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   2011مستويات المعيشة والفقر في األراضي الفلسطينية، 

  

 158الفلسطيني الشهري  الفردمتوسط انفاق 

  أردنياً اًدينار
  

  نسبة إنفاق الفرد على الطعام من اإلنفاق الكلي% 35.9

 158.2متوسط إنفاق الفرد الشهري في األراضي الفلسطينية 

ديناراً أردنياً في الضفة الغربية  188.1ديناراً أردنياً، بواقع 

  . ديناراً أردنياً في قطاع غزة 109.8مقابل 
    

شكل اإلنفاق على مجموعات الطعام من متوسط اإلنفاق الكلي 

من مجمل اإلنفاق  %35.9للفرد في األراضي الفلسطينية 

في قطاع % 40.8في الضفة الغربية % 34.2الشهري، بواقع 

بواقع  وسائل النقل واالتصاالت نسبة اإلنفاق على غزة، تليها

، وكانت أدنى نسبة من اإلنفاق على مجموعتي 16.7%

% 2.6و% 1.5النشاطات الترفيهية والعناية الشخصية بنسبة 

  . ةعلى التوالي في األراضي الفلسطيني
  

الضفة الغربية وقطاع غزة كل من ارتفاع إنفاق الفرد في 

  )باألسعار الجارية(

 2011طرأ ارتفاع  في اإلنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 

في الضفة الغربية، فقد ارتفع متوسط  2010مقارنة مع عام 

 188.1إلى  2010ديناراً أردنياً عام  173.1إنفاق الفرد من 

، أما في %8.7، أي بارتفاع مقداره 2011ديناراً أردنياً عام 

قطاع غزة فقد ارتفع اإلنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 

ديناراً  103.1، حيث ارتفع من 2010مقارنة مع عام  2011

  %.6.5أي بنسبة  2011ديناراً أردنياً عام  109.8أردنياً الى 
 

باألسعار (ديناراً أردنياً  945متوسط إنفاق األسرة الشهري 

  )الجارية

بناء على نتائج مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطينية 

، كان متوسط إنفاق األسرة الشهري النقدي على 2011

ديناراً أردنياً في األراضي  945.4مختلف السلع والخدمات 

ديناراً أردنياً في الضفة الغربية  1058.4بواقع  الفلسطينية،

ديناراً أردنياً في قطاع غزة، ألسرة متوسط  729.3مقابل 

أفراد  5.6بواقع (أفراد  6.0حجمها في األراضي الفلسطينية 

  ).أفراد في قطاع غزة 6.6في الضفة الغربية و

  

النقد الذي يصرف على شراء يشمل  إنفاق األسرةعلما بأن 

قيمة السلع ، والسلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية

لتي تتلقاها األسرة من رب العمل وتخصص والخدمات ا

النقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم ، والستهالك األسرة

الهدايا، والتأمينات، والزكاة، و، )غير االستثمارية(والضرائب 

واألمور غير االستهالكية  ،الفوائد على الديونوالتبرعات، و

  .األخرى
 

 ربع األفراد في األراضي الفلسطينية فقراء خالل

  2011العام 

من األفراد في األراضي الفلسطينية عانوا من الفقر % 25.8

في الضفة الغربية % 17.8بواقع ( ،2011خالل العام 

من % 12.9 كما تبين أن حوالي.  )في قطاع غزة% 38.8و

المدقع وفقا من الفقر  األفراد في األراضي الفلسطينية يعانون

في الضفة % 7.8اقع بو(، ألنماط االستهالك الحقيقة لألسرة

    .)في قطاع غزة% 21.1الغربية و
 
تستند إحصاءات الفقر إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تـم   

ويضم التعريـف مالمـح مطلقـة      .1997وضعه في العام 

إلى موازنة االحتياجات األساسية ألسرة تتـألف   تستندونسبية 

وقـد تـم    ، هذا)أطفالثالثة و اثنين بالغين(أفراد خمس من 

قـد  ل.  الحقيقية لألسر االستهالكإعداد خطي فقر وفقاً ألنماط 

خط الفقـر  "الذي يشار إليه بـ (تم احتساب خط الفقر األول 

، بشكل يعكس الحاجات األساسية من ميزانية المأكـل  ")المدقع

الذي يشار له بــ  (أما خط الفقر الثاني .  والملبس والمسكن

بطريقة تعكس ميزانية الحاجـات   ، فقد تم إعداده")خط الفقر"

احتياجات أخرى كالرعايـة الصـحية   باإلضافة إلى األساسية 

والتعليم والنقل والمواصالت والرعايـة الشخصـية واآلنيـة    

وقد تم تعديل   .والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل

خطي الفقر بشكل يعكس مختلف االحتياجـات االسـتهالكية   

حجـم األسـرة وعـدد    (ركيبة األسـرة  لألسر استناداً إلى ت

  ).األطفال
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  خط الفقر

 أفرادخمس ن لألسرة المرجعية المكونة مخط الفقر قدر 

 2,293في األراضي الفلسطينية  )أطفالثالثة و اثنين بالغين(

دوالر  637حوالي ( 2011خالل عام  شيكالً إسرائيلياً جديداً

بينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس األسرة المرجعية  ،)أمريكي

) دوالر أمريكي 509حوالي ( شيكالً إسرائيلياً جديداً 1,832

 3.59بمعدل سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل 

  .2011خالل عام 
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