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 7102، فلسطينمستويات المعيشة في 
 

 حوالي نفاق الفرد الفلسطيني الشهريمتوسط إ
 دينارًا أردنياً  021

 

دينارًا  0.965 فلسطينمتوسط إنفاق الفرد الشهري في بلغ 
دينارًا أردنيًا في الضفة الغربية مقابل  .8841أردنيًا، بواقع 

 1 دينارًا أردنيًا في قطاع غزة 9068
   

 نفاق الكليحصة الطعام من ال % 10حوالي 
شكل اإلنفاق على مجموعات الطعام من متوسط اإلنفاق الكلي 

من مجمل اإلنفاق الشهري، بواقع % 0415 فلسطينللفرد في 
نسبة  قطاع غزة، تليهافي % 0563في الضفة الغربية % 8960

% 263و، %0265بواقع  وسائل النقل واالتصاالت اإلنفاق على
وكانت أدنى نسبة من اإلنفاق على مجموعتي ، على المسكن

% 065والعناية الشخصية بنسبة والثقافية النشاطات الترفيهية 
 1فلسطينعلى التوالي في % 810و
 

 
 

 :7102و 7100ما بين عامي 
 د في الضفة الغربية بينما ينخفض إنفاق الفر  يرتفع

 في قطاع غزة
 8403اإلنفاق النقدي الكلي للفرد في عام  طرأ ارتفاع في

 ارتفع متوسطفي الضفة الغربية، فقد  8400مقارنة مع عام 
دينارًا  884إلى  8400دينارًا أردنيًا عام  022إنفاق الفرد من 

، أما في قطاع %0364أي بارتفاع مقداره  ،8403أردنيًا عام 
 8403اإلنفاق النقدي الكلي للفرد في عام  انخفضغزة فقد 

رًا أردنيًا دينا 004من  انخفض، حيث 8400مقارنة مع عام 
 %031حوالي  تهنسببانخفاض دينارًا أردنيًا أي  90الى 

 

اذا ما أخذت  كما هيتيرة التغير في إنفاق الفرد وتبقى و 
ستمر ، حيث ي(بعد تحييد أثر التضخم)باالسعار الثابتة 

عن  8403نفاق الفرد في الضفة الغربية في العام إاالرتفاع في 
مما يعني تحسن في المستوى  بحدة أقلولكن  8400العام 
تحييد اثر وفي قطاع غزة وبعد 1  في الضفة الغربية يالمعيش

فرد وانما تزيد نسبة نفاق الالتضخم ليس فقط ينخفض إ
باالسعار الثابتة مما  8400و 8403االنخفاض ما بين عام 

 1ور في مستويات المعيشة في قطاع غزةهيعني تد
 

 : 7102نفاق في عام تغير في انماط ال 
المنزلية  تجهيزاتوال واألحذيةانخفاض حصة الطعام والمالبس 

 والعناية الشخصية
الفرد الفلسطيني ما /نفاق االسرةتظهر البيانات تغيرا في نمط إ

في فلسطين على المجموعات  8400و 8403بين عامي 
نفاق الكلي اق، فقد انخفضت حصة الطعام من اإلالرئيسية لإلنف

كما 1  8400في عام  %0569 بينما كانت% 0465لتصبح 
نفاق ض في حصة المالبس واالحذية من اإليظهر انخفا
كما 1 8403عام % 518الى  8400عام % .6.الشهري من 

ثاث األ) التجهيزات المنزلية والتي تشملانخفضت حصة 
% .06الى % 562من  (منزلية ولوازم وأعمال المنزلية  واألواني

وكذلك االمر لحصة العناية الشخصية، حيث انخفضت من 
 %1 860الى % 862

 

 التحويالت النقديةالنقل واالتصاالت و وسائل ارتفاع حصة 
 نوالتدخي والتعليم

 

النقل واالتصاالت قد ارتفعت وسائل ان حصة  وتظهر البيانات
، كما %0063بينما كانت  8403في عام % 0265بحيث بلغت 

من  المدفوعة التحويالت النقديةنفاق على ارتفعت حصة اإل
التبغ ) نفاق على التدخينوترتفع حصة اإل%1  .36الى % 065

1 نفاق الشهريمتوسط اإلمن % 560الى % .06من  (والسجائر
 %0601الى % 064نفاق على التعليم من وترتفع حصة اإل
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بنفس االتجاه في كل من يسير  نفاقالتغير في انماط ال 
 ثالث مجموعاتالضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا في 

 

 نفاق على المجموعات الرئيسية في فلسطين التغير في نمط اإل
يسير بنفس  للمجموعات الرئيسية باالرتفاع او باالنخفاض

ولكن مع تفاوت كل من الضفة الغربية وقطاع غزة االتجاه في 
 المسكن والرعاية الطبية :ثالث مجموعاتبالنسب، ما عدا في 

فقد اظهرت البيانات تناقضا في 1  ستهالكيةالغير اوالنفقات 
على هذه المجموعات ما بين  نفاقالتغير في حصة اإلنمط 

