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  تقدمي

 األسر  وخصائصاألردنمتابعة ظاهرة الفقر يف قياس و إىل اهلادفةية األردنيأيت إعداد هذا التقرير ضمن جهود احلكومة 
اخلطط لتمكني اجلهات احلكومية ورامسي السياسات من تقييم ، وذلك احملافظاتاململكة و الفقراء على مستوى األفرادو
 إليهاوتنبع أمهية هذا التقرير من املنهجية اليت اعتمدها والنتائج اليت مت التوصل .  الفقرالتخفيف من ظاهرةالربامج يف جمال و

 ظاهرة على 2008 خالل عام األسر املباشرة اليت استهدفت  احلكوميةراءاتالتدخالت واإلجوخصوصاً قياس وحتليل أثر 
ذي العينة الكبرية لألسر  2008  لعاماألسرةمسح نفقات ودخل ات انبي كما تنبع أمهية التقرير من اعتماده على .الفقر
قضاء حسب التقسيمات  وعلى مستوى الاألردن ممثلة لكافة مناطق ألف أسرة 13ية واليت بلغ حجمها حوايل األردن
  . باالسعار الثابتةجراء مقارنة عرب الزمن حول تطور مؤشرات الفقرإ هذا التقرير ه قد مت من خالل  كما وأن.اإلدارية

دائرة  انومن اجلدير بالذكر .  العامةاإلحصاءاتاملتبعة لدى دائرة نهجيات الدولية حسب امل التقرير  هذاوقد مت إعداد
 شاء قسمان من خالل ظاهرة الفقر واستهداف الفقراءبقياس مبا يتصل مأسسة العمل  إىلد سعت ق العامة اإلحصاءات
الضرورية ملثل هذا  واكتساب اخلرباتالوطنية يف قياس الفقر  ، ليكون نواة لبناء القدرات2009يف متوز  الفقر إحصاءات

 هذا التقرير هو ان كما. خلطط ملكافحة ظاهرة الفقرمج واوضع الربالعي القرار والسياسات انرافداً لصو، املوضوع احلساس
  .واملنطقة األردن الذي يعد جبهود وخربات وطنية على مستوى األول

 للبحث يف القضايا التفصيلية والتنموينيللباحثني والدارسني   خصبةتجماال التقرير العديد من القضايا اليت متثل أظهروقد 
ى حالة  والتغريات اليت طرأت عل وغريها من اخلصائص،اإلجتماعيةلك اخلصائص وكذي، األسر والدخل اإلنفاقب انجلو
على مستوى اململكة قياس الفقر  منهجية األول الفصل تناولحيث  ، ثالثة فصولويقع التقرير يف . عرب الفترات الزمنيةالفقر

 على مستوى األسرة ودخل إنفاقملسح يلي ب التحلان من التقرير اجلاين الفصل الثتناولو .جيوب الفقرحتديد واحملافظات و
وفره ية بناء على ما األردن لألسرة اإلجتماعيةب ان تناول هذا الفصل حتليل اجلوكما ،)اًإنفاقاً واألكثر إنفاق األقل(اخلميسات 

ر الذي لعبته  الفقر والدوظاهرةاحلكومية على والتدخالت   النقديةثر التحويالتأتناول الفصل الثالث و. اتانمن بياملسح 
  . 2008 يف عام هااحلكومة يف احلد من

أمام مرحلة جديدة الستكمال البناء مجيع الباحثني واملختصني املخططني والتنمويني يف اجلهاز احلكومي وويضع هذا التقرير 
 التقرير نسب رزأب ظاهرة الفقر واحلد منها، حيث للتعامل مععلى املنجزات السابقة ومواصلة اجلهود التنموية املستمرة 

 التفاوت التنموي بني احملافظات من خالل التحديث والتطوير تقليص إىلتسعى احلكومة هذا و يف احملافظات،وأعداد الفقراء 
شطة الواردة ضمن حماور الربنامج التنفيذي لألجندة الوطنية، واليت هي مبثابة اإلطار املؤسسي نموعة الربامج واملشاريع واأل

   .املضمار يف هذا  احلكومةالعام لعمل

 األسرةتهاء من مسح نفقات ودخل ن بعد اإل وذلك2011عام صدار تقرير مشابه إ إىل العامة اإلحصاءاتوتسعى دائرة 
 تدعو الدائرة مجهور وختاماً .ات جديدةانتوسيع أدوات قياس الفقر لتشمل منهجيات ومصادر بيوكذلك . 2010لعام 

ات متوفرة يف الدائرة للراغبني مبزيد من ان البينأ علماً ب،توسع يف التحليالت الواردة يف التقرير الإىلالباحثني واملعنيني 
  .التحليل
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   وتقديرشكر

تالها إعداد تقرير أويل  خالل مدة عامني، األسرةمسح نفقات ودخل بدأت بتنفيذ  خملصةميثل هذا التقرير مثرة جهود وطنية 
، وما  عمليوم 90 مدار هذا التقرير علىإعداد وصياغة تبعه ،   ملؤشرات الفقراألويلصائي ر اإلححول املسح، ومن مث التقري

 بدأ وقد  .خراج هذا العمل الوطين يف زمن قياسيإ إىلأدت من عمليات التحضري واملناقشة والتحليل اليت عداد  اإلسبق
  البشرية بتشكيل جلنة توجيهية عليا لإلشراف على إعداداللجنة الوزارية للتنميةمن  توصية بناء على التقرير إعدادالعمل على 

، وعطوفة اإلجتماعية العامة وعضوية كل من عطوفة أمني عام وزارة التنمية اإلحصاءات برئاسة مدير عام دائرة التقريرهذا 
مدير عام صندوق عطوفة و، اإلجتماعيأمني عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وعطوفة أمني عام اهليئة التنسيقية للتكافل 

 ومبشاركة عدد من اإلجتماعيةمعايل وزير التنمية معايل وزير التخطيط والتعاون الدويل و، وبإشراف كل من املعونة الوطنية
 اللجنة اإلطار العام حملتويات التقرير وكذلك اإلطار الزمين للعمل، تبع ذلك تشكيل فريق وحددت. الفنيني من هذه اجلهات

خالد صبح، حممد عبد الفتاح جرادات، من السيد كمال الصاحل، مصغر مكون فين فريق وطار العام للتقرير اإلحدد وطين 
حضرم الفايز، .ماهر احملروق، د.  العامة، داإلحصاءات من دائرة مها دواس، بثينة العالونةعبد الرزاق، صفوت الردايدة، 

  . وذلك دف متابعة عملية إعداد هذا التقرير وإصداره بشكله النهائي، الدويل وزارة التخطيط والتعاون منينمعتصم الكيال

 على ما نافبالشكر والعرمن كافة اجلهات هذا العمل الوطين يف  املسامهنيمجيع  العامة من اإلحصاءاتتتقدم دائرة وعليه 
 لتعاوم يف اناطنني الكرام الذين ك، كما تتقدم الدائرة من كافة املوعداد هذا التقرير بصورته احلاليةإجهد يف قدموه من 

  . اجلهد الوطين املباركاح هذاجنإ األثر يف أكربام انبيدالء باإل

  

  

  حيدر فرحيات. د

   العامةاإلحصاءاتمدير عام دائرة 
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 ملخص تنفيذي

  

، 2008ام لع األسرة ودخل  مسح نفقاتاتانبي إىلستناد ملؤشرات الفقر باإلومتكامالً  هذا التقرير حتليالً موسعاً يتضمن

 األولمع اية الربع  تهى العمل بهانالذي ستمرت سنة، وا يةان العامة على أربع جوالت ميداإلحصاءات دائرة نفذتهالذي 

 اآلخر النتائج الرئيسية للمسح وعرض األول:  مت إعداد تقريرين سابقنيفقداملسح هذا ات انبي وبناء على .2009لعام 

سعار  ومقارنتها عرب الزمن باأل الدويلالسعرات احلرارية املعتمدة من قبل البنكالفقر باستخدام منهجية رات مؤشقياس  تناول

من اجلهات الوطنية املعنية مبشاركة العديد وذلك  ،األردنحلالة الفقر يف التحليلي  هذا التقرير  إعدادوبناًء عليه، مت. الثابتة

  .وطنيةوخربات عداده جبهود إ قد مت هذا التقرير نأ علماً ب،بالفقر

  

، وهي نسبة األفراد الذين يقل )2006بأساس عام % (13.3 قد بلغت  2008أن نسبة الفقر يف عام وبني التحليل 

 ديناراً للفرد سنوياً 680) الغذائي وغري الغذائي(هم عن متوسط خط الفقر العام للمملكة، كما بلغ خط الفقر املطلق إنفاق

).  شهرياديناراً 323أي ( سنويا ديناراً 3876 املعيارية بلغ خط الفقر األسرةوعلى مستوى ).  للفرد شهرياً دينارا57ًأي (

 شهريا علماً بأن ديناراً 138.7  فرداَ ما قيمته5.7 غ حجمهال ألسرة يب)خط فقر الغذاء( املدقع األسرةكما بلغ خط فقر 

  وجيدر التنوية أن اعتبار الفرد فقريا أو .) للفرد شهرياًديناراً 24.3أي (اً  للفرد سنويديناراً) 292(خط فقر الغذاء قد بلغ 

أما نسبة الفقر املدقع فقد بلغت أقل من نقطة .  غري فقري حسب هذه املنهجية يرتبط خبط فقر أسرته يف مكان إقامته املعتادة

% 1.9أي حوايل ( ألف نسمه 15 حوايل  2008 يف عام هذا ويبلغ عدد السكان دون خط الفقر املدقع .مئوية واحدة

  2006 بينما كان عددهم  يف عام )مجايل عدد الفقراء يف اململكة، أو حوايل ربع نقطة مئوية من جمموع سكان اململكةإمن 

 نقطة مئوية من جمموع 0.6من إمجايل عدد الفقراء يف اململكة او حوايل % 4.5بنسبة بلغت  ( الف نسمه32يل احو

منائية لأللفية املتعلق بالقضاء على اجلوع قبل  من األهداف اإلاألولوهذا يعين أن األردن قد حقق اهلدف  .)كةسكان اململ

  ). 2015حبلول % 3.3حيث أن القيمة املستهدفة هي (موعده بسبع سنوات 

حمافظات املفرق لت أعلى نسبة للفقر يف وعلى مستوى احملافظات، فقد تفاوتت نسب الفقر بني حمافظة وأخرى، حيث سج 

، يف حني سجلت أدىن نسبة للفقر يف كل من حمافظة العاصمة %21.1، فالطفيلة %24.2، تلتها معان 31.9%

وهي األقضية اليت  (كما حدد التقرير جيوب الفقر %. 11.8، فمحافظة العقبة %11.2، تلتها حمافظة الزرقاء 8.3%

مقارنة مع  جيباً 32حيث بلغ عددها ) من جمموع سكان القضاء% 25 عن  نسبة األفراد الواقعني دون خط الفقر فيهاتزيد

 أقضية من جيوب 4لفقر، يف حني خرجت ل قضاًء استمرت كجيوب 18 أن إىلوأشار التقرير .  2006 جيباً يف عام 22

اجلمال كجيوب فقر هي أقضية أم اً جديد قضاًء 14الفقر هي أقضية أم الرصاص وكفرجنة وعرجان واملوجب، ودخل 

ذرح واملفرق واملوقر والعريض والضليل والطيبة وعني أواألزرق والشونة اجلنوبية وأم القطني واحلسينية وسحاب وارحاب و

قليم إويالحظ ان اجليوب املستمرة والداخلة واملتخرجة تتوزع على حمافظات وأقاليم اململكة، وليست حمصورة يف .  الباشا

  .أو حمافظة معينة
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ال أن إ)  عدد اجليوبمجايلإمن % 44أي بنسبة زيادة بلغت ( جيباً جديداً 14 أن عدد اجليوب قد زاد مبقدار وبالرغم من 

 من  ألف نسمة136أو (من اموع الكلي للفقراء يف اململكة % 17.5 سوى تشكلنسبة الفقراء يف هذه اجليوب ال 

وهي من عدد سكاا % 29 بلغت  جمتمعةًيوب اجلديدةالفقراء يف هذه اجلالسكان كما أن نسبة . ) ألف نسمه781أصل 

املرونة الكافية  أنه قد يكون للتدخالت التنموية املباشرة وغري املباشرة إىلمما يشري ، %25نسبة قريبة من احلد املعياري وهو 

 سكان إمجايل من% 8ن جمموع سكان هذه اجليوب ال يتجاوز أ وخاصةً خراج العديد من هذه األقضية من جيوب الفقرإل

من % 13ف فقري شكلوا ما نسبته آآل 706 قد بلغ حوايل 2006عدد الفقراء يف عام  أن إىل وجتدر االشارة .اململكة

 عدد جيوب الفقر يف إرتفاعوعلى الرغم من .  ألف فقري75 مبا يقارب 2008أي أقل من عددهم يف عام   آنذاكالسكان

 أن نسبة الفقر مل ترتفع بشكل جوهري وذلك لتحسن األوضاع املعيشية  إال2006 مقارنة بعددها يف عام 2008عام 

للسكان يف األردن من كافة اجلوانب احلياتية نتيجة لتوزيع املكاسب التنموية على كافة املناطق دون استثناء على الرغم من 

    .تركزها بشكل أكرب يف بعض املناطق

 781 عدد الفقراء يف اململكة والبالغ إمجايلمن % 57التقرير أن حوايل وعلى صعيد التوزيع العددي للفقراء، فقد أظهر 

ألف شخص حتت خط الفقر يتركزون يف احملافظات األكثر سكاناً وهي العاصمة وإربد والزرقاء، وذلك على الرغم من 

ما لكلي يف اململكة أو من جمموع الفقراء ا% 33.5حوايل  أنكما .  سكااإمجايلتدين نسبة الفقر يف تلك احملافظات من 

  .  ألف نسمة يقيمون يف أقضية جيوب الفقر263 يعادل

% 2.6 على السلع الغذائية باألسعار احلقيقية بنسبة 2008ها يف عام إنفاقاخنفض متوسط فقد ، األسرة نفاقوبالنسبة إل

، اإلنفاقن املرتبة األوىل يف واحتلت جمموعة اللحوم والدواج  .%8.2، وعلى السلع غري الغذائية بنسبة 2006عن عام 

 عليها اإلنفاقحيث بلغ متوسط  التبغ والسجائر جمموعة تلتها ،ديناراً 614يها حوايل  علاألسرة إنفاقمتوسط حيث بلغ 

 على اإلنفاقأكثر من  على هذه اموعة األسرة حيث تنفق ،) يومياًديناراً 0.84أي ما يعادل ( دينارا سنوياً 305.6

 مليون أسرة، فإن 1.1 يف اململكة هو حوايل األسرومبا أن عدد .  وت والدهون أو جمموعة الفواكة واخلضرواتجمموعة الزي

سر على  األه سنوياً للمملكة، وهذا أكثر مما تنفقديناراً مليون 336 على التبغ والسجائر هو حبدود األسر إنفاق إمجايل

 على األسر على جمموعة الزيوت والدهون، ونصف ما تنفقه األسرة جمموعة األلبان ومنتجاا والبيض، وضعف ما تنفقه

  . جمموعة اللحوم والدواجن

 ، فردا5.7ًحجمها ية واألردناملعيارية  لألسرة ديناراً 6166قد بلغ   احلقيقي متوسط الدخل السنويانوبني التحليل 

 ،على املستوى التفصيليو.  ديناراً 6220 حوايل حينها اليت بلغت و2006يف عام عن قيمته % 0.9 مقداره باخنفاض

، وارتفع متوسط دخل 2006عن عام % 2.1 مبا نسبته 2008 من االستخدام يف عام األسرةارتفع متوسط دخل 

 2008 قيمة الدخول التحويلية يف عام اخنفضت ، يف حني2006عن عام % 8.2العاملني حلسام اخلاص بنسبة بلغت 

  . 2006عام عن % 9اإلجيارات مبا نسبته من دخول واخنفضت ال، 2006يف عام عن قيمتها % 4.9بنسبة بلغت 
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% 1.5مبا نسبته فاض معامل جيين اخن عكسه كما األردن يف عدالة توزيع الدخل يف  طفيفوبني التحليل حدوث حتسن

ون العدالة عدالة توزيع الدخل لألفراد، وتك معامل جيين ويعكس. 0.393 إىل 0.399 من 2008 و2006بني عامي 

   .  من الصفرتهقيم كلما اقتربت أكرب

 دخل اململكة إمجايلمن ) األولاخلميس  (األفقر حصة الشرحية السكانية إرتفاعمن جهة اخرى، اظهرت البيانات املتاحة و

حتسنت ) االكثر فقرا(ا إنفاق األقل، مما يعين ان الفئات السكانية 2008عام % 11.2 إىل 2006عام % 7.7من 

 خالل الفترة حمل البحث مل واإلقتصاديةن التطورات السعرية أ، وهذ يعين 2006 الثابتة لعام سعاراعها االقتصادية باألاوض

 اليت اختذا واإلجتماعيةكثر فقرا، بل على العكس، فقد كانت التطورات االقتصادية والسياسات املالية أجتعل الفقراء 

  .كثر فقراَلفئات األ تصب يف مصلحة ا2008احلكومة خالل عام 

 4.2 فردا مقابل 7.6 الفقرية حيث بلغ األسرة متوسط حجم إرتفاع أظهرت النتائج اإلجتماعيةوعلى صعيد اخلصائص 
فقط من  % 20من جمموع السكان يف حني شكلوا حوايل  % 48 األفقروشكّل صغار السن يف الشرحية . فردا بني األغنياء

 واخنفاضها يف الشرحية األفقر مستويات اإلجناب ونسبة اإلعالة يف الشرحية إرتفاع إىل يشري ، ممااألغىنالسكان يف الشرحية 
، مقابل  %3.7 حيث بلغت األفقر اخنفاض نسبة كبار السن من السكان يف الشرحية إىلكذلك وأشارت النتائج . األغىن
  . األغىنيف الشرحية  % 14.2

مقابل  % 58حوايل  (األغىن مقارنة بنسبتهم يف الشرحية األفقرمني يف الشرحية هذا وترتفع نسبة السكان من األميني وامللّ
 مقارنة بالشرائح األخرى وخاصة األغىن، كما ترتفع نسبة محلة املؤهالت التعليمية العليا يف الشرحية )على التوايل % 41

 % 6 مقابل األغىنللشرحية  % 34 (فقراأل حيث بلغت نسبتهم أكثر من مخسة أضعاف نسبتهم يف الشرحية األفقرالشرحية 
 27من قوة العمل يف شرحية األغنياء يف حني بلغت نسبتهم حوايل  % 15كما شكل املتعطلون حوايل ). األفقرللشرحية 

 األفقروترتفع نسبة أصحاب العمل يف شرحية األغنياء بشكل كبري مقارنة بالشرائح األخرى وخاصة .  يف شرحية الفقراء% 
 املشتغلني يف القطاع اخلاص من الشرحية األسرشكل أرباب كما و). األفقر للشرحية 0.8 واألغىنللشرحية  % 8.4(منها 
 املشتغلني من الشرحية األسرمن أرباب  % 14.5 يف القطاع اخلاص مقابل األسر حوايل ربع العاملني من أرباب األغىن
  .األفقر

، يف احلد من ظاهرة الفقر 2008 خالل عام اجلارية سعارباألاملباشرة احلكومية لتدخالت ثر األوتناول التقرير حتليالً  هذا

ستبلغ ت انك نسبة الفقر فإن، األسر إنفاق دخل وإمجايله يف حال استثناء حتويالت صندوق املعونة الوطنية فقط من نأ تبنيو

ات من صندوق انإع(  حكومية اخرىإعانات من جهاتعند استبعاد ، و%)13.3 الفعلية نسبة الفقر بدالً من (13.9%

