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 2010، األسرة واستهالك إنفاقسح م
 

 الفلسطيني الشهري  لفردا إنفاقتوسط م

 أردنياً اًدينار 148
 

  الفرد على الطعام من اإلنفاق الكليإنفاقنسبة % 36.4

 147.5توسط إنفاق الفرد الشهري في األراضي الفلسطينية        م

راً أردنياً في الضفة الغربية  دينا 173.1ديناراً أردنياً، بواقع 

 .   ديناراً أردنياً في قطاع غزة 103.1مقابل 
  

وسط اإلنفاق الكلي      إلنفاق على مجموعات الطعام من مت    ا كلش

 من مجمل اإلنفاق %36.4للفرد في األراضي الفلسطينية  

في %  42.6في الضفة الغربية و  % 34.1بواقع  ، الشهري

  وسائل النقل واالتصاالت    نفاق على إلاسبة  نقطاع غزة، تليها

 على مجموعتي   انت أدنى نسبة من اإلنفاق ك، و%15.2بواقع 

%   2.8و% 1.5 ية بنسبة والعناية الشخص    لنشاطات الترفيهية ا

 . في األراضي الفلسطينية   على التوالي  
 

ما على مستوى نوع التجمع السكاني، فقد بلغ متوسط إنفاق   أ

ديناراً أردنياً  في التجمعات الحضرية     152.1الفرد الشهري  

  118.1ديناراً أردنياً في التجمعات الريفية و  144.3مقابل 

 .ديناراً أردنياً في المخيمات
 

 الفرد في الضفة الغربية وانخفاضه في قطاع          إنفاق  اع رتفا

 )باألسعار الجارية(غزة 

 2010ارتفاع  في اإلنفاق النقدي الكلي للفرد في عام   رأط

متوسط     رتفعا في الضفة الغربية، فقد  2009ام عع ممقارنة 

  173.1 إلى 2009ديناراً أردنياً عام    147.4  نمإنفاق الفرد  

، أما في   %17.4أي بارتفاع مقداره  ، 2010عام   ديناراً أردنياً 

انخفاض في اإلنفاق النقدي الكلي للفرد     قد طرأفقطاع غزة 

حيث انخفض بشكل  ،2009 ع عامم مقارنة 2010في عام 

عام   يناراً أردنياً   د103.1 إلى  يناراً أردنياً   د103.5 طفيف من

2010. 

 

باألسعار ( ديناراً أردنياً   887ألسرة الشهري ا   توسط إنفاق م

 )الجارية

نتائج مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطينية         ناء علىب

متوسط إنفاق األسرة الشهري النقدي على         ان، ك2010

 ردنياً في األراضيأديناراً   886.9مختلف السلع والخدمات    

لغربية  ديناراً أردنياً في الضفة ا   993.8واقع  ب ،الفلسطينية

متوسط    سرة ، ألديناراً أردنياً في قطاع غزة  680.7مقابل 

أفراد     5.7  بواقع(فراد  أ 6.0ي األراضي الفلسطينية  ها فحجم

 .)في قطاع غزة  أفراد 6.6في الضفة الغربية و  
 

لنقد الذي يصرف على شراء      ايشمل    نفاق األسرة  إلما بأن  ع

السلع     يمة ، وقالسلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية      

والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل وتخصص        

لنقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم      ، واالستهالك األسرة

لهدايا،   والتأمينات،  وا لزكاة، وا، )غير االستثمارية(والضرائب  

واألمور غير االستهالكية   ،  لفوائد على الديون     وا لتبرعات، وا

 .األخرى
 

 اق على التعليمإلنفاق على التبغ يفوق اإلنفا

في األراضي   لألسرة   ن اإلنفاق الشهري  أينت نتائج المسحب

لى التعليم    عا هإنفاق فوقيعلى التبغ والسجائر      الفلسطينية

والعناية الشخصية والنشاطات الترفيهية، حيث بلغ مقدار إنفاق       

في ،  ديناراً أردنيا38.7ًوالسجائر   غ األسرة الشهري على التب 

ديناراً   31.4 نفاق الشهري على التعليم    حين بلغ متوسط اإل  



 15/06/2011: صدر بتاريخ 

 
 فلسطين

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

شاطات    نوال ديناراً أردنياً،  24.4 لعناية الشخصيةا و أردنياً

 . دينارا13.4ًالترفيهية 
 

أما على مستوى نوع التجمع السكاني، فقد بلغ متوسط إنفاق    

يناراً أردنياً  في التجمعات الحضرية       د 910.7 األسرة الشهري  

 717.7اً في التجمعات الريفية و  ديناراً أردني876.5مقابل 

 .ديناراً أردنياً في المخيمات
 

أعلى من الضفة     صة الطعام من االستهالك في قطاع غزة      ح

 الغربية

من    %35.6استهالك األسرة الشهري من الطعام         كلش

واقع    ، بفي األراضي الفلسطينية   االستهالك الكلي لألسرة   

 .ةفي الضفة الغربي % 33.8و  في قطاع غزة % 40.8
 

لنقد الذي يصرف على     ايشمل  ستهالك األسرة  الما بأن ع

يمة قو، شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية       

السلع والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل وتخصص        

لسلع التي يتم استهالكها أثناء فترة     او، الستهالك األسرة

 إليجار يريةلقيمة التقد او، التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي    

 . مسكن الملك ال
 

أظهرت النتائج أن متوسط استهالك األسرة من الطعام في     و 

عن متوسط استهالك    % 20.3الضفة الغربية يزيد بما نسبته  

على   الشهري  األسرة في قطاع غزة، حيث بلغ متوسط اإلنفاق    

 ديناراً    353.0استهالك األسرة من الطعام في الضفة الغربية      

أن    علماً    .ديناراً أردنياً في قطاع غزة   293.4 أردنياً مقابل

مؤشر حصة الطعام يقيس المستوى المعيشي، فكلما زادت      

حصة الطعام يقل المستوى المعيشي لألسرة والعكس صحيح،            

 %.20وفي الدول المتقدمة ال تتجاوز هذه النسبة       
 

ستند البيانات الواردة في هذا البيان على نتائج مسح إنفاق         ت

األسرة الحادي عشر والذي نفذه الجهاز المركزي      واستهالك 

14/1لغاية و2010 /15/1(لإلحصاء الفلسطيني خالل الفترة   

شهريا على مدار العام، بهدف جمع بيانات تفصيلية  ) 2011/

دفتر  (حول إنفاق واستهالك األسرة من خالل طريقة المفكرة        

 عدد األسر التي تم استكمال مقابلتها    ، حيث بلغ)التسجيل

 1,182ي الضفة الغربية وف أسرة  2,575 ( أسرة  3,757

 ).أسرة في قطاع غزة 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 1647ب  .فلسطين  ص-رام اهللا

 )972/970 (2 2700 298: هاتف

 )972/970 (2 2710 298: فاكس

    1800300300: مجانيهاتف 

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

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

 

 