على  نفاقربية وقطاع غزة، حيث انخفضت حصة اإلالضفة الغ
% 260الى  8400عام % 263المسكن في الضفة الغربية من 

على  نفاقاما في قطاع غزة فقد ارتفعت حصة اإل1  8403عام 
% 962الى  8400عام % 269الكلي من  نفاقالمسكن من اإل

مجموعة الرعاية على  نفاقكما اختلفت نسب اإل  84031عام 
الى % 062عليها من  نفاق، فقد انخفضت نسبة اإلالطبية

، بينما في قطاع غزة ارتفعت من في الضفة الغربية 060%
ستهالكية الغير اأما مجموعة النفقات   %0641الى % 060

 والتأميناتالهدايا والعيديات والفوائد على القروض : والتي تشمل
عة في على هذه المجمو  نفاقاالجتماعية، فقد ارتفعت حصة اإل

، 8403عام % 569الى  8400عام % 062الضفة الغربية من 
على هذه  نفاقت نسبة اإلضاما في قطاع غزة فقد انخف

 84031عام % .36الى  8400عام % 269من  ةالمجموع
نسبة إنفاق الفرد في فلسطين على مجموعات سلع وخدمات مختارة، 

7100 ،7102 

 
 

 دينارًا أردنياً  519حوالي األسرة الشهري  إنفاقمتوسط 
واستهالك األسرة الفلسطينية  إنفاقبناء على نتائج مسح 

األسرة الشهري النقدي على مختلف  إنفاقمتوسط  بلغ، 2017
ألسرة مكونة ) فلسطيندينارًا أردنيًا في  90069السلع والخدمات 

دينارًا أردنيًا في الضفة  1143.6بواقع  ،(من األفراد 565من 
دينارًا  556.0مقابل  (من األفراد 568ألسرة مكونة من ) الغربية

1  (من األفراد 60.ألسرة مكونة من ) أردنيًا في قطاع غزة
وتظهر البيانات انخفاضا في متوسط حجم االسرة في عام 

للعام  565متوسط حجم االسرة في فلسطين  بلغ، فقد 8403
ظهر  وهذا االنخفاض1  8400في العام  64.بينما كان  8403

 بلغفي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي الضفة الغربية 
في  .56بينما كان  8403في العام  568متوسط حجم االسرة 

في  60.وفي قطاع غزة بلغ متوسط حجم االسرة 1  8400العام 
 84001في العام  .6.بينما كان  8403العام 

 
 7102فقراء في عام  نمن الفلسطينيي% 75حوالي 

 

من األفراد في % 8968
فلسطين عانوا الفقر خالل عام 

الستهالك ا ألنماط وفقا 8403
بما معناه ان استهالك  ،الشهري

اسرهم الشهري كان دون خط 
الفقر الذي بلغ لألسرة 

افراد  5الفلسطينية المكونة من 
 8034( اطفال 0بالغين و 8)

من % 0.62شيكل، و
الفلسطينيين عانوا الفقر المدقع، 

بلغ خط الفقر المدقع  وقد
 . شيكل لنفس االسرة 0930

 

 
 7102في عام  أكثر من نصف السكان في قطاع غزة فقراء

 

، بينما وصلت %0069بلغت نسبت الفقراء في الضقة الغربية 
كان في قطاع غزة، فقد نسبة الفقراء الى ما يزيد عن نصف الس

حوالي ب ، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة الغربية%5064بلغت 
أما بناًء على خط الفقر المدقع فقد بلغت نسبة 1  أربعة أضعاف
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بينما وصلت في قطاع غزة  %562الفقراء في الضفة الغربية 
، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة الغربية بحوالي %0062الى 

 1ستة أضعاف
 

 7102ارتفاع نسب الفقر في عام 
 

مقارنة  71.2أظهرت النتائج أن نسب الفقر ارتفعت في العام 
حوالي  ..71الفقراء في عام  ة، فقد كانت نسب..71عام مع 

، 71.2في عام % 7.17بينما ارتفعت لتصل الى % 7218
كما ارتفع نسب الفقر المدقع من %1  117.أي بارتفاع نسبته 

أي بارتفاع  71.2عام % 18..الى  ..71عام % .71.
 %11171سبته ن

ويعزى هذا االرتفاع، إلى ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل ملحوظ 
الجدير 1 في قطاع غزة بالرغم من انخفاضها في الضفة الغربية

مما كان  بكثير أسوء أصبحقطاع غزة في الوضع بالذكر، أن 
 ، فقد ارتفعت نسب الفقر في قطاع غزة..71عليه في العام 

ليصل إلى  ..71العام في % 1818من)، %12بحوالي 
في الضفة  معاكسإال أن الوضع 1 (71.2في العام % 2111
في الضفة الغربية خالل حيث انخفضت مؤشرات الفقر ، الغربية

بية انخفض الفقر في الضفة الغر الست سنوات الماضية، حيث 
% .11.مقابل  ..71للعام % 218.من % )77بحوالي 