، )األخرىوالتحويالت  صندوق الزكاة،ات احلكومية ممثلة بان واإلع، أخرىمن جهات حكومية وإعاناتاملعونة الوطنية، 

 إنفاقمن دخل واملباشر ستبعاد كافة أشكال الدعم احلكومي إه عند نأتبني كما  %.16.4ستبلغ ت انك نسبة الفقر فإن

لمتقاعدين لوللموظفني ، وزيادات الرواتب اخرى وإعانات من جهات حكوميةعونة الوطنية، صندوق امل (األسر

صندوق / ، وطرود اخلري اهلامشية، وقيم املعونات النقدية والعينية املقدمة من وزارة األوقاف يف القطاع العاموالعسكريني

 التدخالت إمجايل فإن  وعليه،%. 21.0ستبلغ  ت انك نسبة الفقر فإنوغريها،  ) والتحويالت احلكومية األخرى الزكاة
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 وخفض، %13.3 إىل% 21.0خفض نسبة الفقر من ( نسبة الفقر بشكل ملموس إرتفاعمن احلد احلكومية قد ساهم يف 

  ).نسمه ألف 781 إىل نسمه  مليون1.24 دون خط الفقر من السكانعدد 

ية السكان الفئات إنفاقم احلكومي خيتلف باختالف مستوى الدعالتدخالت وستبعاد كافة أشكال إ تأثري أنكما يالحظ 

 الواقعة ضمن  هي الشرحية احلكوميةمن التدخالت استفادة الفئات أكثر نأ، حيث لوحظ التقريراليت تعامل معها اخلمس 

  .)األولاخلميس (ا إنفاق األقلية السكانالفئات 

للتغريات إضافية  متخصصة وشاملة أحباثإلجراء هتمني والباحثني  العامة تدعو كافة املاإلحصاءاتدائرة  فإنويف اخلتام،  

 مماية األردن األسر املختلفة لألفراد واإلحتياجاتجليوب الفقر للتعرف على واألردين  لألسرة والفرد اإلنفاقاهليكلية يف أمناط 

 هو مسح األسرةمسح نفقات ودخل  أن باإلعتبارآخذين  ؤال وكفبشكل فعيساعد يف صياغة الربامج التنموية وتوجيهها 

بشكل وأبعاده الفقر حول واقع ختصاص من قبل جهات اإل مزيد من الدراسات املتخصصة إىل وعليه تربز احلاجةبالعينة 

  .معمق
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  يات والنتائجاملنهج: األولالفصل 
  

  :خالل فترة املسح األرديننظرة على االقتصاد  1.1

  :النمو االقتصادي
على التوايل % 7.6 و% 8.8 مقداره 2008 و2007 الثابتة خالل العامني سعاراأل منواً باإلمجايلسجل الناتج احمللي 

 2008احلقيقي املسجل لعام تصادي قإلاوقد جاء معدل النمو %. 6 املعدل املستهدف لتلك السنوات والبالغ متجاوزاً
جتارة اجلملة والتجزئة " ، قطاع"شاءاتناإل"، قطاع "التعدين واحملاجر"، قطاع "الزراعة"مدفوعاً بنمو كل من قطاع 

، %)13.3 (،%)35.8 (،%)0.1(واليت منت بنسبة " خدمات املال والتأمني والعقارات"وقطاع " واملطاعم والفنادق
 2007 عامخالل %) 8.3(و%) 7.0(، %)5.4 (،%)9.2 (،%)0.5(ل منوها بنسبة مقاب%) 8.3(و%) 9.9(

 يف تباطؤ معدالت منو كل من قطاع 2008احلقيقي للعام قتصادي إلا بينما متثل التباطؤ يف معدل النمو  .على الترتيب
منتجو "، قطاع "الشخصية واإلجتماعيةاخلدمات "، قطاع "النقل والتخزين واالتصاالت"، قطاع "الصناعات التحويلية"

 %)4.1 (،%)9.5(، %)5.8 (،%)5.1(والذي بلغ " جاتبند صايف الضرائب على املنت"، قطاع "اخلدمات احلكومية
ونتيجة . 2007 عام يف على الترتيب %) 15.4(و %) 3.1(، %)15.0 (،%)9.3 (،%)9.2(مقابل %) 10.1(و
 إىلليصل %) 25.1( اجلارية سعاراأل، باإلمجايلالناتج احمللي رتفع متوسط نصيب الفرد من ا فقد ،قتصاديإلانمو لل
%) 5.3( الثابتة، فقد ارتفع هذا املؤشر بنسبة سعاراألما بأ  .دوالر أمريكي) 3887.9(، أو ما يعادل ديناراً) 2753.5(

  .دوالر أمريكي) 2244.3( أو ما يعادل ديناراً) 1589.4 (إىل ليصل 2008يف عام 
  

  : معدل التضخم
%) 4.7( مقارنة بـ 2008للعام %) 13.9( املستهلك سعاربلغ معدل التضخم مقاساً بالتغري النسيب يف الرقم القياسي أل

 عدد من العوامل احمللية من جهة، والعوامل والتأثريات اخلارجية من جهة إىل رتفاعيعود هذا اإلو، 2007 عامخالل 
 معظم املشتقات النفطية وفرض الضريبة اخلاصة على أسعارتحرير بتضخم فمن العوامل احمللية، فقد تأثر معدل ال . أخرى
ب العوامل اخلارجية، فقد أثر انما من ج أ. األخرىوما ترتب على ذلك من آثار على القطاعات هذه املشتقات، بعض 
ية واليت األساسلغذائية  املواد اأسعار إرتفاعللصناعات احمللية، وكذلك نتاج إلا النفط العاملية على كلف أسعار إرتفاع

 رتفاع حمصلة إل2008 لعام معدل التضخم إرتفاع فقد جاء ،وبالتايل . 2008 عامخالل %) 18.4(ارتفعت مبا نسبته 
حذية  جمموعة املالبس واألأسعار إرتفاع، و%)13.5(مبا نسبته  جمموعة املساكن أسعار إرتفاعو جمموعة الغذاء أسعار
  %).9.8 (مبا نسبته األخرى جمموعة السلع واخلدمات أسعار إرتفاع، وكذلك %)7.4 ( بلغتبنسبة

  
  :البطالة

، حيث %)13.1 (ت بلغواليت 2007 عام يف قيمته متراجعاً بذلك عن 2008 عاميف اية  % 12.7بلغ معدل البطالة 
ما بلغ معدل ك. 2008 يف عامناث إلا فئة بني%) 22.1(مقارنة بـ%) 9.8(بلغ معدل البطالة بني فئة الذكور 

املنقح قتصادية إلا، فيما بلغ معدل املشاركة %)25.0) (السكان إمجايل إىلقوة العمل منسوبة (املشاركة االقتصادية اخلام 
  .ناثإلل%) 13.8(للذكور مقابل %) 64) (أكثر سنة ف15 يف األعمار السكان إىلقوة العمل منسوبة (
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  :لتجارة اخلارجيةا

 2008 عاما خالل إرتفاع )املستوردات +املعاد تصديره +  الصادرات الوطنية (اخلارجية التجارة إمجايلسجل مؤشر 

 مقابل ديناراً  مليار16.5  حوايلإىل ليصل 2007 بعاممقارنة % 27.7أو ما نسبته  ديناراً مليون 3586.0مبقدار 

بلغت لصادرات الوطنية بنسبة  كل من ارتفاع نتيجة إلرتفاع، وقد جاء هذا اإل2007 يف عام ديناراً مليار 13.0

  %.24.0 مبا نسبتهواملستوردات % 39.2

حققت الصادرات  فقد ،2007 بعام مقارنة ،2008 عاماليت شهدها قطاع التجارة اخلارجية خالل  التطورات أبرزأما 

وشكلت األلبسة ، %39.2ما نسبته أو  اجلارية سعارباأل ديناراً مليون 1247.3ا حبوايل إرتفاع 2008 عامالوطنية خالل 

من قيمة الصادرات الوطنية % 16.2 أو ما نسبته ديناراً مليون 716.7 بقيمة بلغت 2008أهم املواد املصدرة خالل عام 

يليها البوتاس اخلام بقيمة  .2007خالل الفترة ذاا من عام % 26.5خالل الفترة املشار إليها، يف حني شكلت ما نسبته 

 واحتلت الصادرات من األمسدة اآلزوتية أو الكيماوية املرتبة الثالثة بقيمة  %.12.3ما نسبتـه  أو ديناراً مليون 545.3

كما واحتل الفوسفات اخلام املرتبة الرابعة بقيمة . من قيمة الصادرات الوطنية% 9.5 أو ما نسبتـه ديناراً مليون 421.5

 دول منطقة نأع اجلغرايف للصادرات الوطنية، فيالحظ وعلى صعيد التوزي  %.8.4 أو ما نسبتـه ديناراً مليون 371.9

 السوق إىل صادراتنا الوطنية، وخاصة إمجايلمن % 41.7ى قد استحوذت على ما نسبته كربالالتجارة احلرة العربية 

  .  الصادراتإمجايلمن % 31.1العراقي الذي استحوذ على ما نسبته 

 مقداره إرتفاع، بديناراً مليون 1201.9حوايل فقد بلغت  2008عام السلع املعاد تصديرها خالل وفيما يتعلق بقيمة 

ها أبرز، وتركزت هذه الزيادة يف عدد من السلع 2007مقارنة بعام % 36.5 أو ما نسبته ديناراً مليون 322.0

 ديناراًمليون  51، وديناراً مليون 80.8 قيمته إرتفاعب" األجهزة واألدوات اآللية"و " السيارات واجلرارات والدراجات"

 2008خالل عام ) املعاد تصديره+الصادرات الوطنية(وبناء على ما سبق، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية  .على الترتيب

  .ديناراً  مليون5633.0 إىل لتصل 2007مقارنة بعام % 38.6 أو ما نسبته ديناراً مليون 1569.4حبوايل 

 إىللتصل % 24.1 أو مبا نسبته ديناراً مليون 2338.7 حبوايل 2008 عام خالل تهاارتفعت قيم فقد ،أما املستوردات

، وشكلت مادة البترول اخلام أهم 2007 يف عام ديناراً مليون 9722.2 مقابل  اجلاريةسعار باألديناراً مليون 12060.9

% 15.4 أو ما نسبته اًدينارمليون  1857.9  بلغت بقيمةاألوىل، حيث احتلت املرتبة 2008املواد املستوردة خالل عام 

، أو ديناراًمليون  917.5ية بقيمة ان املستوردات، واحتلت اآلالت واألجهزة واألدوات اآللية وأجزاؤها املرتبة الثإمجايلمن 

 أو ما ديناراً مليون 609.1 املستوردات، واحتل احلديد والصلب املرتبة الثالثة بقيمـة إمجايلمن % 7.6ما نسبتـه 

 على الكربىوعلى صعيد التوزيع اجلغرايف للمستوردات، فقد استحوذت دول منطقة التجارة احلرة العربية   %.5.1نسبته 

 إمجايلمن % 63.7 املستوردات، وخاصة السوق السعودي الذي استحوذ على ما نسبته إمجايلمن % 33.2ما نسبته 

   . قيمة مستورداتنا من تلك املنطقة

  

، ديناراً مليون 6427.9 ما مقداره إىل ليصل 2008 التجاري للمملكة لعام انز امليزا تقدم، فقد ارتفع عجملونتيجة 
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ومما جيدر ذكره يف هذا  .2007 بعاممقارنة % 13.6 أو ما نسبته ديناراً مليون 769.3بذلك زيادة بلغت قيمتها  مسجالً

، أو ما نسبته ديناراً مليون 1653.8ايل  حو2008 املدفوعات خالل العام اناال، بلوغ العجز يف احلساب اجلاري مليز

من الناتج % 17.3 أو ما نسبته 2007 عام خالل ديناراً مليون 2080.1، مقابل اإلمجايلمن الناتج احمللي % 11.0

 ،%8مبا نسبته  2008 عام خالل منواً شهدت األردناألجنبية يف ستثمارات إلا نأ إال  .2007 عام خالل اإلمجايلاحمللي 

 بعاممقارنة % 7 منواً مقداره حوايل 2008 عامسجلت حواالت العاملني يف كما .ديناراً مليون 2005.7 إىللتصل 

  .ديناراً مليون 2242 حوايل، حيث بلغت قيمتها 2007

 

  :املالية العامة

بلغت و.  2008 عامبعد املساعدات يف % 2.2قبل املساعدات و% 7سجلت املوازنة العامة للدولة عجزاً بلغت نسبته 

كما شهد الدين .  2007 عامعن % 109 مسجلة منواً نسبته ديناراً مليون 718.3قيمة املساعدات يف ذلك العام حوايل 

 إىل تراجعت لتصل اأ إال ،%68 حوايل 2007ت نسبته يف ان، حيث ك2007 بعام مقارنة 2008 عامالعام تراجعاً يف 

 مليار دوالر من ديوا 2.1شراء حوايل ب 2008 عام من األوللنصف  يف ااحلكومةنتيجةً لقيام  2008 عاميف % 56.8

 وهذا يتماشى مع متطلبات قانون الدين العام القاضية بعدم جتاوز الدين العام نسبة . لصاحل دائين نادي باريساخلارجية

  .مجايلإلامن الناتج احمللي % 60
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   ألسرةا مسح نفقات ودخل اتانبيعلى عتماد إلبا الفقر قياس 2.1

 والثقافات واألزمنة، انالفقر ظاهرة معقدة ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية، وخيتلف مفهوم الفقر باختالف البلديعترب 

احلد األدىن من مستوى املعيشة املطلوب واملرغوب فيه توفري  الفقر هو ببساطة عدم القدرة على أنولكن من املتفق عليه 

ونوعاً، وتدين احلالة  كماًفاض إستهالك الغذاء اخن املادي اليت تتجلى أحد مظاهرها يف اناحلرم، وهو حالة من اًاجتماعي

حتياطي إلا ان وفقداألخرىالسلع املعمرة واألصول املادية متالك إ من انالصحية واملستوى التعليمي والوضع السكين واحلرم

  .1الة والكوارث واألزمات، ملواجهة احلاالت الصعبة كاملرض واإلعاقة والبطانأو الضم

الغذاء، املأوى، امللبس، (ية األساس هو عدم مقدرة الشخص على توفري الدخل الالزم لتلبية احلاجات ،والفقر يف مفهومه العام

   .2، اليت متكنه من أداء عمله بصورة مقبولة)التعليم، الصحة، والنقل

ية اليت األساس اإلحتياجاتاحلد األدىن من رة الفرد على تلبية عدم قدنه أعلى  الفقر  تعريف سيتم،وألغراض هذا التقرير

 ، والرعاية الصحية والتعليمية واملواصالت، واملسكن، وامللبس،الغذاء: يةاألساس اإلحتياجاتوتشمل   له حياة كرمية،تكفل

ه العادي مبا ينسجم مع ومتكينه من مزاولة نشاطنسانية إلا وحفظ كرامته  حياًضرورية لبقاء الفرد الاإلحتياجاتوهي 

 تلبية  هي منهجيةاألردنمنهجية قياس الفقر املتبعة واملعتمدة يف و. املعيشة السائدة باتمعمناط أوالعادات والتقاليد 

حيث يعترب مسح ،  لمؤشرات املختلفةل خط الفقر وما يندرج حتته من حساب  من السعرات احلرارية لقياساإلحتياجات

 .   هو املسح األمثل واملصدر الرئيسي لقياس مؤشرات الفقراألسرةنفقات ودخل 

 والربامج وياتاألول حتديد من الفقر مكافحة سياسات واضعو ليتمكن  قياسه ال يقل أمهيةفإن تعريف الفقر مهماً انإذا ك

 ومن الضروري . -ء أي استهداف الفقرا-مستحقيها  إىل الربامج هذه وصول انضم وبالتايل هذه السياسات لتنفيذ الالزمة

 امانمع وشدة عمق ومدى النسيب حجمهم ومعرفة وأماكن تواجدهم  الفقراء هم من على حتديد الفقر دراسات تنطوي أن

 السمات وحتديد الفقر حجم الفقراء وقياس تشخيص هاأساس على يتم للفقر ومقاييس معايري وجود ذلك ويتطلب الفقر من

 وأوضاعهم قتصاديةإلا نشطتهمأو التعليمية ومستويام الدميوغرافيه وخصائصهم غرايفاجل وتوزيعهم للفقراء يةاألساس

  .والغذائية والصحية السكنية

   األردن قياس ظاهرة الفقر يف تاريخ 1.2.1

دراسة "  1987  دراسة عامو 19733 عـام إىل األردنتعـود أول دراسة رمسيـة حـول قيـاس الفقــر فـي 

 وتــم خالل هذه الدراسة حساب خط الفقر ألسرة منوذجية وفق أسلوب 4"ية اهلامشيةاألردنلكة جيوب الفقر يف املم

                                                 
   ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، قياس الفقر يف دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، سلسلة دراسات مكافحـة الفقـر                    )1996(باقر، حممد حسني      .1

 1 ص 1996,  االمم املتحدة: نيويورك). 3(
 )ية اهلامشية ناألرددراسة جيوب الفقر يف اململكة  (17، ص 1989الصقور وآخرون،  .2
  .1973رضوان شعبان ، .دراسة تقييم الفقر ، د  3
 ،1989ية  اهلامشية، وزارة التنمية االجتماعية، األردنالصقور وآخرون، دراسة جيوب الفقر يف اململكة  . 4
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 حساب إىلمطلقاً، إضافة  اًوفقرمدقعاً  اًفقر الفقرية األسر، وعلى ضوء ذلك مت حتديد نسبة كل من  املعياريةالسلة الغذائية

 وذلك 1987ك الدويل بتحديث خطوط الفقر لعام  قام خرباء البن2001 و1994ويف عامي . األخرىمؤشرات الفقر 

كما مت إعداد وتنفيذ دراسة عن  الفقر من قبل خرباء البنك الدويل بالتعاون .  املستهلكسعارباالعتماد على الرقم القياسي أل

 مسح  بعد صدور نتائج2004مع فريق وطين مت تشكيله هلذه الغاية من خمتلف الوزارات واملؤسسات العامة خالل عام 

ومت .  أسرة ممثلة على مستوى القضاء12792، الذي نفذ على عينة بلغ حجمها 2002/2003 األسرةنفقات ودخل 

خالل تلك الدراسة حساب خطوط ومؤشرات الفقر من نسب وفجوات وقد مت إعداد تقرير تفصيلي تضّمن نتائج 

  .للفقراء واإلقتصادية إلجتماعيةواحسابات الفقر وربطها بالعديد من اخلصائص الدميوغرافية والصحية 

ية، فقد مت حتديث مؤشرات الفقر يف األردن لألسرةستهالكي إلواوللوقوف على التغريات اليت طرأت على النمط املعيشي 

 على عينة بلغت 2006 من عام اين الذي نفذ يف النصف الثاألسرة مسح نفقات ودخل اتانبي إىل إستناداً 2006عام 

 اتانبي إىل إستناداً على مستوى اململكة دف حتديث خطوط ومؤشرات الفقر اليت مت حساا سابقاً  أسرة ممثلة12768

  .2002/2003 عاممسح 

، حيث نفذ 2008 األسرة لتنفيذ مسح نفقات ودخل بالتحضري 2007 العامة يف أواخر عام اإلحصاءات دائرة وقامت

ويف مطلع .  األقضية أسرة، ممثلة على مستوى اململكة و12768  بلغ حجمهااألسراملسح ملدة عام كامل على عينة من 

املسح املشار إليه، وهو موضوع هذا ات ان بيإىل إستناداً  بدأت مرحلة حتديث خطوط الفقر ومؤشراته ،2009شهر آب 

  .التقرير

لى آثار سياسات الدولة الفقر يف التوعية بقضية الفقر وكسب الدعم ملواجهتها والتعرف ع ات ومقاييسانوتكمن أمهية بي

