منطقة

.الغذائيةالسلةهذهمناملتولداحلراريالسعرتكلفةحساب6.

آخذهأسرةلكلاملطلوبةاحلراريةالسعراتكميةفى(6خطوة)احلرارىالسعرتكلفةبضرب7.

.األسرةحجموكذلكلألسرةوالعمرىالنوعىالرتكيباالعتباريف

الغذائىحساب خط الفقر خطوات / تابع 



قطريعنغذائيةالغرياألساسيةاإلحتياجاتعلىاإلنفاققيمةإضافةيتمالغذائيالفقرخطحساببعد1.

العواملوبعضالكلىاإلنفاقفىكدالةالغذاءعلىاإلنفاقنسبةبنيالعالقةيوضحاحندارخطتقدير

.األطفالونسبةاألسرةحجممثلاألخرىالدميوجرافية

𝑺𝒊 = 𝜶 + 𝜷 ∗ 𝒍𝒐𝒈  
𝒙𝒊

𝒁𝒇
+ 𝜸𝒉𝒊

والغذائيالفقرخطقيمةهو𝒛𝒇السنوىاإلنفاققيمةهو𝒙𝒊وإمجاىلإىلالغذائياإلنفاقنسبةبأنه𝑺𝒊حيث

𝒉𝒊األطفالونسبةاألسرةحجممثلاألخرىالدميوجرافيةالعواملمتجههو.

𝒙𝒊)الغذائيالفقرخطقيمةالسنويإنفاقهايكافئاليتلألسرغذائيالغرياإلنفاقنسبةحتديد2.
= 𝒁𝒇).

بقيمةمايعرفوهوغذائيةالغريالسلععلىاالسرإنفاققيمةيتنجاإلحندارمعادلةفىسبقماوبتطبيق3.

.غذائىالغريالفقرخط

ر الغذائي ــئيخط الفقر + خط الفقر الغذائي= خط الفقر القومي

حساب خط الفقر غري غذائي 
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التنسيق مع الجهات الدولية



التعاون مع اجلهات الدولية

.تعتمد املنهجيه الوطنيه على التعاريف الدولية حلساب خط الفقر•

.املنهجيه الوطنيه على مبدا احلد االدنى من االحتياجاتحيث تعتمد •

مبؤشرات املعنية اجلهات الدولية واإلقليمية مع يشارك اجلهاز الوطنى فى العديد من الورش •

.مستوى املعيشية

.الوطنيةالطبيعه ياخذ فى االعتبار بالتوصيات الدولية مبا يتناسب مع •
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الدروس املستفادة

.اسرةتعتمد املنهجيه الوطنيه على وضع خط فقر لكل •

.تساعد تلك املنهجيه فى التحليل العميق خلصائص الفقراء•

.يتم حساب الفقر طبقا للخصائص الدميوغرافيه لكل اسرة•

.اعيةتستخدم بيانات السةث مع مؤشرات الفقر فى حتديد األسر االكثر إحتياجا لربامج احلماية اإلجتم•
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2015أهم مؤشرات الفقر لعام 
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شكرًا حلسن االستماع 