   1(71.2للعام 
 راد وفقًا ألنماط االستهالك الشهرينسبة الفقر بين األف

 (9002-9022 ،9022) 

 
 

 
 

كما ارتفعت نسب الفقر المدقع بين االفراد في قطاع غزة، فقد 
 ..71بينما كانت في العام  71.2في العام % 1118غت لب

في نسب % 1.وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي % .7.1حوالي 
في الضفة الغربية، أما   1الفقر المدقع لالفراد في قطاع غزة

، أي %218الى % 218انخفضت نسب الفقر المدقع من 
االرتفاع الملحوظ في معدالت 1  %.721بانخفاض نسبته 

الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة يفسر ارتفاع نسب الفقر 
 71.21الوطني في العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز 

 0462ب  .فلسطين  ص-رام اهلل

 (938/934) 8 2700 298: هاتف
 (938/934) 8 2710 298: فاكس

    0244044044: هاتف مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية
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 المفاهيم والمصطلحات 
 

 : انفاق االسرة
و قيمة السلع والخدمات التي يتلقاها أفراد األسرة العاملين .  هو النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية

، الزكاة، التأمينات، الهدايا، (غير االستثمارية)والنقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم والضرائب . األسرة من رب العمل وتخصص الستهالك
 .  التبرعات، الفوائد على الديون واألمور غير االستهالكية األخرى

 

 : استهالك االسرة
لسلع والخدمات التي يتلقاها أفراد األسرة العاملين هو النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية، و قيمة ا

و القيمة التقديرية  من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة، و السلع التي يتم استهالكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي،
   .ألجرة المسكن الملك

 

 :  نفقات غير استهالكية
   (.زكاة، تأمينات)رسوم وغرامات ومدفوعات تحويلية  الفوائد على القروض،

 

 : سلع وخدمات أخرى غير الطعام
خدمات مالية وقانونية، تكاليف نشر إعالنات، خدمات تصوير مستندات، خدمات طباعة وترجمة، أدوات الكتابة والرسم لالستخدامات 

 .  ليح مجوهرات، ساعات وتصليح ساعاتمة، تصالشخصية، تذاكر وتكاليف سفر للخارج، مجوهرات، خواتم، أحجار كري
 

 : خط الفقر
ميزانية الحاجات األساسية جنبا إلى جنب مع احتياجات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصالت والرعاية الشخصية  هو قيمة

يعكس مختلف االحتياجات االستهالكية لألسر وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل  . واآلنية والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل
   (.حجم األسرة وعدد األطفال)استنادًا إلى تركيبة األسرة 

 

 : خط الفقر المدقع
   .ميزانية الحاجات األساسية من المأكل والملبس والمسكنقيمة وهو يغطي 

 

 : شدة الفقر
   (.هذا المؤشر يساوي الوسط الحسابي لمجموع مربعات فجوات جميع الفقراء )يعكس مدى التفاوت الموجود بين الفقراء، هو مؤشر 

 

 : فجوة الفقر
، أي إجمالي المبالغ المطلوبة لرفع مستويات استهالك الفقراء الى خط (خط الفقر)حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة بين استهالك الفقراء و

 .  الفقر
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7112, المختارة حسب بعض المتغيرات العينة: 1 جدول  
Table 1: Sample According Some Selected Variables, 2017 

 

 المتغيرات

 نسبة األسر متوسط حجم األسرة عدد أسر العينة

Variables Number of Households 
Average 

Household 
Household  
Percentage 
Distribution in the Sample Size 

 Palestine 100.0 5.5  3,739                             فلسطين

 West Bank 64.5 5.2  2,411                             الضفة الغربية

 Gaza Strip 35.5 6.1  1,328 قطاع غزة

 نوع التجمع
   

Type of Locality 

 Urban 73.1 5.5  2,732 حضر

 Rural 17.4 5.4  652                                ريف

 Camp 9.5 5.9  355 مخيم

 جنس رب األسرة 
   

Sex of Head of Household 

 Male 89.9 5.8  3,363                             ذكر 

  Female 10.1 3.3  376 انثى 
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 7112ردني في فلسطين حسب مجموعات السلع والخدمات و المنطقة, بالدينار األ سرة الشهري نفاق واستهالك األإمتوسط : 7 جدول
Table 2:  Average Monthly Household Expenditure and Consumption in Jordanian Dinar 

 in Palestine by Commodities and Services Groups and Region, 2017 
 
 
 
 

  
 
 
 

 مجموعات السلع والخدمات 
 المنطقة 

 

Region 

Commodities and Services Groups  فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية 
West Bank Gaza Strip Palestine 