بالفقر ورصد   واستطالع األوضاع قبل املباشرة بتنفيذ الربامج املتعلقة، على الفقراألخرىوالعوامل  والتأثريات اخلارجية

مالمح والربامج املعمول ا للتخفيف من الفقر وإعداد تقارير قياس وتقييم  تطور الفقر وخاصة فيما يتعلق بآثار السياسات

   5 . لأللفية وتقارير التنمية البشريةاإلمنائيةاألهداف حتقيق  قاريرالفقر وت

  قياس الفقر  مراحل 2.2.1

سابقا لتقدير مؤشرات تبعت أُاعتمدت منهجية حساب خطوط ومؤشرات الفقر يف هذه الدراسة على نفس املنهجية اليت 

.  ين النظري خبري البنك الدويل والفريق الوط من قبل2002/2003 األسرةمسح نفقات ودخل ات انبي إىل إستناداًالفقر 

 مبامراحل رئيسية، ميكن تلخيصها  ست من  من السعرات احلرارية اإلحتياجات اليت تعتمد أسلوب وتتكون هذه املنهجية

  :يلي

                                                 
 26 ص.2007املفاهيم ومنهجيات القياس،  املنطقة العربية الفقر يف  باقر، حممد حسني، .5
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مع ، (Calorie Requirements) األردينالسعرات احلرارية اليومية اليت حيتاجها الفرد عدد تقدير : األوىل املرحلة

 مراعاة تفاوت النشاط إىلوزن اجلسم بالكيلوغرام، إضافة ووالعمر حسب اجلنس : مراعاة التركيب الفسيولوجي للجسم

  .2008 األسرة من عينة مسح نفقات ودخل األفرادات خصائص ان على بي اليومي الذي يقوم به الفرد اعتماداًايناجلسم

، من خالل (Calorie Intake) األفراداليومية املستهلكة فعلياً من قبل السعرات احلرارية عدد  تقدير :يةاناملرحلة الث

 سعرات حرارية، باستخدام معامالت حتويل إىلكلٌ يف أسرته  األفرادملستهلكة من قبل الغذائية احتويل كميات السلع 

ات من ان بيإىل العاملية، إضافة ات ومقاييس مصدرها منظمة األغذيةانمت إعدادها مسبقاً باالعتماد على بيللسعرات احلرارية 

 األردينومتكّن هذه املعامالت من حتويل سلة الغذاء للمستهلك .  ية للغذاء والدواءاألردن واملؤسسة وزاريت الصحة والزراعة

  . سعرات حراريةإىلمن كميات بالكغم 

 الفرد على الغذاء يومياً على اقإنف الواحد، وذلك من خالل قسمة جمموع  احلراري حساب كلفة السعر:املرحلة الثالثة

  . من قبل الفردفعلياً كمية السعرات احلرارية املستهلكة 

، يتم حساب خط فقر )First Quintile(ا إنفاق األقل السكان باستخدام كلفة السعر احلراري لشرحية :املرحلة الرابعة

ن السعرات احلرارية املطلوبة حسب وزن الغذاء لكل أسرة يف العينة من خالل ضرب متوسط كمية احتياجات الفرد م

أما خط فقر الغذاء العام فهو .   اليومي، مبتوسط كلفة السعر احلراري الواحداينجسمه وعمره وجنسه ونشاطه اجلسم

  . املتوسط املوزون خلطوط فقر مجيع أفراد العينة

اخلطي لكل من املتغري حندار إلا معادلة  حساب خط الفقر غري الغذائي، يتم حساب هذا اخلط باستخدام:املرحلة اخلامسة

 الفرد على إنفاقعلى متوسط  اًمقسوم وهو مقدار خط فقر الغذاء على مستوى الفرد (Dependent Variable)التابع 

وبعد حتديد معادلة .  العام السنوي للفرداإلنفاق املتمثل مبتوسط (Independent Variable)الغذاء، واملتغري املستقل 

والناتج هو . 100 الفرد السنوي العام عندما يكون املتغري التابع مساوياً للمقدار إنفاق، يتم تقدير متوسط دارحنإلاخط 

، مث بعد ذلك يتم خط الفقر غري الغذائييتم احلصول على تقدير خلط الفقر العام، وإذا ما مت طرح خط فقر الغذاء منه 

  .    يةاألردن األسرةواملشتق من حجم ) Economic of Scale(بري معاجلة خط فقر غري الغذاء  بوفورات احلجم الك

واملقصود  .على املعايري املعيشيةعتماد إلباسنة معينة مؤشرات الفقر لفترة أو  إحتسابنهجية وميكن من خالل هذه امل

 على السلع الغذائية اإلنفاقة ، ومنها نسبةاألسر على خمتلف السلع واخلدمات اخلاصة بلألسرة اإلنفاقباملعايري املعيشية منط 

   .لألسرة العام اإلنفاقمن جممل 

 الثابتة سعارباأل) سنوات(مقارنة مؤشرات الفقر بني فترات زمنية خمتلفة  يف هذه املرحلة املتقدمة، يتم :املرحلة السادسة

 يف هذه 2006(نة أساس واحدة اعتماد سذلك بيتم و.  وحسب املنهجيات الدوليةعرب الزمنلتوفري قاعدة للمقارنة الفعلية 

ستهالكية إلاسلة السلع من خالل استخدام  األساسمع سنة وتقدير مؤشرات الفقر لبقية السنوات املنوي مقارنتها ) احلالة

 الفترة الزمنية باستخدام معدالت التضخم خالل) رفعها يف هذه احلالة(أو تثبيطها  ورفعها األساسسنة اً لإنفاق األقلللشرحية 
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    . والسنة املراد تقدير مؤشراااألساسفاصلة بني سنة ال

 

 
 قياس الفقر لاجلدول الزمين :1جدول 

  املدة  املرحلة
   األسرةملسح نفقات ودخل  املرحلة التحضريية

  )وكتيب التعليمات، تعيني وتدريب الباحثاتستمارة إلا، جتهيز طارإلاحتديث (
   شهور4

   شهر13   للمسحان من امليداتانمجع البي
   اشهر5  اتانالبيوتنظيف دخال إوتدقيق 

  شهرين  األسرةإعداد نشرة مسح نفقات ودخل 
  شهر  اخلام اخلاصة باملسحات انوتدقيق البيستالم إ

  شهرين  ات جلميع ملفات املسح واملقارنة مع املسوح السابقةانحتليل البي
  شهر   العامةاإلحصاءات  من دائرة األويلحصائي إلاير التقرعداد إومؤشرات الفقر ستخراج إ

  

واملتوقع اخراج  (2010 اجلديد األسرةاآلن على التنفيذ امليداين ملسح نفقات ودخل  العامة اإلحصاءاتهذا وتعكف دائرة 

تهاء مجع انلة بني الفاصالزمنية على دراسة تقليص املدة  شهراً من تاريخ بدء املسح، كما تعكف 18نتائجة النهائية خالل 

 والفقرة التالية. ، حيث يتوقع خفض الفترة الواردة باجلدول أعاله مبقدار ستة أشهر نتائجهات هلذا املسح واستخراج انالبي

  . املؤشرات الرئيسية للفقرإحتسابعملية ح توض

  

  2008لفقر لعام الرئيسية ل  املؤشراتإحتساب 3.2.1

 بدًء بقياس ، أساس سنة2006بإعتماد عام  الثابتة سعارشرات الفقر الرئيسية باألالتحليل التايل عملية حساب مؤيوضح 

وحتديد جيوب الفقر حاجة الفرد من السعرات احلرارية وانتهاء حبساب معدل الفقر وخط الفقر للمملكة واحملافظات 

  . وحسب مراحل القياس الواردة آنفاً

 

  Person's Calorie Requirementحاجة الفرد من السعرات احلرارية  1.3.2.1

كالعمر واجلنس ووزن اجلسم ومستويات للعديد من العوامل  تبعاً ألخرى دولةمعدل السعرات احلرارية من يتفاوت 

 يف انيتالءم والتركيب العمري والنوعي للسك من السعرات احلرارية مبا األردينوقد مت اعتماد معيار حاجة الفرد  . النشاط

عتمد على جداول أُ، حيث 2004 لعام األردندراسة الفقر يف يف عتمد أُ نفس األسلوب الذي  اتباعجرىوقد  . األردن

  اإلحتياجاتيوضحالذي  3اجلدول و 2، ووفقاً ملا هو موضح يف اجلدول انوزالستخالص األ) 1990(جيمس وشوفيلد 

  . يف مجيع األعمارانمن السعرات احلرارية احملسوبة للسك



  

20

   

 
  حسب العمريني األردنمتوسط أوزان : 2جدول 

 اناث ذكور العمر بالسنوات

10 26.7 25.2 
11 29.7 28.3 
12 33.4 31.7 
13 43.8 41.2 
14 50.1 45.0 
15 56.5 51.9 
16 62.0 56.4 
17 66.0 59.1 

18-29 71.5 60.1 
30-59 77.6 71.2 

60+  76.7 73.7 
  .2004 لعام األردنفريق العمل لدراسة الفقر يف تقديرات : املصدر 

  حسب العمر واجلنسيني اليومية من السعرات احلراريةاألردناحتياجات : 3جدول 

  .2008 األسرةات ودخل  مسح نفقاتان بيإىل إستناداً وتقديرات فريق العمل ،2004 لعام األردنتقديرات فريق العمل لدراسة الفقر يف : املصدر

 اناث ذكور العمر بالسنوات

 740 791 أقل من سنتني

2-5 1618 1480 

6-9 1924 1689 

10 1990 1728 

11 2084 1790 

12 2199 1858 

13 2522 2048 

14 2720 2124 

15 2917 2262 

16 3092 2353 

17 3216 2406 

18-29 3156 2262 

30-59 3167 2375 

 2247 2710  فأكثر60

 2325 2008املتوسط  
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من حتياجات إلليتم حساب اموع التراكمي ن أ، يفترض ان للسكيةالغذائ اإلحتياجاتومن أجل احلصول على متوسط   

 متوسط سلوبأاستخدام  حساب اموع التراكمي بوقد مت.   الداخلة يف العينةاألسرالسعرات احلرارية لكل فرد من أفراد 

 .6 لكل أسرة من أسر العينةالسكان الوزن املعادل لوزن الوزن املرجح حيث يعطى

 سعراً حرارياً للشخص يف اليوم 2325 حيتاجون ما معدله 2008يني يف عام األردن السكان نأ 3اجلدول ويالحظ من  

ت الدميوغرافية ية وكذلك التغريااألردن لألسرةستهالكية  اإلاألمناطيف املرصودة عديد من التغريات اعتماداً على ال ،الواحد

 سعاره على الغذاء باألإنفاقالفرد الفعلي من السعرات احلرارية ومتوسط استهالك  متوسط 4 كما ويوضح اجلدول .املختلفة

  . 2008احلقيقية لعام 
 2008 احلقيقية وحسب اخلميسات لعام سعار باألالغذاء على السنوي هإنفاقو  متوسط استهالك الفرد اليومي للسعرات احلرارية: 4جدول 

 اخلميس

متوسط استهالك الفرد اليومي من 

  السعرات احلرارية

 )سعر حراري(

   الفرد السنوي على الغذاءإنفاقمتوسط 

 )ديناراً(

 232.6 2182 األولاخلميس 

 336.5 2634 اخلميس الثاين

 427.3 3049 اخلميس الثالث

 532.4 3442 اخلميس الرابع

 847.6 4251  اخلامساخلميس

 475.2 2977 اململكة
  .  قسم إحصاءات  الفقر/  العامة اإلحصاءاتدائرة : املصدر

  

  )Calorie Cost (األردين للمجتمع  حراري سعر1000  التكلفة النقدية لكل 2.3.2.1

 ) سعر1000لكل (ة  الثابتسعارباأل ديناراً 0.4321 واليت بلغت 2008حساب متوسط تكلفة السعر احلراري لعام مت 

 السنوي للفرد اإلنفاقعتماد على متوسط باإل (إنفاق مخس شرائح إىلوعند تقسيم اتمع . باملتوسط على مستوى اململكة

 إىل األفقر ا  تكلفة السعر احلراري تتزايد كلما اجتهنا من الشرحيةنأ، تبني )على مجيع السلع واخلدمات الغذائية وغري الغذائية

  حراري سعر1000 لكل ديناراً 0.3187 متوسط تكلفة السعر احلراري هي نأ، ففي حني )5اجلدول ( غىناألالشرحية 

الشرحية ( يف الشرحية اخلامسة سعر حراري1000 لكل ديناراً 0.6260متوسط التكلفة بلغ ) األفقر( األوىلللشرحية 

متوسط تكلفة عتماد إساب خط فقر الغذاء مت وألغراض ح). األفقرالشرحية  (األوىل أي حوايل ضعف لشرحية )األغىن

  . سعر حراري1000 لكل ديناراً 0.3187وهي ) األفقر( األوىل للشرحية السعر احلراري

                                                 
  .ةاألسرأوزان العينات حبجم ) معامل الرفع(أوزان السكان من خالل ضرب ) عامل الرفعم(جرى حتديد  .6
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كلفة السعر احلراري للشرحية  تنأحيث تبني  ، اخلمساإلنفاق متوسط تكلفة السعر احلراري حسب شرائح 5يبني اجلدول و

يالحظ أن كما  .2008 و2006 يف كل من عامي األغىن للشرحية ر احلراريتكلفة السع تساوي حوايل نصف األفقر

 إرتفاع، ب2006 قرشاً يف عام 28 قرشاً يف حني كانت حوايل 31 كانت األولتكلفة األلف سعر حراري للخميس 

  .خالل عامني% 11طفيف بلغت نسبته 

 2008 و 2006 يف األسر إنفاقحسب شرائح  احلقيقية سعارباأل) ناربالدي (متوسط تكلفة السعر احلراري: 5جدول 

 سعر حراري 1000متوسط التكلفة لكل 

 )ديناراً (2008لعام 

 1000متوسط التكلفة لكل 

 2006سعر حراري لعام 

  )ديناراً(

 اخلميس

 األولاخلميس  0.2775 0.3187

 اخلميس الثاين  0.3367 0.3902

 لثاخلميس الثا  0.3654 0.4323

 اخلميس الرابع  0.4190 0.4918

 اخلميس اخلامس  0.5427 0.6260

  اململكة  0.4092 0.4321

  قسم احصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر

 عن الكميات الفعلية اليت  يف املتوسطتقلاليومية لفرد من السعرات احلرارية ا اتاجتي احنأ إىلبد من اإلشارة  كما وال

يف  واستهالكه الفعلي اليومي األردين متوسط احلاجة من السعرات احلرارية للفرد 6يبني اجلدول ، ولفردايستهلكها 

  .2008 و2006ميعا

 2008  و2006  واستهالكه الفعلي اليومي يف عاماألردين متوسط احلاجة من السعرات احلرارية للفرد  :6جدول 

 2008 2006  األردينللفرد/ السعرات احلرارية

 2325 2340 متوسط احتياجات الفرد من السعرات احلرارية يومياً

 2977 2772 متوسط االستهالك الفعلي للفرد من السعرات احلرارية يومياً

 28.0 18.5 (%)نسبة زيادة استهالك الفرد عن حاجته من السعرات 
      .فقر  قسم إحصاءات  ال/  العامة اإلحصاءاتدائرة : املصدر

   )Spacial Price Indexٍ)  املستهلكسعاررقام القياسية اخلاصة ألاأل إشتقاق  3.3.2.1

اموعات السلعية  سعارألرقام قياسية خاصة أ إشتقاق مت ، خط الفقر الغذائي وتقدير خط الفقر العامإشتقاقولغايات 

يف  األسر السلع املستهلكة من قبل لكافة األمهيات النسبية الغذائية وغري الغذائية وعلى مستوى احملافظات وذلك اعتماداً على
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 الرقم القياسي اخلاص جلميع السلع واعتماده بالتايل لتقدير تكلفة شتقاقإل السلع تلك أسعاركل حمافظة ومن مث ربطها مع 

اط منأ واختالف كانالسعتبار البعد اجلغرايف لتوزيع اإل بعنيالسعرات احلرارية لكل سلة غذائية لكل حمافظة آخذين 

  . )7اجلدول (بني احملافظات  مهيات النسبية للسلع املستهلكةستهالك باختالف األاإل

  )2006 (األساسلسنة للمحافظات ) غذاء، غري غذاء( املستهلك سعار الرقم القياسي اخلاص أل:7جدول 

 العام غري الغذاء الغذاء احملافظة

 103.9 104.8 102.6 عمان

 97.8 97.6 98.2 البلقاء

 99.0 98.3 100 الزرقاء

 96.7 97.1 96.2 مادبا

 97.1 96.1 98.7 إربد

 95.6 96.1 94.9 املفرق

 98.3 96.5 101.2 جرش

 95.6 96.1 94.8 عجلون

 97.5 97.9 96.9 الكرك

 97.3 97 97.8 الطفيلة

 96.8 96 97.9 معان

 98.8 98.2 99.8 العقبة

 100.0 100.0 100.0  ملكةامل
  .إحصاءات الفقرقسم /  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر

 Poverty Line خط الفقر إحتساب 4.3.2.1

مستوى احلد يقل عن  استهالكه انويعترب الفرد فقريا إذا ك 7هو احلد الفاصل بني دخل أو استهالك الفقراء عن غري الفقراء،

.  خط الفقرنه أية على األساسحاجات الفرد لقيمة لالزمة للفرد، ويعرف احلد األدىن ية ااألساسحلاجات لقيمة ااألدىن 

هم أو دخلهم إنفاقالذين يكون األسر أو األفراد  ا فقرية وأها حتت خط الفقر تصنف على إنفاق اليت يكون األسر أو األفرادف

  . م غري فقراءأخط الفقر يصنفون على يساوي أو أكثر من 

.   فئتني، فئة الفقراء وفئة غري الفقراءإىل مد على تقسيم اتمع املعين حيث يعت،قر أسلوب من أساليب قياس الفقر وخط الف

وحيدد خط الفقر تبعا للتعريف املعتمد .  واع خمتلفة من خطوط الفقر أمهها خط الفقر املطلق وخط الفقر املدقعنأوهناك 

قتصاديني إللفقر، متكن بعض املختصني من امن خطوط اواع نضوء هذه األوعلى . للفقر وواقع اتمع قيد الدراسة

  : واليت ميكن تعريفها على النحو التايل،جتماعيني من قياس خطوط الفقراإلو

  

                                                 
 1996 ،ركيو نيو،األمم املتحدة) 3( قياس الفقر يف دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب اسيا سلسلة دراسات مكافحة الفقر حممد حسني، باقر،.7
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  (Abjective poverty Line)خط الفقر املدقع   - أ

ية اليت تؤمن له األساسذائية لفرد لتأمني احلاجات الغل الالزم اإلنفاقه مستوى نأعلى ويعرف  ،يعرف خبط فقر الغذاء

ويعىن خبط الفقر املدقع ذلك اخلط التقديري الرقمي  . وبقائه حياًاليوميةعتيادية إلاالسعرات احلرارية الالزمة ملمارسة نشاطاته 

ملواد  من السعرات احلرارية اليت حيصل عليها من ااألسرة/ الالزم لتغطية حاجات الفرداإلنفاقالذي يقاس باحلد األدىن من 

  8.ية وفق النمط الغذائي للمجتمعاألساسالغذائية 

 ،2008 للفرد سنوياً يف عام ديناراً 292على مستوى اململكة ) الفقر املدقع( بلغ متوسط قيمة خط فقر الغذاء وعليه فقد

 شهرياً ديناراً 138.7 قيمتهبلغت )  فرد5.7( املعيارية األسرةوعلى مستوى ).  ديناراً شهريا24.3ًأي حوايل (

 للفرد يف السنة، ديناراً 300وسجلت حمافظة العاصمة أعلى قيمة خلط الفقر املدقع مبقدار بلغ .  ديناراً سنويا1664.4ًو

