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 بمناسبة االحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحفيًا 
 51/30/9352 يوم المستهلك الفلسطيني

 

 الطعام يشكل ثلث إنفاق المستهلك الفلسطيني
سعار المستهلك والتي تعرف بأنها السعر النهائي الذي يدفعه أتعتبر 

، النهائيو الخدمة الستخدامه أ ةالمواطن مقابل الحصول على السلع
من المواضيع الهامة التي تمس حياة الموطن اليومية، كونها ذات 

ن يحققه مستوى المعيشة الذي يمكن أ علىتأثير مباشر ينعكس 
 053تتكون سلة المستهلك الفلسطيني من حوالي و . بدخله المتاح

همها المواد الغذائية مجموعة رئيسية أ 09دمة موزعة على سلعة وخ
  .والمسكن ومستلزماته والنقل والمواصالتوالمشروبات 

من % 00 فلسطينشكل اإلنفاق على مجموعات الطعام في ي
في الضفة الغربية % 92، بواقع للفرد اإلنفاق الشهري متوسط

وسائل النقل  نسبة اإلنفاق على في قطاع غزة، تليها% 00و
وكانت أدنى ، %2بواقع  وعلى المسكن، %02بواقع  واالتصاالت

والثقافية من اإلنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية نسبة 
 .فلسطينفي  لكل منهما% 9 عوالعناية الشخصية بواق

 

 
 

تغير هيكلي في نمط االستهالك للمجتمع الفلسطيني خالل 
نتج عن انخفاض مساهمة اإلنفاق  السنوات الستة الماضية،

على الطعام والمالبس مقابل ارتفاع مساهمة اإلنفاق على 
 وسائل النقل واالتصاالت والتحويالت النقدية

على الفرد الفلسطيني /سرةفي نمط إنفاق األ تظهر البيانات تغيرا  
في فلسطين  9300و 9302ما بين عامي المجموعات الرئيسية 

على المجموعات الرئيسية لإلنفاق، فقد انخفضت حصة الطعام من 
 .9300في عام % 00 مقارنة بـ% 00اإلنفاق الكلي لتصبح 

من اإلنفاق الشهري من  واألحذيةحصة المالبس  تضانخفكما 
 . 9302عام % 5 إلى 9300عام % 2

 لىلتصل إل واالتصاالت وسائل النقفي المقابل ارتفعت حصة 
، كما 9300في العام  %05مقارنة بـ  9302عام الفي % 02

% 4ارتفعت حصة اإلنفاق على التحويالت النقدية المدفوعة من 
 %.  8لى إ
 

سعار المستهلك خالل العقد الماضي بنسبة في أارتفاع تراكمي 
03%  

بحوالي في فلسطين قد الماضي عسعار المستهلك خالل الارتفعت أ
في قطاع % 94في الضفة الغربية مقابل % 09بواقع % )03
ها تلي ،%005اقع بو التبغ  كبر في مجموعةكان االرتفاع األ .(غزة

، ثم مجموعة السلع %50خدمات المطاعم والمقاهي بواقع مجموعة 
مجموعة المواد الغذائية  هاتلي ،%05والخدمات المتنوعة بواقع 

 .%00 بنسبة والمشروبات المرطبة
على جدول  كثر تأثيرا  ن مجموعة المواد الغذائية هي األأمع العلم 

ك الرتفاع وزنها في سلة المستهل غالء المعيشة، وذلك نظرا  
 .سرة تقريبا  الفلسطيني حيث تستحوذ على ثلث إنفاق األ

 

في الضفة الغربية أكثر من ضعف متوسط إنفاق الفرد الشهري 
 نفاقه في قطاع غزةإ
الشهري بين الفرد  نفاقفي متوسط إ ملحوظتباين ظهر البيانات ت  

دينارا  أردنيا  في الضفة  993، بواقع الضفة الغربية وقطاع غزة
 . 9302في العام  دينارا  أردنيا  في قطاع غزة 20الغربية مقابل 

   

الماضية ارتفع متوسط إنفاق الفرد في  ةخالل السنوات الست
إنفاق  ارتفع متوسطفقد ، في قطاع غزةض وانخفالضفة الغربية 

دينارا  أردنيا   993إلى  9300دينارا  أردنيا  عام  088الفرد من 
، أما في %02أي بارتفاع مقداره  ،في الضفة الغربية 9302عام 

مقارنة  9302اإلنفاق الكلي للفرد في عام  انخفضقطاع غزة فقد 
دينارا   20 إلىرا  أردنيا  دينا 003من  تراجع، حيث 9300مع عام 

 %.02حوالي  تهنسببانخفاض أردنيا  أي 
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، 9352أكثر من نصف السكان في قطاع غزة فقراء في عام 
في الضفة  تشكل أربعة أضعافهانسبة الفقر في قطاع غزه 

 الغربية
، بينما وصلت نسبة %04الغربية  الضفةالفقراء في  بلغت نسبة

كان في قطاع غزة، فقد بلغت الس لى ما يزيد عن نصفالفقراء إ
أربعة حوالي ، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة الغربية ب50%

 .أضعاف
   

في عام % 92لى لتصل إ في فلسطين الفقراء نسبةارتفعت 
إلى ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل  ، ويعزى هذا االرتفاع9102

في الضفة الغربية،  م من انخفاضهملحوظ في قطاع غزة بالرغ
% 32من)، %32بحوالي  الفقر في قطاع غزة ةارتفعت نسبفقد 

إال أن . (9102في العام % 33صل إلى لت 9100في العام 
حيث انخفضت مؤشرات ، في الضفة الغربية معاكسالوضع 

الماضية، حيث  ةالست سنواتالفي الضفة الغربية خالل الفقر 
للعام % 01من % )99بية بحوالي انخفض الفقر في الضفة الغر 

   .(9102للعام % 01مقابل  9100
 

 نسبة الفقر بين األفراد وفقًا ألنماط االستهالك الشهري
 (9002-9022 ،9022) 
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