 Number of Households in the Sample 3,739 1,328 2,411 عدد أسر العينة

 Average Household Size 5.5 6.1 5.2 متوسط حجم األسرة

 A-Food cash expenditure 285.1 198.5 332.8 نفاق النقدي على مجموعات الطعام ال -أ

 Bread and cereals 43.6 28.2 52.1 الحبوب ومنتجاتها والخبز

 Meat and poultry 69.2 41.0 84.7 اللحوم والدواجن

 Fish and sea products 6.0 6.6 5.7 األسماك ومنتجات البحر

 Dairy products and eggs 24.9 15.2 30.2 األلبان والبيضاأللبان ومنتجات 

 Oils and fats 8.8 10.3 8.0 الزيوت والدهون

 Fruits and nuts 23.7 16.0 28.0 الفواكه والمكسرات

 Vegetables, legumes and tubers 42.3 34.0 46.8 الخضراوات والبقوليات والدرنيات

 Sugar and confectionery 13.6 10.4 15.3 السكر والمنتجات السكرية

 Non-alcoholic beverages 14.8 7.4 18.8 المشروبات غير الكحولية

 Other foods 14.5 14.9 14.3 الملح والتوابل وأطعمة أخرى

 Take away food and meals in restaurant 23.8 14.6 28.8 وجبات جاهزة من خارج المنزل

  B-Own produced food in kind 5.3 2.8 6.8 نتاج الذاتي من الطعام ال -ب

 C-TOTAL FOOD CONSUMPTION(A+B) 290.4 201.3 339.6 (ب+أ)االستهالك الكلي من الطعام -ج

 D-Non-food cash expenditure 513.4 274.9 644.8 نفاق النقدي على غير الطعام ال -د

 Clothing and footwear 48.6 29.7 59.0 المالبس واألحذية

 Housing 81.6 54.4 96.6 اإلنفاق على المسكن

 Furniture and utensils 31.1 15.7 39.6 األثاث واألواني المنزلية

 Household operations 12.2 8.4 14.4 لوازم وأعمال منزلية

 Medical care 33.0 22.5 38.7 الرعاية الطبية

 Transport 132.8 43.5 181.9 وسائل النقل

 Communications 40.4 23.2 49.9 تصاالتاال

 Education 38.0 23.7 46.0 التعليم

 Recreation 14.5 8.2 17.9 النشاطات الترفيهية والثقافية

 Personal care 20.0 16.6 21.9 العناية الشخصية

 Tobacco 50.2 21.7 65.8 التبغ والسجائر

 Alcoholic beverages 0.1 0.1 0.1 المشروبات الكحولية

 Other non-food expenditure 10.4 6.8 12.3 سلع وخدمات أخرى من غير الطعام

 Social Protection 0.5 0.4 0.6 جتماعيةاالالحماية 

  E-Own produced non-food in kind 142.8 102.7 165.0  نتاج الذاتي من غير الطعامال -ه

 Other than foods 0.3 0.0 0.4 الطعامأخرى من غير 

 Estimated rent value of the dwelling 142.6 102.7 164.5 اإليجار المقدر للمسكن الملك

 F-TOTAL NON-FOOD CONSUMPTION(D+E) 656.2 377.5 809.8 (ه+د)االستهالك الكلي من غير الطعام -و

 G-TOTAL CONSUMPTION (C+F) 946.7 578.8 1149.3 (و+ج)االستهالك الكلي -ز

 Own produced food (B)- 5.3 2.8 6.8 (ب)نتاج الذاتي من الطعام إلا-

 Own produced non-food products in kind (E)- 142.8 102.7 165.0 ( ه)نتاج الذاتي من غير الطعام اإل-

 H-Cash Transfer 71.3 40.1 88.4 التحويالت النقدية المدفوعة-ح

 I-Taxes 7.0 0.4 10.6 الضرائب-خ

 J-Non-Consumption Expenditure 58.2 42.1 67.0 نفقات غير استهالكية أخرى-ط

 TOTAL CASH EXPENDITURE (G-B-E+H+I+J) 934.9 556.0 1143.6 (ط+خ+ح+ه-ب-ز)نفاق النقدي الكلي ال 
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 7112متوسط إنفاق واستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في فلسطين حسب مجموعات السلع والخدمات والمنطقة,  :3 جدول  
Table 3: Average Monthly Expenditure and Consumption Per Capita  in Jordanian Dinar  

in Palestine by Commodities and Services Groups and Region, 2017 
 

 مجموعات السلع والخدمات 
 المنطقة 

 

Region 

Commodities and Services Groups فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية 
West Bank Gaza Strip Palestine 