أما أدىن قيمة خلط الفقر املدقع فقد .  على التوايلديناراً 294 وديناراً 295 بقيمة بلغت معان وعجلونتالها حمافظتا 

ويعين اخنفاض خط الفقر املدقع يف حمافظة املفرق اختالف  .  للفرد يف السنةديناراً 277ت  وبلغاملفرقسجلت يف حمافظة 

.  منط االستهالك الغذائي يف احملافظة مقارنة باحملافظات اليت يرتفع فيها هذا اخلط كمحافظة العاصمة على سبيل املثال

  .2008 افظة يف عام حسب احملللفردسنوياً )الفقر املدقع(خط فقر الغذاء  1 الشكل يعرضو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (Absolute poverty Line) 9خط الفقر املطلق. ب

لفرد لتأمني احلاجات الغذائية واحلاجات غري ل الالزم اإلنفاقه مستوى الدخل أو نأيعرف خط الفقر املطلق أو العام على 

 ويقصد خبط الفقر املطلق ذلك اخلط التقديري .التية اليت تتعلق باملسكن وامللبس والتعليم والصحة واملواصاألساسالغذائية 

   .10)الغذائية وغري الغذائية(، يةاألساس املطلوب لتغطية حاجات الفرد اإلنفاقالرقمي الذي يقاس باحلد األدىن من 

                                                 
 11، ص 1993الصقور وآخرون،  .8

9 Absolute poverty line equation :  Fwell = a +c * lpctotexp ) لوجاريثم متوسط إنفاق الفرد(المعامل + الثابت = خط الفقر المطلق  
 

 2008للفرد سنوياً حسب احملافظة ) الفقر املدقع(خط فقر الغذاء :1شكل 
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يث  ح،)فقر الغذاء وغري الغذاء( خط الفقر املطلق إحتساب، مت 2008 لعام األسرةات مسح نفقات ودخل انعلى بي وبناًء

سجلت أما على مستوى احملافظات، فقد .  11 على مستوى اململكةالثابتة سعارباألبالسنة   للفردديناراً 680ت قيمته بلغ

خبط فقر وعجلون دبا أم للفرد يف السنة، تلتها حمافظتا ديناراً 703 حيث بلغ ،حمافظة العاصمة أعلى قيمة خلط الفقر املطلق

 ديناراً 656 وبلغ املفرق وجرش يت  أما أدىن خط فقر مطلق، فقد سجل يف حمافظ.ا يف كل منهمديناراً 677مطلق بلغ 

 ويبني .  للفرد يف السنةديناراً 674 و660 ما بني  فيهاأما باقي احملافظات فقد تباينت خطوط الفقر املطلق.  للفرد يف السنة

  .2008  عام خط الفقر املطلق حسب احملافظة 2الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اً دينار323 فرداً 5.7املعيارية البالغ حجمها  ه شهرياً ولألسرديناراً 56.7 عليه، يكون خط الفقر العام للفرد ًءوبنا

  . دينارا شهريا340ً أفراد 6حجمها  اليت يبلغ لألسرة، وشهرياً

بوفورات احلجم معاجلته يتم   مث ،)املدقع( والذي ميثل الفرق بني خط الفقر املطلق وخط فقر الغذاء ،ما خط فقر غري الغذاءأ

زاد ذا إ) 0.92(حيث مت اعتماد قيمة الوفر ،األسرةلألسرة األردنية اعتماداً على حجم ) Economic of Scale(الكبري 

 أي حوايل ( للفرد سنوياً على مستوى اململكةديناراً 388 وعليه فقد بلغ خط فقر غري الغذاء،  فرداً واحداًاألسرةحجم 

   ديناراً 2211.6 ديناراً شهرياً و184.3 قيمتهبلغت )  فردا5.7ً ( املعياريةاألسرة وعلى مستوى .)شهرياً ديناراً 32.3

 بقيم بلغت العقبةو أما على مستوى احملافظات، فقد بلغ خط الفقر غري الغذائي حده األعلى يف حمافظيت العاصمة . سنوياً

 ديناراً  372 بلغت ة بقيمجرش  الغذائي حده األدىن يف حمافظةريوسجل خط الفقر غ .  على التوايلديناراً 385 و403

  ).3 الشكل(

  

  

                                                                                                                                           
  17، ص 1989الصقور وآخرون،  .10
  2008 مقارنة بنفس الفترة المقابلة لها من مسح عام  2006تم استخدام معدل التضخم لفترة مسح نفقات ودخل االسرة  11

 2008حسب احملافظة ) الغذاء وغري الغذاء(خط الفقر املطلق :: 2شكل 
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 السلع أسعارالتباين يف قيمة خط الفقر املدقع واملطلق بني احملافظات جنم بشكل رئيسي عن التباين يف ن أومن اجلدير بالذكر 

 وأعمار أفرادها وبالتايل األسرةمبا يتعلق حبجم (ايف لألسر  تباين التركيب الدميوغرإىلواخلدمات بني احملافظات، باإلضافة 

  .2008 لعام  على مستوى احملافظاتخطوط الفقر 8يبني اجلدول ).  سعرات احلرارية من الاألسرةاجة ح

 )بالدينار (2008حملافظة حسب ا احلقيقية سعارباألللفرد سنوياً واملطلق وغري الغذاء  قيمة خط الفقر املدقع :8جدول 
   فقر الخط

  احملافظة
 

 )املطلق(العام  غري الغذاء )املدقع( الغذاء 

 703 403  300 العاصمة
 672 382 290 البلقاء
 662 378 285 الزرقاء
 677 384 293 مادبا
 668 375 292 إربد
 656 379 277 املفرق
 656 372 284 جرش
 677 384 294 عجلون
 669 384 286 الكرك
 660 375 285 الطفيله
 674 379 295 معان
 668 385 283 العقبة

 680 388 292 اململكة

  .  قسم إحصاءات الفقر/  العامة اإلحصاءاتدائرة : املصدر
  
  
  

 2008خط فقر غري الغذاء  حسب احملافظة : 3شكل 
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   Absolute Poverty Incidenceنسبة الفقر املطلق  5.3.2.1

م أ ب2008 الفقراء حسب نتائج السكان ددث ححي، Head Count Index12يسمى هذا املؤشر مبؤشر تعداد الرؤوس 

لعام %  13.3 األردننسبة الفقر يف وعليه فقد بلغت .   سنوياًديناراً 680هم عن خط الفقر املطلق والبالغ إنفاقمن يقل 

بة   والعقالزرقاء، تلتها حمافظتا  %8.3 نسبة فقر أقلأما على مستوى احملافظات، فقد سجلت حمافظة العاصمة . 2008

على التوايل، يف حني سجلت نسبة الفقر يف حمافظة املفرق النسبة األعلى بني مجيع احملافظات، حيث % 11.8و% 11.2

أما يف باقي احملافظات، فقد .  على التوايل% 21.1و % 24.2 والطفيلة بنسب بلغت انتالها حمافظتا مع% 31.9بلغت 

  .)9 جدول(%  20.3و% 14.7تباينت نسبة الفقر ما بني 

 عدد الفقراء إمجايلمن % 25 إقامة حلوايل انمكا أ من حيث نسبة الفقر، إال األقلحمافظة العاصمة هي ن أوبالرغم من 

من  %11.9و% 20.5 واملفرق إربدويقيم يف حمافظيت  .  اململكةان سكإمجايل من السكاينيف اململكة وذلك نظراً لوزا 

 الكبري السكايناملناطق ذات التركز منهم تتركز يف  %45الفقراء أو حوايل نسبة كبرية من  فإنوعليه، .  الفقراء على التوايل

، حيث العقبة نسبة من الفقراء تقيم يف حمافظة أقل نأ النتائج أظهرتومن جهة أخرى، فقد   .ربدإوحمافظيت العاصمة يف 

  . )9 جدول(  على التوايليف كل منهما % 2.3و %2.2 بنسبة بلغت وعجلون الطفيلةتلتها حمافظتا  %2.0تركز فيها 

 2008 حسب احملافظة ) أفراد( الفقر ةنسب :9جدول 

 %* الفقراءالسكاننسبة  %نسبة الفقر  احملافظة

 24.6 8.3  العاصمة

 8.7 19.7 البلقاء

 11.7 11.2 الزرقاء
 2.6 14.9  مادبا
 20.5 14.7 إربد
 11.9 31.9 املفرق
 4.6 20.3 جرش
 2.3 13.3 عجلون
 5.5 17.1 الكرك
 2.2 21.1 الطفيله
 3.4 24.2 معان

 2.0 11.8 العقبة
 100 13.3 اململكة

    قسم احصاءات الفقر            /  العامة اإلحصاءاتدائرة : املصدر
  السكان الفقراء يف اململكةإمجايلنسبة السكان الفقراء يف احملافظة من *

  

  

                                                 
 .هم عن خط الفقر العام  على إمجايل عدد السكان على مستوى اململكةإنفاق قسمة عدد السكان الذين يقل   حاصل12
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  Poverty Gap Indicator(13(مؤشر فجوة الفقر  إحتساب 6.3.2.1

 .  الواقعة حتت خط الفقر لرفعهم فوق خط الفقراألسرلنقل ة الالزمة اإلمجالييعكس هذا املؤشر حجم الفجوة النقدية 

 عندما يكون مستوى السكانكافة ة الستهالك اإلمجاليوألغراض املقارنة يتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئوية من القيمة 

 الفقر وهي ميزة أتمؤشر فجوة الفقر حيقق ميزة من امليزات املطلوبة يف مؤشرن أالحظ وي.  خلط الفقرمساوٍاستهالكهم 

  الرتابة

                                                 
ية من القيمة  مستوى خط الفقر أي ليصبحوا غري فقراء، وألغراض املقارنة يتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئوإىل الفقراء إنفاق حجم الفجوة النقدية اإلمجالية الالزمة لرفع هي: فجوة الفقر. 13

  . اإلمجالية الستهالك كافة السكان عندما يكون مستوى استهالكهم مساو خلط الفقر

%100
)(

1 ×
−

=
∑

=

NZ

Z
PG

q

i
iY  ،  

PG : فجوة الفقر النسبية ،Z  :خط الفقر  ،N : ،إمجايل عدد السكانYi
  عدد الفقراء : qدخل الفقري، /مستوى استهالك: 

 

 2008نسبة الفقر حسب احملافظات : 4شكل 

 2008التوزيع النسيب للفقراء حسب احملافظة : 5شكل 
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فجوة الفقر قد بلغت نسبة ن أ النتائج أظهرتو  .، فعندما ينخفض الدخل ألي من الفقراء ترتفع فجوة الفقر والتشابه

األعلى يف حمافظة املفرق، حيث بلغت النسبة أما حسب احملافظات، فقد سجلت فجوة الفقر .  ةعلى مستوى اململك% 2.6

فجوة الفقر على النقدية لقيمة الوقد بلغت  %.1.6 وبلغت العاصمة يف حمافظة األقلالنسبة يف حني سجلت % 6.3

 بأا جمموع الفرق بني خط الفقر ومتوسط الفقرفجوة نقدية ل القيمة الوتعرف( أردين ديناراً مليون 101.3مستوى اململكة 

   .2008 و2006ينسبة فجوة الفقر حسب احملافظة لعام 10ويبني اجلدول .  ) الفرد الفقريإنفاق

    2008 و2006  نسبة فجوة الفقر حسب احملافظة:10جدول 

نسبة فجوة الفقر  احملافظة
2006(%)   

وة الفقر نسبة فج
2008(%)  

القيمة النقدية 
لفجوة الفقر  احلقيقية

الف   (2008
  )ديناراً

 25608 1.6 1.8 العاصمة

 9527 4.1  3.5 البلقاء

 9448 1.8  2.8 الزرقاء

 2515 2.8  2.4  مادبا

 19915 2.7  2.7 إربد

 12054 6.3  6.0 املفرق

 5483 4.7  4.1 جرش

 2827 3.1  4.0 عجلون

 5690 3.4  4.9 الكرك

 1367 2.5  4.0 الطفيله

 4100 5.6  3.0 معان

 2765 3.2  4.6 العقبة

  101302 2.6  2.8 اململكة
    قسم احصاءات الفقر            / دائرة اإلحصاءات العامة : املصدر            

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2008 سب احملافظةنسبة فجوة الفقر ح: 6شكل 
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 Poverty Severity Indicator( 14(مؤشر شدة الفقر  إحتساب: 7.3.2.1

فسهم ، ويتم حسابه باعتباره ان الواقعني حتت خط الفقراألفراد ؤشر مدى التفاوت يف درجات الفقر بني يقيس هذا امل 

ويعترب مؤشر شدة الفقر مقياساً نسبياً شبيهاً مبقاييس . يساوي الوسط احلسايب موع مربعات فجوات الفقر النسبية

وكلما ارتفعت قيمة . فسهمان درجات الفقر بني الفقراء راف املعياري والتباين ويوفر صورة عن مدى التفاوت يفحناال

 مقارنة %0.791بلغت شدة الفقر على مستوى اململكة وعليه فقد .  من التفاوتأكرباملؤشر، كلما دلّ على درجة 

 إنفاق تبايناً يف األقل هي احملافظة العاصمةت حمافظة انأما على مستوى احملافظات، فقد ك . %0.93بقيمتها اليت بلغت 

%. 1.998 الفقراء بنسبة بلغت إنفاق احملافظة األعلى يف تباين معانت حمافظة انيف حني ك 0.468الفقراء بنسبة بلغت 

  .2008 مؤشر شدة الفقر حسب احملافظة لعام 11اجلدول ويبني 
 2008  و2006 مؤشر شدة  الفقر حسب احملافظة:11جدول 

  %2008نسبة شدة الفقر    %2006ة الفقر نسبة شد احملافظة

 0.47 0.56 العاصمة
 1.30 1.17  البلقاء
 0.47 0.83 الزرقاء
 0.66 0.79 مادبا
 0.81 0.93  إربد
 1.96 2.50 املفرق
 1.67 1.36 جرش
 1.07 1.35 عجلون
 1.25 1.54 الكرك
 0.57 1.21 الطفيله
 2.00 1.02 معان
 1.30 1.74 العقبة
 0.79 0.93  اململكة

    قسم احصاءات الفقر/ دائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

  
  
  

                                                 
  .التفاوت من أكربوكلما ارتفعت قيمة املؤشر كلما دل ذلك على درجة .   شدة الفقر مقياس نسيب يعطي صورة عن مدى التفاوت يف درجات الفقر بني الفقراء أنفسهممؤشر 14

 ∑
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  2008 نسبة شدة الفقر:  7شكل  
  

  

  

  

 

 
 

 
 

 15ملّخص مؤشرات الفقر  :12جدول 
 2008  2006 املؤشر

 2523 2340 متوسط حاجة الفرد األردين من السعرات احلرارية يف اليوم

 0.4321  0.4092  سعر حراري لدى كافة السكان1000 بالدينار لكل متوسط الكلفة

 سعر حراري لدى شرحية السكان األقل 1000متوسط الكلفة بالدينار لكل 
 إنفاقا 

0.2775  0.3187  

 292  239  خط الفقر الغذائي بالدينار للفرد سنوياً
 24.3  19.9  خط الفقر الغذائي بالدينار للفرد شهرياً

 388  317   الغذائي بالدينار للفرد سنوياًخط الفقر غري

 32.3  26.4 خط الفقر غري الغذائي بالدينار للفرد شهرياً

 680  556  خط الفقر العام بالدينار للفرد سنويا

 56.7  46.4 خط الفقر العام بالدينار للفرد شهرياً

 13.3  13.0 نسبة السكان الفقراء إىل سكان اململكة

 5.7  5.7 متوسط حجم األسرة
 7057  7521 متوسط إنفاق األسرة السنوي

 1238  1306 متوسط إنفاق الفرد السنوي
  3.4  3.1 (%)من السكان من جممل اإلنفاق % 10حصة أفقر 
  29.5  27.2 (%)من السكان من جممل اإلنفاق % 10حصة أغىن 

 6166  6220 متوسط دخل األسرة السنوي
 1081.7  1084 متوسط دخل الفرد السنوي
 30.39  0.399 معامل جيين: مقياس عدالة توزيع الدخل 

    قسم احصاءات الفقر/ دائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

  

                                                 
 احلقيقية سعارألرقام بالدينار حمسوبة باألا 15
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 الدخل، حيث إمجايلأما فيما يتعلق بعدالة توزيع الدخل املقاس مبعامل جيين، الذي يقيس درجة الالمساواة يف توزيع 
ن الصفر وتتضاءل العدالة كلما أقترب من الواحد الصحيح، فقد بلغت يتحسن مؤشر العدالة كلما اقتربت قيمة املعامل م

 عما كان عليه يف عام 2008يف عام % 1.5 ة اخنفاض بلغت مظهراً حتسناً طفيفاً يف عدالة التوزيع بنسب0.393قيمته 
انية  مبا خيص حصة الشرائح السك2006 و 2008وباملقارنة بني عامي . نذاكآ 0.399 كانت قيمته حيث 2006

 إمجايلمن ) اخلميس اخلامس( يف اململكة األغىناململكة، يالحظ اخنفاض حصة الشرحية السكانية  دخل إمجايلاملختلفة من 
، مما يعين ان الطبقات الغنية ال تصبح اغىن من باقي 2008عام % 35.1 إىل 2006عام % 43.9الدخل احلقيقي من 

  .ما يتبادر للبعض مع مرور الزمن، كاألخرى اإلجتماعيةالفئات 
 دخل اململكة إمجايلمن ) األولاخلميس  (األفقر حصة الشرحية السكانية إرتفاعظهرت البيانات املتاحة أخرى، أمن جهة 

 حتسنت) االكثر فقراً (اًإنفاق األقل السكانيةن الفئات أ، مما يعين 2008عام % 11.2 إىل 2006عام % 7.7من 

 خالل الفترة حمل البحث مل واإلقتصاديةن التطورات السعرية أ، وهذ يعين 2006ابتة لعام  الثسعار باألاإلقتصاديةوضاعها أ

 اليت واإلجتماعية، بل على العكس، فقد كانت التطورات االقتصادية والسياسات املالية كثر فقراًأجتعل الفقراء يصبحون 

  . تصب يف مصلحة الفئات االكثر فقرا2008اختذا احلكومة خالل عام 

، فقد استحوذت على حصة ) السكانإمجايلمن % 60واليت تبلغ حصتها (الباقية الثالث  السكانية الشرائحما فيما خيص ا

وهكذا يتضح من هذا . 2006 يف عام %43.9 مقابل 2008عام % 53.7 بلغتملكة ممن الدخل االمجايل احلقيقي لل

 املتوسطة، مقابل تراجع الوضع النسيب السكانية والفئات األفقر السكانيةالتحليل التحسن الذي مت تسجيله يف حالة الفئات 

  .كرب من العدالة يف توزيع الدخل خالل الفترة حمل البحثأ، مما يعين يف احملصلة حتقيق مستويات ثراًء األكثر السكانيةللفئات 

  2008أعداد ونسب الفقراء حسب احملافظات لعام توزيع  :13جدول 

 احملافظة
نسبة الفقر 

% 
عدد األفراد  

 الفقراء
عدد األسر 
 الفقرية

نسبة السكان الفقراء 
% 

%نسبة األسر الفقرية
نسبة الفقر 
 املدقع

عدد الفقراء 
حتت خط 
 فقرالغذاء

 0.0007 1678 5.7 24.6 24769 192597 8.3 العاصمة
 0.0062 2138 13.9 8.7 8550 68298 19.7 البلقاء
 0 0 7.9 11.7 11589 91456 11.2 الزرقاء
 0 0 10.4 2.6 2465 20027 14.9 مادبا
 0.0016 1705 11.6 20.5  20836 160474 14.7 اربد
 0.0038 1095 25.6 11.9 11458 92764 31.9 املفرق
 0.0232 4133 16.1 4.6 5014 36243 20.3 جرش
 0 0 10.1 2.3 2131 17783 13.3 عجلون
 0.0078 1950 12 5.5 5001 42655 17.1 الكرك
 0 0 16.9 2.2 2350 17424 21.1 الطفيله
 0.008 871 17.8 3.4 3088 26186 24.2 معان
 0.011 1440 8.3 2.0 1869 15494 11.8 العقبة
 0.0026 15010 9.5 100 99121 781403 13.3 اململكة
    قسم احصاءات الفقر/ دائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

  



33 
 

  )Poverty Pockets (2008 الفقر لعام جيوب 4.2.1

  بشكل ملحوظ إذ بلغت يف حدها األقصى يف كل من وادي عربة    األقضية وجود تفاوت يف نسب الفقر بني        إىلتشري النتائج   

يف كل من قضاء القصر يف حمافظة الكرك وقضاء اجلامعة يف           %  0.7و% 0.0 تقريباً، ويف حدها األدىن بنسبة       )69.3%(

   . صمة على التوايلحمافظة العا

وبناًء .  16 %25بلغت نسبة الفقر فيها أكرب من أو تساوي   وهي األقضية اليت2008 جيوب الفقر لعام 8ويبني الشكل 

ومها % 60قضائني فقط زادت نسبة الفقر فيهما عن ن أ جيباً، ويالحظ 32بلغ عدد جيوب الفقر على هذا املعيار 

ربة يف حمافظة العقبة، يف حني سجلت أقل نسبة فقر يف قضاء عني الباشا التابع حملافظة الرويشد يف حمافظة املفرق ووادي ع

  ). 14اجلدول (، %25.2البلقاء، حيث بلغت 

  
  2008 جيوب الفقر لعام : 7شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

                                                 
   املعنية بتحديد جيوب الفقراحلكوميةحسب التعريف الذي اعتمد سابقاً من قبل اللجنة  .16
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 جيب 22 عدد جيوب الفقر من إرتفاع، يالحظ 2008 و2006وبتحليل ما طرأ على جيوب الفقر من تغري بني عامي 

  من 2006، حيث متكنت أربعة اقضية كانت مصنفة كجيوب فقر يف عام 2008 جيب يف عام 32 إىل 2006يف عام 

 18 هي أم الرصاص وعرجان وكفرجنة واملوجب، يف حني بقي 2008اخلروج من قائمة جيوب الفقر املصنفة يف عام 

وادي عربة : ، وهذه اجليوب هي2008ضمن قائمة جيوب الفقر لعام  2006قضاء كان مصنفا كجيوب فقر يف عام 

 والديسة وغور الصايف واخلالدية والصاحلية و القويرة ودير الكهف و البادية الشمالية الغربية املزرعةوالرويشد واملريغة وغور 

 أقضية مل 2008وب الفقر لعام كما تضمنت قائمة جي. والقطرانة وحوشا وبرما وبصريا والشونة الشمالية وبلعما واجلفر

 وهي أقضية أم اجلمال واألزرق والشونة اجلنوبية وأم القطني واحلسينية 2006تكن موجودة ضمن قائمة جيوب الفقر لعام 

وبالرغم من أن عدد اجليوب قد زاد .  ذرح واملفرق واملوقر والعريض والضليل والطيبة وعني الباشاأوسحاب وارحاب و

اال أن نسبة الفقراء يف هذه اجليوب ال )  عدد اجليوبإمجايلمن % 44أي بنسبة زيادة بلغت ( جديداً  جيبا14ًمبقدار 

كما أن نسبة .  ألف نسمة781من اموع الكلي للفقراء يف اململكة والبالغ )  ألف نسمة136أو % (17.5 اال تشكل

وال شك أن %.  25 قريبة من احلد املعياري وهو وهي نسبةمن عدد سكاا % 29الفقراء يف هذه اجليوب اجلديدة بلغت 

 تآكل القدرة إىل قد يكون عائدا 2006 مقارنة بعددها يف عام 2008هذه الزيادة املالحظة يف عدد جيوب الفقر يف عام 

 االستهالكي اإلنفاق األمر الذي انعكس على مستويات 2008- 2006الشرائية الناجتة عن التضخم املرتفع خالل الفترة 

وبالرغم من ذلك، فإن مستوى الفقر يتصف بالثبات بشكل عام يف األردن وذلك لثباته يف . احلقيقي يف هذه املناطق

  . احملافظات األكثر سكانا واليت يتركز فيها أكثر من ثلثي السكان يف اململكة
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  دارية إلا حسب التقسيمات 2008فقر لعام عدد السكان وعدد الفقراء يف جيوب النسبة الفقر و :14جدول 

  عدد الفقراء  عدد السكان  2008نسبة الفقر   القضاء  احملافظة
  4492  6481 69.3 وادي عربة  العقبة
  3687  5675 65.0 الرويشد  املفرق
  4027  8326 48.4 املريغة  معان
  6934  15721 44.1 غور املزرعة  الكرك
  1677  4091 41.0 الديسة  العقبة
  9570  23472 40.8 غور الصايف  كالكر
  14569  36979 39.4  اخلالدية  املفرق
  6977  18337 38.1 الصاحلية  املفرق
  5223  13888 37.6 القويرة  العقبة
  3206  9078 35.3 دير الكهف  املفرق
  9608  28588 33.6 الباديةالشمالية الغربية  املفرق
  2343  7064 33.2 القطرانة  الكرك
  5955  18140 32.8 حوشا  املفرق
  3440  10698 32.2 برما  جرش
  6265  19943 31.4 بصريا  الطفيلة
  29350  102632 28.6 الشونة الشمالية  اربد
  7718  27081 28.5 بلعما  املفرق
  1285  5003 25.7 اجلفر  معان
  7725  16605 46.5 ام اجلمال  املفرق
  5289  12513 42.3 األزرق  الزرقاء
  15083  37514 40.2 ة الشونة اجلنوبي  البلقاء
  4110  10390 39.6 ام القطني   املفرق
  3712  10032 37.0 احلسينية  معان

  17523  61369 28.6 سحاب  العاصمة
  5994  21490 27.9 ارحاب  املفرق
  1229  4436 27.7 اذرح  معان
  16563  61235 27.0 املفرق  املفرق
  6316  24182 26.1 املوقر  العاصمة
  1061  4082 26.0 العريض  مادبا
  7440  28671 25.9 الضليل  الزرقاء
  9206  35888 25.7 الطيبة   اربد
  35136  139301 25.2 عني الباشا   البلقاء

   قسم احصاءات الفقر/ دائرة اإلحصاءات العامة : املصدر
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ظة من أصل احملافظات ، يالحظ أا قد توزعت على أحد عشرة حماف2008 التوزيع اجلغرايف جليوب الفقر لعام إىلوبالنظر 

)   احملافظة اليت سجلت أعلى نسبة للفقر مقارنة مع باقي احملافظات(االثنيت عشر يف اململكة، حيث تضمنت حمافظة املفرق 

 جيوب فقر، مث 4نسبة الفقر  إرتفاع جيبا وتضمنت حمافظة معان اليت جاءت يف الترتيب الثاين بني احملافظات من حيث 11

 جيب لكل منها، 2 بواقع  وإربد جيوب لكل منهما، وحمافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء3العقبة بواقع حمافظيت الكرك و

وعليه، تتوزع جيوب الفقر على األقاليم الثالثة .   يف كل منها واحداًيف حني تضمنت حمافظات جرش والطفيلة ومادبا جيباً

 جيباً يف إقليم 11 جيوب يف إقليم الوسط و7يف إقليم الشمال و جيباً 14يف اململكة ولكن بدرجات متفاوتة، حيث يوجد 

  .اجلنوب
  

 2006جيوب الفقر يف عام : 15جدول 

    قسم احصاءات الفقر/ دائرة اإلحصاءات العامة : املصدر 

  نسبة الفقر  القضاء  نسبة الفقر  القضاء

 31.4 الشونة الشمالية 27.1 املريغة

 45.4 غور املزرعة 26.2 أم الرصاص

 73.7 الرويشد 29.1 برما

 52.8 غور الصايف 44.4 ةالديس

 31.9 بصريا 36.1 اخلالدية

 31.5 بلعما 35.6 القطرانة

 42.8 الصاحلية 34.5 دير الكهف

 46.6 القويرة 62.5 وادي عربة

 29.7 عرجان 28.3 الباديةالشماليةالغربية

 36.9 كفرجنة 26.6 اجلفر

 44.5  املوجب  36.1 حوشا
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  اإلطار التحليلي: اينالفصل الث

  
  2008-2006 األسرة ودخل إنفاقحتليل  1.2

  ي األسر اإلنفاق حتليل 1.1.2

  ي على السلع الغذائيةاألسر اإلنفاقمتوسط . أ

  احلقيقيةسعار باألةالغذائياألسري على السلع  اإلنفاقمتوسط ن أ إىل 2008 لعام األسرةمسح نفقات ودخل  أشارت نتائج

 2756.6ما قيمته  2006يف عام يف حني بلغ ، لألسرة الكلي اإلنفاق من %38 أو ما نسبته ديناراً 2685.1قد بلغ 

 ة الغذائي األسري على السلعاإلنفاقمتوسط خنفاض إ إىلمما يشري . لألسرة الكلي اإلنفاقمن % 36.6 أي ما نسبته ديناراً

  . 2008و 2006بني عامي % 2.6مبا نسبته 

، فقد سجلت جمموعة اللحوم األفقر والشرحية اإلنفاق الغذائي لكافة مخيسات اإلنفاقأما فيما يتعلق بترتيب جمموعات 

أما بالنسبة للخميس . لبان والبيض املرتبة الرابعة جمموعة احلبوب ومنتجاا، واحتلت جمموعة األمثوىل والدواجن املرتبة األ

قد احتلت جمموعة اللحوم والدواجن املرتبة االوىل تلتها جمموعة احلبوب ومنتجاا املرتبة الثانية، مث ف) األفقرالشرحية  (األول

  .مث التبغ والسجائرجمموعة اخلضروات 

 جمموعة اللحوم والدواجن كانتفقد الغذائية، موعات  على ااإلنفاق النسبية من واحلصصوبالنسبة للقيمة النقدية 

 بلغ حيث، 2008 يف عام األخرى الغذائية اإلنفاقجمموعات من بني سنوي السري األ اإلنفاق حيث اموعة االوىل من

 على اإلنفاق إمجايلمن % 22.9 احلقيقية أو ما نسبته سعار باألديناراً 613.7 السنوي على هذه اموعة  اإلنفاقمتوسط 

ي حسب األسر اإلنفاقويالحظ من %. 21.5نسبته  أو ما 2006 يف عام ديناراً 592.9املواد الغذائية مقارنة مع 

 على هذه اموعة، حيث بلغ إنفاق قد سجلت أعلى نسبة )اخلميس اخلامس( األغىن الشرحية نأ، 2008اخلميسات لعام 

 ينماب،  على املواد الغذائيةاإلنفاق إمجايل من %26.6  ما نسبته أياحلقيقية سعاراأل بديناراً 941.1 عليها اإلنفاقمتوسط 

 اإلنفاق إمجايل من %16.7  مانسبته  أي2008 يف عام اً دينار293.7 )األولاخلميس ( األفقرالشرحية  إنفاقبلغ متوسط 

اإلنفاق على جمموعة اللحوم والدواجن  وعلى مستوى اخلميسات، فقد بلغ متوسط 2006أما يف عام .  على املواد الغذائية

 األفقريف الشرحية % 10.3أي  ديناراً 284.9 يف حني بلغ املتوسط ىناألغ للشرحية %33.3 أي ديناراً 918.6
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 على جمموعة اللحوم هاإنفاق نأ، إال األغىن يف الشرحية األسرةوعلى الرغم من صغر حجم .  )17 و16اجلدوالن (

). 2008 يف عام ىناألغ فرد يف الشرحية 4.2 فرد مقابل 7.6 األفقر يف الشرحية األسرةبلغ حجم  ( مرتفعاًانكوالدواجن 

 كل مخيس إنفاقيف متوسط أن اإلختالف يوضح والذي ،  لالسرين العقالي الذي ينسجم مع السلوك االستهالكاألمر

 التغري إىلها، هذا باالضافة أسعار ومستوى هذه السعرات، مصدرخيتلف بإختالف للحصول على السعرات احلرارية املطلوبة 

   .تطرق هلا يف اجلزء التايل من هذا الفصليف مستويات الدخول اليت سيتم ال

 عليها اإلنفاقي، حيث بلغ متوسط األسر اإلنفاقمن حيث متوسط  متقدمةمرتبة أيضاً واحتلت جمموعة التبغ والسجائر 

. 2006 يف عام ديناراً 286.8مقارنة مع  على السلع الغذائية اإلنفاق إمجايلمن % 11.4ما نسبته أي  ديناراً 305.6

 عليها اإلنفاق على السلع الغذائية حيث بلغ متوسط اإلنفاق ومنتجاا والبيض من حيث متوسط انجمموعة األلب اتلتهو

 257.9  بلغإنفاق  مبتوسطالرابعةاملرتبة احتلت  2008 بينما يف عام ،2006 يف عام %10.6 أي ديناراً 291.2

بلغ متوسط فقد  احلبوب ومنتجاا أما جمموعة.  2006 عام  مقارنة مع%11.4 باخنفاض نسبته احلقيقية سعاراأل بديناراً

أما .  2006 عن عام %0.2خنفاض طفيف بلغت نسبته إب 2008عام  الثابتة سعاراأل بديناراً 285.6 عليها اإلنفاق

 على اإلنفاق القيمة األعلى ملتوسط األغىن، فقد سجلت الشرحية 2008 على مستوى اخلميسات لعام اإلنفاقمتوسط 

  .  )ديناراً 192.8( األفقر مقارنة مع الشرحية ديناراً 344.7 ومنتجاا والبيض حيث بلغ انجمموعة األلب

  

فقد سجلت الشرحية املتوسطة  )16اجلدول ( ، وعلى مستوى اخلميسات موعة احلبوب ومنتجاا2006أما يف عام 

 قلأ األفقر يف حني سجلت الشرحية ) على التوايلديناراً 294 وديناراً 295.9( نفاقوالشرحية اليت تليها أعلى متوسط لإل

 .ديناراً 266.4بلغ حيث  إنفاقمتوسط 

مهية يف ميزانية أمن اموعة  ه هذتشكلهما التبغ والسجائر جمموعة  على اإلنفاقيالحظ من خالل التحليل مبا خيص و

ترتيباً ن كانت حتتل أد بع ،2008 السلع الغذائية لعام  مستوى علىاإلنفاقيف  مرتبة متقدمةحتلت فقد ا األرديناملستهلك 

، 2008أما على مستوى اخلميسات لعام . 2006 يف عام  الكلي على السلع الغذائيةاإلنفاقمتوسط من حيث  متوسطاً

 ، حيث بلغ املتوسطاألخرى مقارنة بالشرائح نفاقأعلى متوسط لإل) اخلميس الثالث(فقد سجلت الشرحية الوسطى 

يف عام أما .  ديناراً 240.3 حيث بلغ املتوسط األفقر، مقارنة مع الشرحية حلقيقية اسعاراأل بديناراً 343.2
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 األفقر مقارنة مع الشرحية ديناراً 288.4 بلغ إنفاقمتوسط الشرحية الرابعة  وعلى مستوى اخلميسات، فقد سجلت 2006

  . ديناراً 220.2

 عامي بني مرتبة متقدمة إىل مرتبة متوسطة نتقاهلا من إو موعة التبغ والسجائر اإلنفاق يف متوسطات رتفاع اإلفإنوعليه 

تفشي ظاهرة تدخني النرجيلة يف  و وخاصة بني فئة الشباباألردننتشار ظاهرة التدخني يف إ إىل يعود قد 2008 و2006

  علىاألسرةه  مما تنفقأكربغ والسجائر يعد ية على جمموعة التباألردن األسرة إنفاق متوسط نأهنا  ويالحظ .خريةعوام األاأل

 اإلنفاقبلغ قد ف. )23 و20ن نظر اجلدوالأ(جن استثناء جمموعة اللحوم والدوإ باألخرىاموعات الغذائية أي من 

، )ديناراً يومياً 0.84( 2006 عام أسعاربسنوياً يف املتوسط   دينارا305.6ًية على التبغ والسجائر األردن ألسرةاحلقيقي ل

   2006.17 عام أسعار ب2008يف عام على مستوى اململكة  سنويا ديناراً مليون 336ي ما يقارب أ

 األقل هو "البقول اجلافة واملعلبة"و "املكسرات"و" الكحول"جمموعات  على اإلنفاق متوسط ان، فقد ك2006أما يف عام 

  .  ث على التوايل للمجموعات الثالديناراً 26.9 و9.3، 0.2، حيث بلغ األفقرللشرحية 

  

 وجمموعة ديناراً 37.9ما قيمته جمموعة البقول اجلافة واملعلبة  على اإلنفاقمتوسط كان ، فقد األغىنوباملقارنة مع الشرحية 

 كما . هلذه الشرحيةاإلنفاقمقارنة بباقي بنود يف اإلنفاق  األقلهذه اموعات عترب وت ديناراً 78.6التوابل وحمسنات الطعام 

واليت تؤكد قتصادية واليت تتفق والنظرية اإل) النسبية األمهية( الكلي اإلنفاق على الغذاء من اإلنفاقنسبة  16ني اجلدول ويب

االشد  الشرحية  (األولخلميس  من نصيب اكربية، حيث جاءت النسبة األاألساسشباع حاجاته إ الفرد يبدأ بنأعلى حقيقة 

% 31.4 إىلا أخذت بالتراجع تباعاً لبقية اخلميسات حىت وصلت أ يف حني ،قاإلنفا إمجايلمن % 47وحبدود ) فقراً

  ). األغىنالشرحية (للخميس اخلامس 

                                                 
 لعام ديناراً 305.6 لالسرة يبلغ إنفاق مليون اسرة ، مما يعين ويف ظل متوسط 1.1 بلغ حويل 2008 من اجلدير بالذكر ان عدد األسر يف اململكة لعام 17

 ديناراً مليون 400أي ما يعادل  (2008 لعام ديناراً مليون 336.2 احلقيقي على مستوى اململكة سيبلغ اإلنفاق، فإن جمموع 2006 عام أسعار ب2008
 ). اجلارية لنفس العامسعارباأل



 
 

  بالدينار2008 و2006 على السلع الغذائية لعامي األسر إنفاقمتوسط :16جدول 
اإلنفاقشرائح   2008 الترتيب لعام 

األولاخلميس   اخلميس اخلامس اخلميس الرابع اخلميس الثالث اخلميس الثاين 
  متوسط اململكة

 اموعات السلعية
2006 2008 2006 2008 2006 200820062008 20062008 2006 2008 

اخلميس 
 اململكة األول

 3 2 285.6 286.1 283.8286 286.5 291.4294 295.9 288.4 286.2 273.5 266.4احلبوب ومنتجاا

 1 1 613.7 592.9 918.6941 629.6 551.2606 521 426.5 416.1 293.7 284.9لحوم والدواجنال

 12 13 65 60.5 109 89.8 63.7 65.4 53.6 57.6 41.2 39.9 29.7 28.5االمساك ومنتجات البحر

 4 5 257.9 291.2 374.9345 312.3266.4 244 278.6 210.1 243.8 161.2 181.5االلبان ومنتجاا والبيض

 11 9 107.3 128 162.5145 134.4114.4 103 129 79.8 109.1 66 77.3الزيوت والدهون

 8 11 125.5 156.7 225.8188 133.3 113.7170 147.4 89.4 113.9 57.6 74.8الفواكه

 5 4 236 263.7 267 306 235.1279.8239.6 259.8 221.8 241 192.8 195.3اخلضروات

 15 14 27.2 36.1 30.1 37.9 27.9 38.1 28.1 39.4 25.1 35 22.2 26.9 اجلافة واملعلبةالبقول