 Number of Households Members in the Sample 20,185 5,147 15,038 العينة فرادعدد أ

 Average Household Size 5.5 6.1 5.2 متوسط حجم األسرة

 A-Food cash expenditure 51.7 32.6 64.1 نفاق النقدي على مجموعات الطعام ال -أ

 Bread and cereals 7.9 4.6 10.0 الحبوب ومنتجاتها والخبز

 Meat and poultry 12.5 6.7 16.3 اللحوم والدواجن

 Fish and sea products 1.1 1.1 1.1 األسماك ومنتجات البحر

 Dairy products and eggs 4.5 2.5 5.8 األلبان ومنتجات األلبان والبيض

 Oils and fats 1.6 1.7 1.5 الزيوت والدهون

 Fruits and nuts 4.3 2.6 5.4 الفواكه والمكسرات

 Vegetables, legumes and tubers 7.7 5.6 9.0 الخضراوات والبقوليات والدرنيات

 Sugar and confectionery 2.5 1.7 2.9 والمنتجات السكريةالسكر 

 Non-alcoholic beverages 2.7 1.2 3.6 المشروبات غير الكحولية

 Other foods 2.6 2.4 2.8 الملح والتوابل وأطعمة أخرى

 Take away food and meals in restaurant 4.3 2.4 5.5 وجبات جاهزة من خارج المنزل

  B-Own produced food in kind 1.0 0.5 1.3 نتاج الذاتي من الطعام ال -ب

 C-TOTAL FOOD CONSUMPTION(A+B) 52.7 33.0 65.4 (ب+أ)االستهالك الكلي من الطعام -ج

 D-Non-food cash expenditure 93.1 45.1 124.1 نفاق النقدي على غير الطعام ال -د

 Clothing and footwear 8.8 4.9 11.4 المالبس واألحذية

 Housing 14.8 8.9 18.6 اإلنفاق على المسكن

 Furniture and utensils 5.6 2.6 7.6 األثاث واألواني المنزلية

 Household operations 2.2 1.4 2.8 لوازم وأعمال منزلية

 Medical care 6.0 3.7 7.5 الرعاية الطبية

 Transport 24.1 7.1 35.0 وسائل النقل

 Communications 7.3 3.8 9.6 االتصاالت

 Education 6.9 3.9 8.8 التعليم

 Recreation 2.6 1.3 3.5 النشاطات الترفيهية والثقافية

 Personal care 3.6 2.7 4.2 العناية الشخصية

 Tobacco 9.1 3.6 12.7 التبغ والسجائر

 Alcoholic beverages 0.0 0.0 0.0 المشروبات الكحولية

 Other non-food expenditure 1.9 1.1 2.4 سلع وخدمات أخرى من غير الطعام

 Social Protection 0.1 0.1 0.1 جتماعيةاالالحماية 

  E-Own produced non-food in kind 25.9 16.8 31.8 تاج الذاتي من غير الطعام نال -ه

 Other than foods 0.0 0.0 0.1 أخرى من غير الطعام

 Estimated rent value of the dwelling 25.9 16.8 31.7 اإليجار المقدر للمسكن الملك

 F-TOTAL NON-FOOD CONSUMPTION (D+E) 119.0 61.9 155.9 (ه+د)االستهالك الكلي من غير الطعام -و

 G-TOTAL CONSUMPTION (C+F) 171.7 95.0 221.2 (و+ج)االستهالك الكلي -ز

 Own produced food (B)- 1.0 0.5 1.3 (ب)من الطعام  نتاج الذاتيإلا-

 Own produced non-food products in kind (E)- 25.9 16.8 31.8 (ه) نتاج الذاتي من غير الطعاماإل-

 H-Cash Transfer 12.9 6.6 17.0 التحويالت النقدية المدفوعة-ح

 I-Taxes 1.3 0.1 2.0 الضرائب-خ

 J-Non-Consumption Expenditure 10.5 6.9 12.9 استهالكية أخرىنفقات غير -ط

 TOTAL CASH EXPENDITURE (G-B-E+H+I+J) 169.5 91.2 220.1 (ط+خ+ح+ه-ب-ز)نفاق النقدي الكلي ال 
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7112-7111المنطقة,  في فلسطين حسب مجموعات السلع والخدمات و  التوزيع النسبي لنفاق األسرة الشهري بالدينار األردني: 4 جدول  

Table 4: Percentage Distribution of Household Expenditure in Jordanian Dinar   
in Palestine by Commodities and Services Groups and Region  , 2011-2017 

  

 مجموعات السلع والخدمات 
 فلسطين قطاع غزة الغربية الضفة

Commodities and Services 
Groups 

West Bank Gaza Strip Palestine 

2011 2017 2011 2017 2011 2017 

 3,739 4,317 1,328 1,483 2,411 2,834 عدد أسر العينة
Number of Households in 
the Sample 

 Average Household Size 5.5 6.0 6.1 6.6 5.2 5.6 متوسط حجم األسرة

النفاق النقدي على مجموعات -أ
 الطعام 

34.2 29.1 40.8 35.7 35.9 30.5 A-Food cash expenditure 

 Bread and cereals 4.7 5.7 5.1 6.6 4.6 5.5 الحبوب ومنتجاتها والخبز

 Meat and poultry 7.4 9.0 7.4 8.9 7.4 9.0 اللحوم والدواجن

 Fish and sea products 0.6 0.8 1.2 1.2 0.5 0.6 سماك ومنتجات البحراأل

 Dairy products and eggs 2.7 2.9 2.7 2.7 2.6 3.0 األلبان ومنتجات األلبان والبيض

 Oils and fats 0.9 1.5 1.8 2.0 0.7 1.3 زيوت والدهونال

 Fruits and nuts 2.5 2.8 2.9 3.3 2.4 2.6 فواكه والمكسراتال

 4.5 4.6 6.1 6.0 4.1 4.1 خضراوات والبقوليات والدرنياتال
Vegetables, legumes and 
tubers 