 13 12 58 62.7 71 78.6 62.3 68.6 58.3 60.9 49 53 38.2 39.2التوابل وحمسنات الطعام

 14 15 46.3 46.8 89 88.1 46.5 50.1 34.9 37.4 22.2 21.3 11.3 9.3املكسرات

 6 7 175.7 194.8 306.8243 161.2195.7172.5 163.6 142 134 115.6 102.8السكر ومنتجاته

 9 8 115.2 103.8 139.6157 107.2109.8117.2 94.2 90.4 84.8 75.3 64.8الشاي والنب والكاكاو

 7 6 152.7 172.7 202 241 140.8159.5139.8 157.1 133.7 141.2 119 125.5املأكوالت األخرى

 10 10 112.7 89.7 128.5160 115.5 95 104 80.4 87.7 69.5 63.3 47.3واملرطباتاملشروبات 

 16 16 0.7 0.8 2.5 2.7 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.2املشروبات الكحولية

 2 3 305.6 269.9 278.8304 343.2288.4326.2 275.9 297.3 269.2 240.3 220.2التبغ والسجائر

 األسرة إنفاقمتوسط 
 2685 2756.4 2598.1257028672741.336643539 2204.6 2258 1759.6 1745غـذاءعلى الـ

 اإلنفاقحصة الغذاء من 
 38 36.6 31.4 29.8 40 39.3 43.5 42.2 45.5 44.3 47.1 45.3  %  الكلي لألسرة

 

قسم إحصاءات الفقر  /   العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر



 
 

  لسلع غري الغذائيةي على ااألسر اإلنفاقمتوسط . ب

 قد بلغ ةغري الغذائيعلى السلع  احلقيقي اإلنفاق متوسط نأ إىل 2008عام يف  األسرةأشارت نتائج مسح نفقات ودخل 

 غري الغذائي اإلنفاق فقد بلغ متوسط 2006 الكلي، أما يف عام اإلنفاقمن % 62 أو ما نسبته ديناراً 4372.1

 من حيث األوىل املرتبة املسكن وملحقاتهواحتلت جمموعة  . الكلياإلنفاقن م% 63.4بلغت  بنسبة ديناراً  4765.0

 1316.8  احلقيقي على هذه اموعةاإلنفاق، حيث بلغ متوسط 2006 و2008 يعاميف ي األسر اإلنفاقمتوسط 

 اإلنفاقتالها  . ديناراً 1196.6 والبالغة 2006عام يف عن قيمته املسجلة % 10 نسبته إرتفاعب 2008يف عام  ديناراً

 على أجور النقل واملواصالت نفاق على وقود السيارات اخلاصة ومثن السيارات اخلاصة واإلاإلنفاقوالذي يشمل  النقل على

 إرتفاع ب2008 يف عام ديناراً 921عليه حوايل احلقيقي  اإلنفاقحيث بلغ متوسط يف املرتبة الثانية  الداخلية واخلارجية

وهو نفس احتلت جمموعة التعليم املرتبة الثالثة و  .ديناراً 860.8 والبالغة 2006املسجلة يف عام عن قيمته % 7.1نسبته 

بالرغم من   دينارأ395 عليها حوايل اإلنفاقوبلغ متوسط ، 2006الترتيب الذي حصلت عليه هذه اموعة يف عام 

ويعود هذا االخنفاض يف  . ديناراً 529.1الغة  والب2006عام يف  املسجلة قيمتهعن % 25.4اخنفاضه بنسبة كبرية بلغت 

 من التربعات والرسوم املدرسية يف مدارس القطاع العام األسر املكرمة امللكية يف اعفاء إىل على التعليم يف املتوسط اإلنفاق

تكاليف التعليم  الذي طرأ على رتفاع التعليم احلكومي وذلك لإلإىل من التعليم اخلاص األسروكذلك حتول كثري من ابناء  

 على الربق والربيد واهلاتف مبا يف ذلك اهلاتف اإلنفاق على االتصاالت والذي يشمل اإلنفاقاحتل و .يف القطاع اخلاص

عن % 1.5بلغت نسبته  طفيف إرتفاعب 2008 يف عام ديناراً 335.8 بلغ إنفاق املرتبة الرابعة مبتوسط النقال واالنترنت

  . )17نظر اجلدول أ (2006 يف عام اإلنفاقمتوسط 

 اإلنفاقأن جمموعة يالحظ ، 2008على مستوى اخلميسات يف عام  على السلع غري الغذائية اإلنفاقوبتحليل متوسطات 

، حيث بلغ )األفقراللشرحية  (األول على السلع غري الغذائية للخميس اإلنفاقعلى املسكن وملحقاته احتلت املرتبة األوىل يف 

 عليه اإلنفاق النقل املرتبة الثانية حيث بلغ متوسط  علىاإلنفاقواحتل .  دينارا سنويا749.1َا  عليهاإلنفاقمتوسط 

 دينارا سنويا، مث العناية الشخصية يف 205.6 دينارا سنويا، مث جمموعة الوقود واالنارة يف املرتبة الثالثة مبتوسط بلغ 254.2

احلالقة الرجالية واالطفال، ادوات احلالقة، حمارم ( واليت تشمل را دينا168.1 سنوي بلغ إنفاقاملرتبة الرابعة مبتوسط 

   .)صحية، فوط صحية،شامبو،اكسسوارات



 
 

   بالدينار2008 و2006 على السلع غري الغذائية لعامي األسر إنفاقمتوسط :17جدول 
  2008الترتيب العام  اإلنفاقشرائح 

 اخلميس اخلامس اخلميس الرابع اخلميس الثالث اخلميس الثاين األولاخلميس 
 متوسط اململكة

 اموعات السلعية

2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 
اخلميس 
 اململكة األول

 1 1 1317 1196.6 2185.6 1933.7 1197.1 1112.3 1036 962.2 907.7 843.3 749.1 701.5  على املسكن وملحقاتهاإلنفاق

 2 2 921.2 860.8 1770.1 1873.5 929.6 738.7 668.8 514.7 435 364.8 254.2 232.1 النقل

 3 6 394.7 529.1 886.2 1107.6 338.3 506.6 225.7 344.2 144.1 222.5 91.6 112.2 التعليم

 4 5 335.8 330.8 604.6 580.8 310.6 332.8 260.5 260.5 200.4 193.3 138.2 126.9 االتصاالت

 5 3 270.2 456 367.6 642 253.8 418.3 240.4 403.2 227.1 373 205.6 339.9 الوقود واالنارة

 6 4 228.6 229.3 302 328 224.6 225.5 211.6 204.9 189.9 181 168.1 144.8 العناية الشخصية

 7 9 151.2 204.5 325.4 429.9 123.7 172.4 89.9 134.9 68.5 92.5 49.7 64.5 العناية الطبية

 8 15 126.5 104.3 341.6 275.9 78.9 75.9 45.9 41.9 32.5 20.6 18.2 13.4 نفقات أخرى

 9 7 105.9 116.9 133.6 153 109.4 124.9 101.9 109.6 89.7 97.3 74.4 72.6 مواد النظافة املرتلية

 10 13 92.7 140.8 168 310.1 112.9 123.2 65.7 88.7 39.4 57.8 22.6 24.5 االثاث والسجاد واملفارش

 11 10 90.1 116.5 139.2 187 93.1 121.9 82 98.6 61.7 76.1 39.6 51.4 املالبس النسائية

 12 12 76.7 92.6 124.4 155.1 78.9 99.7 67.1 74.8 50.2 54.6 29.8 36.4 املالبس الرجالية

 13 16 73.9 119.7 166.8 273.8 58.2 95.8 44.6 73.9 33.5 44.3 12.6 23.3 الثقافة والترفيه

 14 11 67.4 77.1 90.7 102.7 69.7 80.4 65.6 73.3 54.6 63.2 38.9 47.5 األحذية

 15 8 62.1 81.5 47.1 75.8 60.3 82.4 72.3 88 73.5 86.7 65.6 76.2 مالبس بناتية ووالدية وأطفال

 16 14 51.2 74.1 77.3 133.5 52.9 74.3 53.5 60.3 34 41.8 18.3 22.2 التجهيزات املرتلية

 17 17 22.3 29.5 28.6 41.1 24 32.3 22.8 28.4 17.8 22 12.6 14.3 األواين واألدوات املرتلية

 18 18 2.6 4.9 3.9 9.2 2.8 4.8 2.7 3.9 1.8 1.9 0.9 2 االقمشة ومصاريف التفصيل

   5.7 5.8 4.2 4.3 5.1 5.3 6 6.1 6.6 6.7 7.6 7.6 األسرةحجم 
 على السلع األسرة إنفاقتوسط م

 4372 4765 7735.6 8612.9 4105.9 4422.4 3341 3565.8 2836.72645.8 2105.61977.2 غري الغذائية

.11274 12276.4 6847.2 7289.4 5911 6164 5094.74850.4 3850.63736.8 األسرة  نفاقاملتوسط الكلي إل
1 7521.3 7057 

 

  .  قسم إحصاءات الفقر/ العامة  اإلحصاءاتدائرة : املصدر



 
 

 من اموعات السابقة بالنسبة أقلعليها احلقيقي  اإلنفاق متوسط ان هناك جمموعات غري غذائية كان إىلوجتدر اإلشارة 

 اين، وجمموعة األوديناراً 0.9 عليها اإلنفاق كمجموعة األقمشة ومصاريف التفصيل واليت بلغ متوسط األفقرللشرحية 

ها إنفاق ان، فقد كاألغىنأما الشرحية .  )ديناراً 12.6(، وجمموعة الثقافة والترفيه الرياضي )ديناراً 12.6(املرتلية واألدوات 

 وجمموعة املالبس )ديناراً 28.6( واألدوات املرتلية اين وجمموعة األو)دينار3.9( األقلعلى األقمشة ومصاريف التفصيل هو 

 على األقمشة ومصاريف اإلنفاق ان، فقد ك2006أما يف عام   .2008 وذلك لعام )ديناراً 47.1(الوالدية والبناتية 

 واألدوات اين، وجمموعة األو)ديناراً 13.4( األخرى، وجمموعة النفقات االستهالكية )ديناراً 2.0( األقلالتفصيل هو 

 على األقمشة ومصاريف التفصيل اإلنفاق اند ك، فقاألغىنوباملقارنة مع الشرحية .  األفقر يف الشرحية )ديناراً 14.3(املرتلية 

 75.8( وجمموعة املالبس الوالدية والبناتية )ديناراً 41.1( واألدوات املرتلية اين، وجمموعة األو)ديناراً 9.2( األقلهو 

  )17انظر جدول (. )ديناراً

 و 2006راجعاً يف أغلبه بني عامي  على كافة اموعات السلعية شهد تاإلنفاق ان يالحظ ب17و 16ومبقارنة اجلدولني 

 نفاق على املسكن وملحقاته واإلاإلنفاقها أبرز عليها ومن اإلنفاق إال يف بضع جمموعات سلعية شهدت زيادة يف 2008

هاتني اموعتني اخنفاض املرونة السعرية للطلب على  على اإلنفاقعلى االتصاالت، حيث تعكس هذه الزيادة والتغري يف 

ها واليت شهدت أسعارمهيتها للمستهلك بغض النظر عن مستويات  أل الطلب عليها نظراًإرتفاع مما يعين هذه السلع

  .2006 مقارنة بعام 2008ات غري مسبوقة يف عام إرتفاع

   النسبية للسلع الغذائيةاألمهية. ج

 يتضح ، 18 واملوضحة يف اجلدول ،2008 جمموعات السلع الغذائية وأمهيتها النسبية على مستوى اململكة لعام إىلبالنظر 

تالها % 8.7، حيث بلغت األخرى بني اموعات الغذائية كرب النسبية األاألمهية جمموعة اللحوم والدواجن قد سجلت ان

 .  على التوايللكل جمموعة منهما% 3.7و % 4بلغت  ومنتجاا والبيض بنسبة انجمموعة احلبوب ومنتجاا وجمموعة األلب

 بني السلع الغذائية بنسبة كرب النسبية األاألمهية جمموعة اللحوم والدواجن قد سجلت ان، يتبني 2006ة مع عام وباملقارن

  .)%3.8( وجمموعة احلبوب ومنتجاا )% 3.9( ومنتجاا والبيض انتالها جمموعة األلب% 7.9بلغت 

 جمموعة اللحوم ان  يالحظاألفقر للشرحية 2008على مستوى اخلميسات لعام للسلع الغذائية  النسبية األمهيةوبتحليل  

، مث )%7.3(تالها جمموعة احلبوب ومنتجاا % 7.9 النسبية واليت بلغت األمهية يف األوىلوالدواجن قد احتلت املرتبة 
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وباملقارنة مع %. 6.4بأمهية نسبية بلغت و) مقارنة مع املرتبة الرابعة لكافة الشرائح(يف املرتبة الثالثة جمموعة التبغ والسجائر 

 جمموعة اللحوم ان، يالحظ 2006 يف عام )االشد فقرا (األوللسلع الغذائية على مستوى اخلميس ألمهية النسبية لا

  بلغت مث جمموعة التبغ والسجائر بنسبة)%6.9( تالها احلبوب ومنتجاا )%7.4( أمهية نسبية كثروالدواجن هي األ

 تالها جمموعة )%7.5( كرب النسبية األاألمهيةفقد احتلت جمموعة اللحوم والدواجن ، األغىنوبالنظر للشرحية %.  5.7

  .)%3.1( ومنتجاا اناأللب

 وهي جمموعة البقول 2008 الغذائي لعام اإلنفاقبني جمموعات  أقل هناك جمموعات سجلت أمهية نسبية انومن املالحظ 

 قد 2008 اموعات الغذائية املشار إليها يف عام ان، يالحظ 2006ام وباملقارنة مع ع. اجلافة واملعلبة وجمموعة املكسرات

  . أيضا2006ًيف عام نسبية  أمهية أقلسجلت 



 
 

  
   (%)2008 و2006ي  لعاماإلنفاق على السلع الغذائية وحسب مخيسات األسر نفاقاألمهية النسبية إل: 18جدول 

فاقاإلنشرائح   

األولاخلميس   اخلميس اخلامس اخلميس الرابع اخلميس الثالث اخلميس الثاين 
 متوسط اململكة

 اموعات السلعية

2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 

 4.0 3.8 2.5 2.3 4.2 4.0 4.9 4.8 5.9 5.6 7.3  6.9 احلبوب ومنتجاا

 8.7 7.9 8.3 7.5 9.2 8.3 9.3 8.5 8.8 8.2 7.9 7.4 اللحوم والدواجن

 0.9 0.8 1 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 االمساك ومنتجات البحر

 3.7 3.9 3.1 3.1 3.9 4.3 4.1 4.5 4.3 4.8 4.3 4.7 االلبان ومنتجاا والبيض

 1.5 1.7 1.3 1.3 1.7 1.8 1.7 2.1 1.6 2.1 1.8 2 الزيوت والدهون

 1.8 2.1 1.7 1.8 1.9 2.3 1.9 2.4 1.8 2.2 1.5 1.9 الفواكه

 3.3 3.5 2.4 2.5 3.5 3.8 4 4.2 4.6 4.7 5.2 5.1 اخلضروات

 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7 البقول اجلافة واملعلبة

 0.8 0.8 0.6 0.6 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0 التوابل وحمسنات الطعام

 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 املكسرات

 2.5 2.6 2.2 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.9 2.6 3.1 2.7 السكر ومنتجاته

 1.6 1.4 1.4 1.1 1.7 1.5 1.8 1.5 1.9 1.7 2 1.7 الشاي والنب والكاكاو

األخرىاملأكوالت   3.3 3.2 2.8 2.8 2.5 2.4 2.2 2 2 1.8 2.3 2.2 

 1.6 1.2 1.4 1 1.7 1.3 1.8 1.3 1.8 1.4 1.7 1.2 املشروبات واملرطبات

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 املشروبات الكحولية

 4.3 3.6 2.7 2.3 4.8  4 5.8 4.5 6.1 5.3 6.4 5.7 التبغ والسجائر

 38.0 36.6 31.4 29.8 40.0 39.3 43.5 42.2 45.5 44.3 47.1 45.3  على الـغـذاءاألسرة إنفاقمتوسط 



 
 

   النسبية للسلع غري الغذائيةاألمهية. د

 االمجايل هلا على مستوى اخلميسات اإلنفاقسرة من متوسط  لألاإلنفاقمهية النسبية ملتوسطات  األإىل 19يشري اجلدول رقم 

% 18.7ت  وبنسبة بلغاألول على املسكن وملحقاته على الترتيب اإلنفاقحيث يالحظ استحواذ جمموعة كة، ومستوى اململ

 إنفاقمن متوسط % 13.1 وجاء  النقل يف الترتيب الثاين وبنسبة بلغت 2008 االمجايل لعام األسرة إنفاقمن متوسط 

 على املسكن وملحقاته املرتبة األوىل يف األمهية اإلنفاق  فقد احتلت جمموعة 2006عام  االمجايل، وباملقارنة مع األسرة

  %).11.4( بقليل النقل وبامهية نسبية بلغت ها بنسبة اقل، تال%)15.9(النسبية 

 وخاصة 2008 على املسكن وملحقاته على املرتبة األوىل لعام اإلنفاقحافظت جمموعة  اما على مستوى اخلميسات، فقد 

 للشرحية األفقر و %6.8، تالها النقل بنسبة  للشرحية األغىن19.4% و %20نسبية ال ا حيث بلغت أمهيتهاألفقرللشرحية 

  .  للشرحية األغىن % 15.7



   (%)2008 احلقيقية لعام سعار باألاإلنفاق على السلع غري الغذائية وحسب مخيسات األسر نفاقاألمهية النسبية إل: 91 جدول

 اإلنفاقشرائح 

 اخلميس اخلامس اخلميس الرابع اخلميس الثالث يناخلميس الثا األولاخلميس 
 متوسط اململكة

 اموعات السلعية
2006 2008 2006 20082006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 

 1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.4 1.1 1.2 1 1.1 0.8 0.9 املالبس الرجالية

 1.3 1.5 1.2 1.5 1.4 1.7 1.4 1.6 1.3 1.5 1.1 1.3 املالبس النسائية

 0.9 1.1 0.4 0.6 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2 دية وأطفالمالبس بناتية ووال

 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 االقمشة ومصاريف التفصيل

 1 1 0.8 0.8 1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1 1.2 األحذية

 18.7 15.9 19.4 15.8 17.5 15.3 17.5 15.6 18.7 16.6 20 18.2  على املسكن وملحقاتهاإلنفاق

 3.8 6.1 3.3 5.2 3.7 5.7 4.1 6.5 4.7 7.3 5.5 8.8 قود واالنارةالو

 1.3 1.9 1.5 2.5 1.6 1.7 1.1 1.4 0.8 1.1 0.6 0.6 االثاث والسجاد واملفارش

 0.7 1 0.7 1.1 0.8 1 0.9 1 0.7 0.8 0.5 0.6 التجهيزات املرتلية

 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 األواين واألدوات املرتلية

 1.5 1.6 1.2 1.2 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2 1.9 مواد النظافة املرتلية

 13.1 11.4 15.7 15.3 13.6 10.1 11.3 8.4 9 7.2 6.8 6 النقل

 4.8 4.4 5.4 4.7 4.5 4.6 4.4 4.2 4.1 3.8 3.7 3.3 االتصاالت

 5.6 7 7.9 9 4.9 7 3.8 5.6 3 4.4 2.5 2.9 التعليم

 2.1 2.7 2.9 3.5 1.8 2.4 1.5 2.2 1.4 1.8 1.3 1.7 ية الطبيةالعنا

 3.2 3 2.7 2.7 3.3 3.1 3.6 3.3 3.9 3.6 4.5 3.8 العناية الشخصية

 1 1.6 1.5 2.2 0.8 1.3 0.8 1.2 0.7 0.9 0.3 0.6 الثقافة والترفيه

 1.8 1.4 3 2.2  1.2 1 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5 0.3 نفقات أخرى