 Sugar and confectionery 1.5 2.0 1.9 2.6 1.3 1.8 السكر والمنتجات السكرية

 Non-alcoholic beverages 1.6 1.7 1.3 1.6 1.6 1.8 مشروبات غير الكحوليةال

 Other foods 1.6 2.0 2.7 2.7 1.3 1.8 ملح والتوابل وأطعمة أخرىال

 2.5 2.9 2.6 3.3 2.5 2.7 وجبات جاهزة من خارج المنزل
Take away food and meals 
in restaurant 

 54.9 54.8 49.4 47.7 56.4 57.5 النفاق النقدي على غير الطعام -د
D-Non-food cash 
expenditure 

 Clothing and footwear 5.2 6.6 5.3 6.9 5.2 6.5 المالبس واألحذية

 Housing 8.7 8.7 9.8 8.9 8.4 8.7 اإلنفاق على المسكن

 Furniture and utensils 3.3 4.3 2.8 4.8 3.5 4.1 ثاث واألواني المنزليةاأل

 Household operations 1.3 1.5 1.5 1.9 1.3 1.3 لوازم وأعمال منزلية

 Medical care 3.5 3.7 4.0 3.3 3.4 3.8 رعاية الطبيةال

 Transport 14.2 11.1 7.8 6.0 15.9 12.9 وسائل النقل

 Communications 4.3 3.6 4.2 3.3 4.4 3.7 تصاالتاال

 Education 4.1 3.0 4.3 3.1 4.0 3.0 تعليمال

 Recreation 1.5 1.5 1.5 1.3 1.6 1.5 النشاطات الترفيهية والثقافية

 Personal care 2.1 2.8 3.0 3.1 1.9 2.6 عناية الشخصيةال

 Tobacco 5.4 4.6 3.9 2.4 5.8 5.3 التبغ والسجائر

 Alcoholic beverages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مشروبات الكحوليةال

 Other non-food expenditure 1.1 3.5 1.2 2.7 1.1 4.0 سلع وخدمات أخرى من غير الطعام

 Social Protection 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 حماية االجتماعيةال

 H-Cash Transfer 7.6 3.5 7.2 2.5 7.7 3.8 التحويالت النقدية المدفوعة-ح

 I-Taxes 0.7 0.5 0.1 0.0 0.9 0.7 الضرائب-خ

 6.2 5.2 7.6 8.9 5.9 3.8 نفقات غير استهالكية أخرى-ط
J-Non-Consumption 
Expenditure 

 النفاق النقدي الكلي
 (ط+خ+ح+د+أ)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL CASH EXPENDITURE 
 (A+D+H+I+J) 
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    7112, سلع والخدمات ونوع التجمعفلسطين حسب مجموعات ال متوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في: 5 دولج
 

Table 5: Average Monthly Household Expenditure and Consumption in Jordanian Dinar  
in Palestine by Commodities and Services Groups and Locality Type, 2017 

 

 مجموعات السلع والخدمات
 Locality Type نوع التجمع

Commodities and Services Groups المجموع مخيم ريف حضر 
Urban Rural Camp Total 

 Number of Households in the Sample 3,739 355 652 2,732 عدد أسر العينة

 Average Household Size 5.5 5.9 5.4 5.5 متوسط حجم األسرة

 A-Food cash expenditure 285.1 249.8 315.2 282.5 النفاق النقدي على مجموعات الطعام-أ

 Bread and cereals 43.6 39.6 51.4 42.3 الحبوب ومنتجاتها والخبز

 Meat and poultry 69.2 55.8 77.9 68.8 اللحوم والدواجن

 Fish and sea products 6.0 6.9 5.4 6.0 األسماك ومنتجات البحر

 Dairy products and eggs 24.9 19.8 27.7 24.9 األلبان ومنتجات األلبان والبيض

 Oils and fats 8.8 10.5 7.3 9.0 الزيوت والدهون

 Fruits and nuts 23.7 19.7 25.5 23.8 الفواكه والمكسرات

 Vegetables, legumes and tubers 42.3 38.2 46.3 41.8 الخضراوات والبقوليات

 Sugar and confectionery 13.6 11.9 14.7 13.5 السكر والمنتجات السكرية

 Non-alcoholic beverages 14.8 12.8 16.9 14.5 المشروبات غير الكحولية

 Other foods 14.5 14.6 14.5 14.5 أطعمة أخرى

 Take away food and meals in restaurant 23.8 20.0 27.6 23.3 وجبات جاهزة من خارج المنزل