 61.9 63.4 68.7 70.2 60 60.7 56.5 57.8 54.5 55.7 52.9 54.7  غري الغذائيةة على السلع االمهية النسبي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  اموع
 .  قسم إحصاءات الفقر/ العامة  اإلحصاءاتدائرة : املصدر
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  2008 و2006 الكلي بين عامي اإلنفاق معدالت النمو في .هـ
  

 2006 الثابتة على السلع الغذائية وغري الغذائية يف اململكة بني عامي سعار الكلي باألاإلنفاق تراجع متوسط إىلتشري النتائج 

 خمتلف السلع واخلدمات بني أسعاروذلك يف استجابة واضحة للزيادات الكبرية اليت شهدا % 6.2 بنسبة بلغت 2008و

 اكرب من نسبة التراجع يف %8.2لغذائية والبالغة لى السلع غري ا عاإلنفاقوقد جاءت نسبة التراجع يف متوسط . العامني

احلقيقي ) الطلب (اإلنفاق ويتناغم هذا بشكل كبري مع اجتاهات التغري يف %2.6 على السلع الغذائية والبالغة اإلنفاقمتوسط 

بكافة (على السلع ها، حيث اخنفض الطلب أسعارعلى السلع الغذائية وغري الغذائية يف اململكة واجتاهات التغري يف مستويات 

  .2006 و 2008بني عامي % 19 بنسبة بلغت  سعارنتيجة للزيادة يف املستوى العام لأل% 6.2بنسبة ) انواعها

  

 املسجل يف رتفاعكان اكرب من اإل%)28.3( املواد الغذائية خالل العامني أسعار يف رتفاعكما يالحظ انه بالرغم من ان اإل

اال ان مقدار االخنفاض يف الطلب على السلع غري الغذائية كان اكرب من مقدار االخنفاض %) 13.4( املواد غري الغذائية أسعار

، وهذا ينسجم مع حقيقة ان الطلب على السلع غري الغذائية اكثر مرونة يف الطلب على السلغ الغذائية بثالث مرات تقريباً

  .  من الطلب على السلع الغذائية بشكل عامسعارللتغري يف األ

  

 إرتفاع حسب اخلميسات، يالحظ 2008 و2006 احلقيقي على السلع بني العامني اإلنفاقبتحليل اجتاهات النمو يف و

مقارنة مع اخنفاض ) األفقرالشرحية  (اًإنفاق ألقلاايف حالة الشرحية % 0.8 على السلع الغذائية مبا نسبته اإلنفاقمتوسط 

 زيادة االمهية النسبية للسلع إىل، اما السبب يف ذلك فيعود %3.4ية مبا نسبته  على السلع الغذائاألغىن الشرحية إنفاقمتوسط 

 حيث تبلغ االمهية األغىنمقارنة بالشرحية ) األفقر او اًإنفاق ألقلاا (األولالغذائية يف سلة املستهلك ضمن شرحية اخلميس 

كما يعكس االختالف . األغىن يف حالة الشرحية %31.4 مقارنة مع األفقريف حالة الشرحية % 47.1النسبية للسلع الغذائية 

 يف كال الشرحيتني، األسر واالغىن نوعية السلع اليت تنفق عليها  األفقر بني الشرحيتني اإلنفاقيف اجتاهات النمو يف متوسط 

ختالف مرونات الطلب حيث تتميز البنود السلعية للفئات الغنية بالتنوع الشديد يف البنود الغذائية وغري الغذائية، فضال عن ا

 مقابل ما يتمتع به طلب الفئات الغنية من مرونة سعار بانعدام املرونة للتغري يف األاألفقربني الشرحيتني اذ ميتاز طلب الفئات 

  ،سعاركبرية للتغري يف األ
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مبا فيها الشرحية ية نااالسك لكافة الشرائح اإلنفاق االختالفات يف مستويات الدخول اليت حتدد مستويات إىل هذا باالضافة 

  ).سيتم حتليل الدخول ومصادرها املختلفة يف اجلزء التايل من هذا الفصل (األغىن والشرحية األفقر

 يف الطلب على هذه السلع ولكافة  على السلع غري الغذائية، فقد اظهرت النتائج اخنفاضاًي احلقيقاإلنفاقاما فيما خيص 

 كانت اكرب من نسبة االخنفاض يف األغىن الشرحية إنفاقة ان نسبة االخنفاض يف متوسط الشرائح السكانية اخلمسة، مع مالحظ

الشرحية ( يف اخلميس اخلامس األسر إنفاق االخنفاض امللحوظ يف إىل، ويعود السبب يف ذلك األفقر للشرحية اإلنفاقمتوسط 

 تعاظم  االمهية إىللية بشكل رئيسي، هذا باالضافة على جمموعات االثاث والسجاد واالجهزة املرت) األغىنا او إنفاقاالكثر 

 مقارنة مع امهيتها النسبية يف 2008يف عام % 67النسبية للسلع غري الغذائية يف ميزانية املستهلك هلذه الشرحية  والبالغة حنو 

تاز باملرونة املرتفعة للتغري يف  ان الطلب على السلع غري الغذائية ميإىل، هذا مع التنويه %53 والبالغة األفقرميزانية الشرحية 

  .   ولكافة الشرائح السكانيةسعارمستويات األ

 18 (%)2008 و2006 احلقيقية  لعامي سعاراأل باألسر إنفاق معدل النمو يف :20جدول 

    اإلنفاقشرائح مخيسات 

اخلميس  اموعة
 األول

اخلميس 
 اينالث

اخلميس 
 الثالث

اخلميس 
  الرابع

اخلميس 
 اخلامس

 اموع

 6.2- 8.2- 6.1- 4.1- 4.8- 3.0- اإلنفاق إمجايلمعدل النمو على 

 2.6- 3.4- 4.4- 1.1- 2.4- 0.8  معدل النمو على السلع الغذائية 

 8.2- 10.2- 7.2- 6.3- 6.7- 6.1- معدل النمو على السلع غري الغذائية 

  إحصاءات الفقرقسم /  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر
  

 احلقيقية سعار الغذائي وغري الغذائي باألاإلنفاق والذي يعكس اجتاهات 20 ان جدول إىلويف اخلتام جيدر التنويه كذلك 

 يعترب ذو امهية خاصة ملا يوفره من 2008 أعلى مستوياا يف العام إىلوذلك بعد استبعاد أثر الضغوط التضخمية اليت وصلت 

 تبعا اإلنفاق الفعلي  لالسر على املواد الغذائية وغري الغذائية وكيف تأثر هذا اإلنفاقات اليت طرات على مبدئي للتغريح توضي

هذا ونظرا ألمهية هذا اجلانب يف التحليل وارتباطه بالعديد من اجلوانب .  اليت طرأت خالل العامنياألخرىللتغريات االقتصادية 

تبط به من جانب ،وتأثره باإلجراءات واخلطوات اليت مت تبنيها من قبل احلكومة يف  اليت تؤثر على سلوك املستهلك وتراألخرى

  .أكثر دقة وعمقاوبصورة  دراسة مفصلة وحتليلية إىل هذا املوضوع حباجة فإنحينه من جانب آخر، 

                                                 
  . املستهلك حسب احملافظاتأسعار مت األخذ بعني األعتبار التفاوت يف 18
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  2006بأساس  2008 – 2006ي للفترة األسرحتليل الدخل  2.1.2

  األسرةدخل . أ

 فردا قد بلغ 5.7 ان متوسط الدخل السنوي ألسرة حجمها 2008 يف عام األسرةدخل أشارت نتائج مسح نفقات و

، وعليه يكون املتوسط العام للدخل السنوي للفرد يف اململكة )شهرياً ديناراً 514أي ما مقداره ( سنوياً ديناراً 6166

إال أن الدخل من االستخدام كان األكرب ، األسرةوتتعدد مصادر دخل ).   شهرياًديناراً 90 أي ما مقداره (ديناراً 1081

 اإلجيارات اخلاص والدخل من، تاله الدخول التحويلية ودخل العاملني حلسام األسرمسامهة يف الدخل الذي حتصلت عليه 

 .2008 من املصادر املختلفة يف عام األسرةخل التوزيع النسيب لد 9ويوضح الشكل .  األخرىودخل امللكية مث الدخول 

  2008 حسب املصدر األسرةدخل التوزيع النسيب ل: 8شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من األسرة ان متوسط دخل 2008 و2006 من مصادره املختلفة يف عامي األسرةويتضح من مقارنة متوسط دخل 

أما الدخول التحويلية فقد ، %8.2 ، يف حني ارتفع دخل العاملني حلسام اخلاص بنسبة%2.1االستخدام ارتفع مبا نسبته 

، واخنفض الدخل من اإلجيارات بنسبة بلغت %26.9،  يف حني  اخنفض دخل امللكية مبا نسبته %4.9اخنفضت مبا نسبته 

 سنويا يف عام ديناراً 6166 إىل 2006 يف عام  سنوياًدينارا6220ً السنوي من األسرةواخنفض املتوسط العام لدخل %. 9

 يف  سنوياًديناراً  1084خنفض متوسط دخل الفرد السنوي من، كما ا)ديناراً شهريا لألسرة 514 إىل 518من (، 2008

  .  2008دينار يف عام 1081 إىل 2006عام 
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  )100=2006 ( 2008 احلقيقية يف عام سعارالدخل باأل:21جدول 

 اخلميس
اخلميس 
 األول

اخلميس 
 الثاين

اخلميس 
 الثالث

س اخلمي
 الرابع

اخلميس 
 اخلامس

 اململكة

 2879.0 4526.4 1145.31947.92588.63220.9 االستخدام

 980.0 2438.9 233.6360.2487.5722.0 العاملون حلسام

 962.0 2007.9 312.2506.4650.0837.1 اإلجيارات

 63.8 201.7 1.68.522.125.8 امللكية

 1281.7 2008.2 665.5904.41088.41350.2 التحويالت

 0 0 0 0 00 أخرى

 6166.4 11183.1 2358.23727.54836.76156.0 جمموع الدخل 

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر
  

 2006 يف عام  حسب اخلميساتالدخلمصادر :22جدول 

 اخلميس
اخلميس 
 األول

اخلميس 
 الثاين

اخلميس 
 الثالث

اخلميس 
 الرابع

اخلميس 
 اخلامس

 اململكة

 2820.2 4600.3 1084.41885.62387.83082.4 االستخدام

 905.8 1941.3 279.0411.8572.3807.6 العاملون حلسام

 1057.3 2233.4 373.3528.4681.7894.8 اإلجيارات

 87.3 276.7 4.112.422.636.4 امللكية

 1347.9 2157.1 836.0895.21051.11375.8 التحويالت

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 أخرى

 6219.7 11212.8 2576.83733.84715.56197.5 جمموع الدخل

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر

  
 )100=2006 (2008 احلقيقية يف عام سعارمنو الدخل باأل:23جدول 

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر

اخلميس  ألولاااخلميس  ميساخل
 الثاين

اخلميس 
 الثالث

اخلميس 
 الرابع

اخلميس 
 اململكة اخلامس

 2.1 1.6- 5.63.38.44.5 االستخدام

 8.2 25.6 10.6-14.8-12.5-16.3-  العاملون حلسام

 9.0- 10.1- 6.4-4.6-4.2-16.4- اإلجيارات
 26.9- 27.1- 29.0-1.9-31.2-61.2- امللكية

 4.9- 6.9- 1.9-20.41.03.5- التحويالت
 0 0 0000 أخرى

 0.9- 0.3- 0.7-0.22.6-8.5-  جمموع الدخل
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  2008 و2006 حسب احملافظة األسرةمتوسط دخل  :9شكل 

  
  

 يتضح ان حمافظة العاصمة قد سجلت اعلى 2008 و2006احملافظات ما بني عامي  حسب األسرةومبقارنة متوسط دخل 

، يف حني سجلت ديناراً 6244 تالها حمافظة العقبة بقيمة بلغت ديناراً 7221 وبقيمة بلغت 2008يف عام دخل متوسط 

وقد بلغ متوسط الدخل .  التوايل علىديناراً 4911 و ديناراً 4576حمافظيت مادبا والبلقاء ادىن متوسط للدخل وبقيمة بلغت 

  .2008  على مستوى اململكة لعام ديناراً 6166لالسرة الواحدة 

حيث ارتفعت متوسطات  2008 و2006 حسب احملافظات بني عامي األسرةهذا وقد تباينت نسبة التغري يف متوسط دخل 

،  %1.6، الطفيلة %2.6ملفرق ، ا%3.3، عجلون %6.8، جرش % 9.5يف ستة حمافظات هي الزرقاء بنسبة الدخل 

  %.0.5الكرك 

 يف احملافظات الست املتبقية خالل الفترة نفسها، حيث سجلت حمافظة البلقاء اعلى نسبة األسرةيف حني اخنفض متوسط دخل 

والعاصمة بنسبة % 2.7والعقبة بنسبة % 4.2واربد بنسبة % 11.4تلتها مادبا بنسبة بلغت % 14.3اخنفاض بلغت 

 على مستوى اململكة والذي سجل اخنفاضاً األسرةوقد انعكس ذلك على متوسط دخل %. 0.6اً معان بنسبة واخري% 2.6

  .للفترة ذاا% 0.9نسبته 
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  2008 واألغىن األفقر مصادر الدخل للشرحية :10شكل 

  

  

ويتضح ان ) األولاخلميس  (األفقروالشرحية ) اخلامساخلميس  (األغىن مقارنة ملصادر الدخل بني الشرحية 11ويوضح الشكل 

، حيث ساهم مبا )األولاخلميس  (األفقرالدخل من االستخدام كان األكرب مسامهة من بني مصادر الدخل لألسر يف الشرحية 

م اخلاص وساهم دخل العاملني حلسا%.  28يف حني احتلت الدخول التحويلية املرتبة الثانية مبسامهة بلغت %  49نسبته 

%  0.1، يف حني ساهم الدخل من امللكية بنسبة ضئيلة بلغت %13واإلجيارات مبا نسبته %  10وأرباب العمل مبا نسبته 

 مئوية عن مسامهته يف جممل الدخل لألسر يف اط نق8ويف املقابل، فقد ساهم الدخل من االستخدام بنسبة تقل حبوايل ، فقط

وساهم دخل ).  اخلميس اخلامس (األغىن يف الشرحية األسرمن جممل دخل % 40.5سبته ، حيث ساهم مبا ناألفقرالشرحية 

والدخل من التحويالت % 18والدخل من اإلجيارات مبا نسبته % 21.8العاملني حلسام اخلاص وأرباب العمل مبا نسبته 

  %.2  حوايل، يف حني ساهم الدخل من امللكية مبا نسبته%18مبا نسبته 
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  2008 و2006 حسب اخلميسات بني عامي األسرةمعدل منو دخل : 11شكل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

، 2008 و2006بني عامي % 8.5مبا نسبته ) األولاخلميس  (األفقرواخنفض متوسط الدخل السنوي لألسرة يف الشرحية 

 تراجع دخل هذه الشرحية إىل) األفقرالشرحية  (األول سنويا، ويعود هذا التراجع يف دخل اخلميس ديناراً 2358.2حيث بلغ 

وسوف يتم تناول هذه املصادر وأسباب ما طرأ على دخول الشرحية ) باستثناء الدخل من االستخدام(من كافة مصادر الدخل 

رة ويف املقابل، فقد اخنفض متوسط الدخل السنوي لألس.   منها عند استعراض كل مصدر على حده الحقاً يف التقريراألفقر

دينار، كما اخنفض متوسط الدخل السنوي لألسرة على 11183وبلغ % 0.3مبا نسبته ) اخلميس اخلامس (األغىنيف الشرحية 

  . )13الشكل  (%0.9مستوى اململكة بنسبة بلغت 

  حسب اخلميسات2008 و2006 السنوي يف عامي األسرةمتوسط دخل   :12شكل 
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  19خل من االستخدامالد. ب

، يف 2008 عام األسر دخل إمجايلمن % 48حبوايل ) األولاخلميس  (األفقرساهم الدخل من االستخدام لألسر يف الشرحية 

على الدخل من ) األشد فقراً (األول يف اخلميس األسر، وهذا يعكس واقع اعتماد 2006يف عام % 42حني شكل ما نسبته 

ن طبيعة األعمال والوظائف هلؤالء األفراد من النوع الذي يعتمد على الدخل املنتظم ويف جمملها  أإىلهذا املصدر والذي يشري 

يف عامي % 40حبوايل ) اخلميس اخلامس  (األغىنويف املقابل، ساهم الدخل من االستخدام لألسر يف الشرحية .  وظائف

% 46.6 و2006يف عام % 45.3م حبوايل أما على مستوى اململكة، فقد ساهم الدخل من االستخدا.  2006 و2008

  .2008يف عام 

، 2008 سنويا يف عام ديناراً 1145.3) األولاخلميس  (األفقروبلغ متوسط الدخل من االستخدام لألسرة يف الشرحية 

  السنوي من االستخدام يفاألسرةويف املقابل، فقد بلغ متوسط دخل . 2006عما كان عليه يف عام % 5.6 نسبته إرتفاعب

،  عما كان عليه يف عام %1.6، باخنفاض بلغ 2008 سنويا يف عام ديناراً 4526.4) اخلميس اخلامس (األغىنالشرحية 

  %.  2.1، كما ارتفع على مستوى اململكة مبعدل 2006

 2008 و2006 من االستخدام بني عامي األسرةمعدل منو دخل : 13شكل 

  

 2008 و2006متوسط الدخل من االستخدام لألسرة يف : 1الشكل 

  

  

  

  
 

                                                 
  .واملزايا العينية األجور والرواتب النقدية: الدخل من االستخدام   19
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 2008 و2006 من االستخدام يف عامي األسرةمتوسط  دخل : 14شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  دخل العاملني حلسام اخلاص وأرباب العمل . ج

% 9.9حوايل ) األولاخلميس  (األفقر يف الشرحية األسرة شكّل دخل العاملني حلسام اخلاص وأرباب العمل على مستوى

 حد ما عدم قدرة إىل، وهذا يعكس 2006يف عام % 10.8، يف حني شكل ما نسبته 2008 يف عام األسر دخل إمجايلمن 

ن جانب أصحاب األعمال يف هذه الشرحية على حتمل تقلبات السوق نظراً لإلمكانيات املالية احملدودة من جانب، والفنية م

هي عدم القدرة على اإلدارة ) اليت يف معظمها صغرية ومتوسطة(آخر إذا ما علمنا أن أبرز مشكلة تواجه أصحاب األعمال 

 الالحق اإلجتماعي تدين املستويات التعليمية هلذه الشرحية وميكن مالحظة ذلك يف التحليل إىلالسليمة ألعماهلم وهذا يعزى 

اخلميس  (األغىن يف الشرحية األسرةخل العاملني حلسام اخلاص وأرباب العمل على مستوى ويف املقابل، شكل د.  لألسرة

، وميكننا من خالل ذلك التعرف على الفرص اليت قد 2006يف عام % 17.3 و2008يف عام % 21.8ما نسبته ) اخلامس

شكل دخل العاملني حلسام اخلاص وأرباب أما على مستوى اململكة، فقد .  توفرها املؤهالت العلمية والقدرة املالية معاً

 .األسرة من دخل 2008يف عام % 15.9 و2006يف عام % 14.6 حوايل األسرةالعمل على مستوى 

) األولاخلميس  (األفقر يف الشرحية األسرةوبلغ متوسط الدخل السنوي للعاملني حلسام اخلاص وأرباب العمل على مستوى 
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ويف املقابل، فقد بلغ متوسط .  2006عما كان عليه يف عام % 16.3، باخنفاض مقداره 2008 سنويا يف عام ديناراً 233