  B-Own produced food in kind 5.3 0.9 14.2 3.8  نتاج الذاتي من الطعام ل ا-ب

 C-TOTAL FOOD CONSUMPTION(A+B) 290.4 250.7 329.4 286.3 (ب+أ)االستهالك الكلي من الطعام  -ج

 D-Non-food cash expenditure 513.4 363.9 589.8 514.6 النفاق النقدي على غير الطعام-د

 Clothing and footwear 48.6 42.6 51.3 48.7 المالبس واألحذية

 Housing 81.6 63.4 76.1 85.3 المسكن

 Furniture and utensils 31.1 22.8 38.9 30.3 األثاث واألواني المنزلية

 Household operations 12.2 10.2 13.3 12.3 لوازم وأعمال منزلية

 Medical care 33.0 21.0 38.9 33.1 الرعاية الطبية

 Transport 132.8 67.1 183.8 129.1 وسائل النقل

 Communications 40.4 30.2 46.9 40.2 االتصاالت

 Education 38.0 28.2 37.2 39.5 التعليم

 Recreation 14.5 12.2 16.9 14.2 النشاطات الترفيهية والثقافية

 Personal care 20.0 17.9 20.4 20.2 العناية الشخصية

 Tobacco 50.2 43.3 51.9 50.7 رئالتبغ والسجا

 Alcoholic beverages 0.1 0.3 0.1 0.1 المشروبات الكحولية

 Other non-food expenditure 10.4 4.1 14.0 10.3 سلع وخدمات أخرى من غير الطعام

 Social Protection 0.5 0.6 0.2 0.6 الحماية االجتماعية

  E-Own produced non-food in kind 142.8 109.5 131.6 149.9 النتاج الذاتي من غير الطعام-هـ

 Other than foods 0.3 0.0 1.2 0.1 أخرى من غير الطعام

 Estimated rent value of the dwelling 142.6 109.5 130.4 149.8 للمسكن الملك اإليجار المقدر

 F-TOTAL NON-FOOD CONSUMPTION (D+E) 656.2 473.4 721.4 664.5 (هـ+د)االستهالك الكلي من غير الطعام-و

 G-TOTAL CONSUMPTION (C+F) 946.7 724.2 1050.8 950.8 (و+ج)االستهالك الكلي  -ز

 Own produced food (B)- 5.3 0.9 14.2 3.8 (ب)اإلنتاج الذاتي من الطعام -

 Own produced non-food products in kind (E)- 142.8 109.5 131.6 149.9 (هـ)اإلنتاج الذاتي  من غير الطعام-

 H-Cash Transfer 71.3 56.4 69.8 73.5 التحويالت النقدية المدفوعة-ح

 I-Taxes 7.0 1.8 4.1 8.3 ضرائبال-خ

 J-Non-Consumption Expenditure 58.2 45.5 73.7 56.1 أخرى نفقات غير استهالكية-ط

 TOTAL CASH EXPENDITURE (G-B-E+H+I+J) 934.9 717.4 1052.7 935.1 (ط+خ+ح+هـ-ب-ز)النفاق النقدي الكلي 
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 7112, فلسطين حسب مجموعات السلع والخدمات وجنس رب األسرة متوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في :6 جدول
Table 6: Average Monthly Household Expenditure and Consumption in Jordanian Dinar   

in Palestine by Commodities and Services Groups and sex of head of household, 2017 

 

 مجموعات السلع والخدمات 

 جنس رب
 األسرة 

 Sex of Head of 

 Household 
Commodities and Services Groups 

 كال الجنسين انثى  ذكر 
Male Female Both Sexes 

 Number of Households in the Sample 3,739 376 3,363 عدد أسر العينة

 Average Household Size 5.5 3.3 5.8 األسرةمتوسط حجم 

 A-Food cash expenditure 285.1 199.4 294.7 نفاق النقدي على مجموعات الطعام ال -أ

 Bread and cereals 43.6 30.7 45.1 الحبوب ومنتجاتها والخبز

 Meat and poultry 69.2 44.0 72.0 اللحوم والدواجن

 Fish and sea products 6.0 4.6 6.1 األسماك ومنتجات البحر

 Dairy products and eggs 24.9 18.1 25.7 األلبان ومنتجات األلبان والبيض

 Oils and fats 8.8 6.7 9.0 الزيوت والدهون

 Fruits and nuts 23.7 18.1 24.3 الفواكه والمكسرات

 Vegetables, legumes and tubers 42.3 31.2 43.5 الخضراوات والبقوليات والدرنيات

 Sugar and confectionery 13.6 9.0 14.1 السكر والمنتجات السكرية

 Non-alcoholic beverages 14.8 10.5 15.3 المشروبات غير الكحولية

 Other foods 14.5 11.7 14.8 الملح والتوابل وأطعمة أخرى

 Take away food and meals in restaurant 23.8 14.7 24.8 وجبات جاهزة من خارج المنزل

  B-Own produced food in kind 5.3 3.5 5.6 نتاج الذاتي من الطعام ال -ب

 C-TOTAL FOOD CONSUMPTION(A+B) 290.4 202.9 300.2 (ب+أ)االستهالك الكلي من الطعام -ج

 D-Non-food cash expenditure 513.4 350.6 531.6 نفاق النقدي على غير الطعام ال -د

 Clothing and footwear 48.6 28.6 50.8 المالبس واألحذية

 Housing 81.6 74.9 82.4 اإلنفاق على المسكن

 Furniture and utensils 31.1 25.6 31.7 األثاث واألواني المنزلية

 Household operations 12.2 11.7 12.3 لوازم وأعمال منزلية

 Medical care 33.0 33.0 32.9 الرعاية الطبية

 Transport 132.8 63.6 140.5 وسائل النقل

 Communications 40.4 33.0 41.3 االتصاالت

 Education 38.0 26.6 39.3 التعليم

 Recreation 14.5 7.2 15.3 النشاطات الترفيهية والثقافية

 Personal care 20.0 11.9 20.9 العناية الشخصية

 Tobacco 50.2 28.1 52.6 التبغ والسجائر

 Alcoholic beverages 0.1 0.0 0.1 المشروبات الكحولية

 Other non-food expenditure 10.4 6.1 10.8 سلع وخدمات أخرى من غير الطعام

 Social Protection 0.5 0.2 0.6 الحماية االجتماعية

  E-Own produced non-food in kind 142.8 121.8 145.2 النتاج الذاتي من غير الطعام-ه

 Other than foods 0.3 0.2 0.3 أخرى من غير الطعام

 Estimated rent value of the dwelling 142.6 121.6 144.9 اإليجار المقدر للمسكن الملك

 F-TOTAL NON-FOOD CONSUMPTION 656.2 472.4 676.8 (ه+د)االستهالك الكلي من غير الطعام -و
(D+E) 

 G-TOTAL CONSUMPTION (C+F) 946.7 675.3 977.0 (و+ج)االستهالك الكلي -ز

 Own produced food (B)- 5.3 3.5 5.6 (ب)نتاج الذاتي من الطعام اإل-

 Own produced non-food products in kind (E)- 142.8 121.8 145.2 ( ه)من غير الطعام  اإلنتاج الذاتي-

 H-Cash Transfer 71.3 51.3 73.5 النقدية المدفوعةالتحويالت -ح

 I-Taxes 7.0 5.7 7.1 الضرائب-خ

 J-Non-Consumption Expenditure 58.2 41.9 60.0 نفقات غير استهالكية أخرى-ط

-TOTAL CASH EXPENDITURE (G-B 934.9 648.8 966.9 (ط+خ+ح+ه-ب-ز)نفاق النقدي الكلي ال 
E+H+I+J) 



 PCBS: Levels of Living, 2017 7102, مستويات المعيشة: pcbsء

 

71 
 

 7107نسب الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري، : 7جدول 
Table 7: Poverty Percentages Among Individuals According to Monthly Consumption Patterns, 2017 

 المتغيرات المختارة

 الفقر
Poverty 

 فجوة الفقر
Poverty Gap 

 شدة الفقر
Poverty Severity 

 الفقر المدقع
Deep Poverty 

Selected Variables 
 القيمة

Value 
 المساهمة

Contribution 
 القيمة

Value 
 المساهمة

Contribution 
 القيمة

Value 
 المساهمة

Contribution 
 القيمة

Value 
 المساهمة

Contribution 
 Palestine 01191 0.91 01191 3.12 01191 .99 01191 2.92 فلسطين

 West Bank 8932 832 9239 0.93 8832 832 28.8 9.31 الغربية الضفة

 Gaza Strip 1132 32.. 2931 6.5 1232 9831 71.2 8.32 قطاع غزة

 نوع التجمع
        

Locality Type 

 Urban 1838 9.31 1238 38. 1.38 232 .1.3 8132 حضر

 Rural 132 131 232 938 .13 .23 9231 9231 ريف

 Refugee camp 9131 .813 9138 832 9138 .9.3 9832 2832 مخيم

 حالة اللجوء لرب األسرة
        

Refugee Status of Head of 
Household 

 Refugee 8138 8831 .8.3 239 8.31 9238 8.38 231. الجئ

 Non-refugee 2838 9832 2.31 832 .2.3 831 2.32 .883 غير الجئ

 جنس رب األسرة
        

Sex of Head of Household 

 Male 1831 .9.3 1232 39. 1.32 131 .1.3 8138 ذكر

 Female 139 .913 5.6 832 38. 232 32. .23. أنثى

 مشاركة رب األسرة بقوة العمل
        

Labor Force Participation of Head of 
Household 

 Employed (in labor force) .883 .983 .883 2.2 8831 5.8 62.3 8238 (داخل القوى العاملة)مشتغل 

 Un-employed (in labor force) 238 231. 9238 8.6 .13 19.8 138 .813 (داخل القوى العاملة)متعطل 

 Outside labor force 38.. 8132 138. 5.6 832. 13.1 238. 2839 خارج القوى العاملة

 