 1941) اخلميس اخلامس (األغىن يف الشرحية األسرةالدخل السنوي للعاملني حلسام اخلاص وأرباب العمل على مستوى 

 حلسام اخلاص وأرباب العمل على ، كما ارتفع متوسط دخل العاملني%25.6 ملموس بلغ إرتفاع ب2008 يف عام ديناراً

  %.8.2 يف اململكة مبا نسبته األسرةمستوى 

 2008 و2006معدل منو دخل العاملني حلسام بني عامي : 15شكل 

  

  

  

  

  

  

  20الدخل من اإلجيارات. د

 يف عـام    األسـر  دخـل    إمجايل من   %13.2حوايل  ) األولاخلميس   (األفقر لألسر يف الشرحية     اإلجياراتشكل الدخل من    

 القيمة التأجريية للمساكن واألبنيـة      إرتفاع إىلوقد يعود ذلك    . 2006يف عام   % 13.9، يف حني شكل ما نسبته       2008

من جممل الدخل الـسنوي    % 17.9ويف املقابل، شكل هذا املصدر      .  2008 و 2006اململوكة هلذه الشرحية خالل العامني      

 اإلجيـارات أما على مستوى اململكة، فقد شكل الدخل من         .  2006يف عام   % 19.9 مقارنة مع    األغىنلألسر يف الشرحية    

 .2008يف عام % 15.6 و2006يف عام % 16.9لألسر حوايل 

، 2008 سنويا يف عـام      ديناراً 312) األولاخلميس   (األفقر لألسرة يف الشرحية     اإلجياراتوبلغ متوسط الدخل السنوي من      

) اخلمـيس اخلـامس    (األغـىن ، يف حني بلغ هذا املتوسط يف الشرحية         2006عما كان عليه يف عام      % 16.4باخنفاض بلغ   

% 9.0أما على مستوى اململكة، فقد اخنفض بنسبة بلغـت          %.   10.1 باخنفاض مقداره    2008 يف عام    ديناراً 2007.9

  .2008 و2006بني عامي 

                                                 
 .دخول األسر من إيجارات المباني السكنية وغير السكنية والقيمة التقديرية إليجار المسكن المملوك: اإليجارات 20
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  21الدخل من امللكية. هـ

 الدخل الـسنوي    إمجايلنسبة ال تذكر من     ) األولاخلميس   (األفقر لألسر يف الشرحية     امللكيةوي لألسرة من    شكل الدخل السن  

يف العامني املـشار    % 0.1و% 0.3، حيث بلغت مسامهته     2008 أو يف عام     2006لألسر يف هذه الشرحية سواء يف عام        

يف % 2.2و% 2.6 مبا نـسبته     امللكيةفقد ساهم الدخل من     ،  )اخلميس اخلامس  (األغىنأما يف الشرحية    .  إليهما على التوايل  

% 1.1و  % 1.4 حوايل   امللكيةوشكل الدخل السنوي من     .   على التوايل  2008 و 2006الدخل السنوي لألسر يف عامي      

  . على مستوى اململكةاألسر دخل إمجايل من 2008 و2006يف عامي 

، باخنفـاض   2008دينار يف عـام     1.6) األولاخلميس   (األفقرحية   لألسرة يف الشر   امللكيةوبلغ متوسط الدخل السنوي من      

) اخلميس اخلامس  (األغىن يف الشرحية    2008 يف عام    ديناراً 201.7، مقابل   2006عما كان عليه يف عام      % 61.2مقداره  

 امللكيةأما على مستوى اململكة، فقد اخنفض متوسط الدخل السنوي لألسرة من            .  2006عن عام   % 27.1وباخنفاض بلغ   

  %.26.9 مبا نسبته 2008 و2006بني عامي 

  

                                                 
  . واحلصص واملشاركاتأرباح األسهمسندات والودائع ووائد ال ف امللكيةدخل 21

       

 2008 و2006و دخل االجيارات بني عامي معدل من: 16شكل 
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 والثاين والرابع قد يعكس ما حصل ملتضرري أزمة البورصات          األولوالتراجع الذي شهدته الدخول من امللكية يف اخلميسات         

  .العاملية املتزامن مع األزمة املالية العاملية

 2008 و2006عامي معدل منو دخل امللكية بني : 17شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  22الدخل من التحويالت. و

 واليت غالبا ما تكون بشكل األسرةيعرف الدخل من التحويالت بأنه جمموع املبالغ النقدية للسلع واخلدمات اليت حتصل عليها 

مي أصل مايل أو  االستهالكي لألسرة من آخرين دون أن يتم تقدمي أي التزام بالعمل أو تقداإلنفاقدوري وألغراض متويل 

 سواء من مقيمني أو غري األخرىوتشمل التحويالت أيضا الدخل من التقاعد والتحويالت اجلارية ). دون مقابل(مادي للغري 

 . مقيمني

 دخلها يف عام إمجايلمن % 28.2حوايل ) األولاخلميس  (األفقروقد شكل الدخل من التحويالت لألسر يف الشرحية 

ويف املقابل، فقد ساهم الدخل من التحويالت لألسر يف الشرحية .  2006يف عام % 32.5 ، يف حني شكل حوايل2008

أما على مستوى اململكة، فقد .  2006يف عام % 19.2 و2008يف عام % 17.9مبا نسبته ) اخلميس اخلامس (األغىن

  . 2006 يف عام 21.7  و2008 يف عام األسر دخل إمجايلمن  % 20.8ساهم الدخل من التحويالت لألسر حبوايل 

                                                 
 االستهالكي لألسرة من آخرين دون أن يتم تقدمي أي التزام بالعمل أو اإلنفاق حتصل عليها األسرة وغالبا ما تكون بشكل دوري وألغراض متويل جمموع املبالغ النقدية للسلع واخلدمات اليت: التحويالت 22

  . دخل التقاعد وحتويالت جارية أخرى من مقيمني وغري مقيمني، وتشمل أيضاً )دون مقابل(تقدمي أصل مايل أو مادي للغري 
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، باخنفاض 2008 سنويا يف عام ديناراً 665) األولاخلميس  (األفقروبلغ متوسط الدخل من التحويالت لألسرة يف الشرحية 

) اخلميس اخلامس (األغىنويف املقابل، فقد بلغ هذا املتوسط يف الشرحية .  2006عما كان عليه يف عام % 20.4مقداره 

أما على مستوى اململكة، فقد بلغ متوسط الدخل السنوي من %.  6.9 باخنفاض مقداره 2008م  يف عاديناراً 2157.1

  .2006عن قيمته يف عام % 4.9 باخنفاض مقداره 2008 يف عام ديناراً 1281.7التحويالت 

 2008 و2006معدل منو الدخل من التحويالت بني عامي : 18شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 يف ديناراً 350ان نسبة االفراد الذين يقل دخلهم او يساوي ) 24جدول ( فراد حسب فئات الدخل توزيع النسيب لألويبني ال

 1000 ولكن اقل او يساوي ديناراً 350، بينما شكلت الفئة الثانية لالفراد الذين دخلهم يزيد عن % 9.1السنة قد بلغت 

، %1.5، أما الفئة الرابعة فقد شكلت %35.1الفئة الثالثة ما نسبته  السكان، وشكلت إمجايلمن % 53.9 حوايل ديناراً

الفئتان % (0.2 يف السنة فلم تتجاوز نسبتهم ديناراً 10000بينما كانت نسبة الذين يزيد متوسط دخلهم السنوي عن 

من % 98ون حوايل  سنوياً يشكلديناراً 4000 و350كما أن األفراد الذين يتراوح دخلهم ما بني ). اخلامسة والسادسة

  .  أفراد اتمعإمجايل
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  2008التوزيع النسيب لألفراد حسب فئات الدخل يف عام : 24جدول 

  % التوزيع النسيب لألفراد   السنويفئة الدخل  الرقم

 9.1  ديناراً 350 أقل من أو يساوي إىل 0  1

 53.9  ديناراً 1000 أقل أو يساوي – 350أكرب من   2

 35.1  ديناراً 4000 أقل أو يساوي - 1000أكرب من   3

 1.5  ديناراً 10000 أقل أو يساوي – 4000أكرب من   4

 0.2  ديناراً 15000 أقل أو يساوي – 10000أكرب من   5

 0.2  ديناراً 15000أكرب من   6

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة :  املصدر

 بلغت نسبة وذا فقد سنويا، ديناراً 890.7  عجزا يف تغطية نفقاا مبا مقداره2008 عام  يفاألسرةوشهد متوسط دخل 

 على مستوى نفاقالعالقة بني الدخل واإل وبتحليل  .%87.4 لألسر على مستوى اململكة  باملتوسط نفاقتغطية الدخل لإل

 اخلميس اخلامس ذو الدخل االعلى إىل األقلل  ذو الدخاألوليظهر  ان االنتقال من اخلميس  ) 20الشكل (  اخلميسات 

 الشرائح السكانية  مستوى  علىنفاقطردية بني الدخل واإلمما يعين استمرار العالقة ال، اإلنفاق النمو يف متوسط إىلسيؤدي 

 هذه ذ بلغت  على مستوى اخلميسات، إنفاقنسبة تغطية الدخل لإلاملختلفة، ويالحظ يف هذا الشأن ايضاً التفاوت الواضح يف 

 % 82 لكل من اخلميسني الثالث  والرابع و% 87للخميس الثاين و% 93 و األولللخميس % 100 حوايلالنسبة 

   .األغىنبالنسبة للشرحية السكانية 

 االئتمان  إىل قدرة الفئات غري الفقرية للوصول إرتفاع إىل بني اخلميسات نفاقويعود السبب يف تغري نسبة تغطية الدخل لإل

 القدرة االدخارية هلذه الفئات االمر الذي إرتفاع النظام املصريف فضالً عن منبالتايل زيادة امكانية حصوهلا على القروض و

 مساوياً األفقر الفئات إنفاقيف حني جاء . 20ا احلقيقي كما هو موضح يف الشكل ها احلقيقي اكرب من دخلهإنفاقجعل 

 االئتمان و بالتايل عدم حصوهلا على القروض من إىل هذه الفئات على الوصول يجة اساسية لعدم قدرةتملستوى دخلها كن

     . اخنفاض القدرة االدخارية هلذه الفئاتإىل، هذا باالضافة النظام املصريف
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   بالدينار2008 السنوي لعام األسرة إنفاقمتوسط دخل و:19شكل 

  
  

   والقوة الشرائيةسعاراأل 3.1.2

 عامة والفئات الفقرية األسراليت تؤثر يف مستويات معيشة الرئيسية  من العوامل املهمة سعاريعترب التغري يف املستوى العام لأل

 تآكل القوة إىليؤدي  اموعات السلعية املختلفة أسعار وسعار املستمر يف املستوى العام لألرتفاع اإلانبشكل خاص، حيث 

النمط االستهالكي لألسر بصورة تعكس اجتاهات التغريات السعرية من ناحية ومستويات الدخول من الشرائية، وبالتايل تغري 

  .ناحية أخرى

 من هذا التقرير الفروقات اليت ظهرت يف تكلفة السعر احلراري الذي حيصل عليه الفقراء مقارنة مع ما األولوقد تناول الفصل 

يعادل تقريبا ) األغىن(ا إنفاق كثر األالسكانحلراري الذي حيصل عليه مخيس  تكلفة السعر اانحيصل عليه األغنياء، وتبني 

، والسبب يف ذلك هو )األفقر(ا إنفاق األقل السكانضعف تكلفة احلصول على نفس العدد من السعرات احلرارية خلميس 

س العدد من السعرات احلرارية لكال اختالف نوعية السلع الغذائية الداخلة يف سلة االستهالك الغذائي الالزمة للحصول على نف

  .هاأسعار اختالف إىليتني، هذا باإلضافة السكانالشرحيتني 

 كافة السلع واخلدمات أسعاراً كبرياً يف إرتفاع قد شهد 2008 عام ان يف اململكة، يالحظ سعاروبتحليل املستوى العام لأل

، حيث بلغ يف اية عام 1991م أعلى مستوى له منذ عام  بلوغ معدل التضخإىلمقارنة مع العامني السابقني بصورة أدت 

  .2007خالل عام % 4.7مقارنة مع % 13.9 املستهلك سعار مقاسا بالتغري النسيب يف الرقم القياسي أل2008
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لنفط  اأسعار إرتفاع أمهها ان مجلة من العوامل اخلارجية واحمللية، كإىلي أساس بشكل سعاراأل احلاد يف رتفاعويعود هذا اإل

ية يف السوق الدولية نتيجة لتزايد الطلب العاملي على هذه املواد واملدعوم بنمو األساسواملشتقات النفطية والسلع الزراعية 

ذاك، سيما من قبل االقتصاديات الناشئة كاهلند والصني، وكذلك االستخدام الواسع للوقود احليوي اناقتصادي عاملي قوي 

 املشتقات النفطية يف السوق احمللي أسعار السلع واخلدمات بقرار حترير أسعار، وتأثر 23ويلكبديل للنفط على الصعيد الد

 موجة حادة من الصقيع أثرت إىل تعرض اململكة إىل، هذا باإلضافة 2008والذي دخل حيز التنفيذ يف شهر شباط من  عام 

  .24هاأسعار عإرتفا إىل أدىتاج العديد من احملاصيل الزراعية مما انبشكل سليب على 

 واموعات السلعية املختلفة خالل فترة مسح نفقات ودخل سعارولغايات حتليل التغريات اليت طرأت على املستوى العام لأل

، مع نفس الفترة من 2009 شهر شباط إىل 2008، فقد متت مقارنة فترة املسح املمتدة من شهر آذار 2008 لعام األسرة

  %.19 اً بلغت نسبته حوايلإرتفاعد سجل  قسعار املستوى العام لألان، حيث تبني 2007 و2006عام 

 سعار كافة اموعات السلعية الرئيسية املكونة لسلة الرقم القياسي ألأسعار على وللوقوف على التطورات اليت حدثت 

  :املستهلك ميكن مالحظة ما يلي

 حمصلة رتفاع، وقد جاء هذا اإل%28.3 بنسبة 2008، 2006 جمموعة املواد الغذائية بني الفترتني أسعار إرتفاع •

البقول اجلافة "، و%65.5بنسبة " الزيوت والدهون "أسعار مجيع البنود املكونة هلذه اموعة وخصوصا أسعارلزيادة 

احلبوب " ، و%37.8بنسبة " الفواكه"، و%49.9بنسبة "  ومنتجاا والبيضاناأللب"، و%57.2بنسبة " واملعلبة

األمساك "، و%25.6بنسبة " اخلضروات"، و%29.1بنسبة " اللحوم والدواجن"، و%37.6 بنسبة "ومنتجاا

  . يوجه حنو جمموعة املواد الغذائيةاألسرة إنفاق إمجايلمن % 42 ما نسبته ان علماً ب%.15بنسبة " ومنتجات البحر

 حمصلة رتفاع، وقد جاء هذا اإل2008 و2006خالل عامي % 13.4 جمموعة املواد غري الغذائية بنسبة أسعار إرتفاع •

ارة بنسبة كبرية بلغت ن الوقود واالسعار مجيع البنود املكونة هلذه اموعة وخصوصا الرقم القياسي ألأسعارلزيادة 

                                                 
  :ها انظرأسعار النفط، وأسباب الزيادات احلادة يف أسعارية واألساس املواد الغذائية أسعارفاصيل حول اجتاهات ملزيد من الت .23

United Nations, World Economic Situation and Prospects 2009, pp.44-54.   
، تبني أن 2008ط التضخمية اليت حلقت باالقتصاد الوطين خالل عام  ويف تقديرات أعدها حول منشأ الضغواألردين أن البنك املركزي إىلجتدر اإلشارة هنا  .24

 يف السوق الدولية، وان النسبة املتبقية األسعارمن معدل التضخم املسجل يف ذلك العام كان نتيجة عوامل خارجية تعود الرتفاعات %) 53(ما نسبته 
 الصقيع احلادة اليت أثرت بشكل سليب على حجم االإنتاج واملعروض من احملاصيل  كان من بينها موجة حمليةلكانت نتيجة لعوام%) 47(واملقدرة بنحو 

  .20-17، ص ص 2008، التقرير السنوي األردينالبنك املركزي : ، ملزيد من التفاصيل انظرالزراعية وبالتايل ارتفاع اسعارها
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 ، والنقل%14.1 مواد النظافة املرتلية بنسبة أسعار إرتفاع املشتقات النفطية، وأسعار إرتفاع، لتأثره املباشر ب51.6%

 %.20.3بنسبة 

 له تأثري كبري على ان احملروقات، كأسعار السلعية الغذائية خاصة واموعات أسعار يف رتفاع اإلان 21ويالحظ من الشكل 

 األمر وحىت شهر أيلول من نفس العام، 2008 اينون ثانية خالل الفترة من شهر كالسكانالقوة الشرائية ملختلف الشرائح 

على مستوى عكس ذلك انو )2008 ـ أيلول اينون ثانك( خالل تلك الفترة ثرهاأات تفاعر تترك هذه اإلان إىل أدىالذي 

  .2009  ـ شباط 2008الرقم القياسي العام وكافة اموعة السلعية خالل فترة املسح اليت غطت الفــترة الزمنـية آذار 

  2008 لبعض اموعات السلعية  لعام اجتاه الرقم القياسي العام والرقم القياسي :20شكل 

  
  
 

   :ية، يالحظ ما يلياألردن خمتلف البنود السلعية على املستوى االستهالكي لألسر أسعارات يف رتفاعسة أثر هذه اإلاوبدر

 إرتفاع إىل، ويعود السبب يف ذلك 2008 و2006 احلقيقي على السلع بني عامي اإلنفاقاخنفاض مستويات  •

، كما مت ايضاحه يف الفصل الثاين من هذا التقرير، فضال 2006 مقارنة مع عام 2008لع يف عام  كافة السأسعار

او ما يسمى يف علم االقتصاد ( على السلع املختلفة وفق قدراا املالية الفعلية املتاحة اإلنفاق يف األسرعن رغبة 

 الغذائية لكافة الشرائح السكانية املختلفة، اذ  على السلع الغذئية وغرياإلنفاق، فقد اخنفض متوسط )بقيد امليزانية

للخميس الثاين من % 4.8، و)األفقر(ا إنفاق األقلللشرحية % 3 احلقيقي اإلنفاقبلغت نسبة االخنفاض يف متوسط 
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، كما األغىنا او إنفاقللخميس االكثر % 8.2للخميس الرابع، و% 6.1للخميس الثالث، و% 4.1السكان، و

 . خالل الفترة ذاا6.2 على مستوى اململكة األسرة إنفاقاض يف متوسط بلغت نسبة االخنف

 2008 و2006 األردنية على اموعات الغذائية املختلفة للعامني األسرة إنفاقمتوسط :21شكل 

 
 على جمموعة السلع هاإنفاق احلقيقي لكافة الشرائح السكانية على اختالف مستويات اإلنفاقاخنفاض متوسطات  •

ا ولو بنسبة طفيفة إرتفاعها على جمموعة السلع الغذائية إنفاقا اذ شهد متوسط إنفاق األقلالغذائية باستثناء الشرحية 

ية ترتبط حباجة االفراد أساس، والسبب يف ذلك ان جمموعة السلع الغذائية تتضمن جمموعات سلعية %0.8بلغت 

احلبوب واأللبان واللحوم واخلضروات، خاصة وان مقدار االستهالك من املواد هلذه السلع لالستمرار باحلياة، ك

ية اليومية للفرد الالزمة للحفاظ على حياته وصحته وقوته البدنية األساسالغذائية مرتبط بصورة خاصة باحلاجات 

 اإلجتماعية أو الشرائح ألغىنا اإلجتماعيةواليت متكنه من القيام بأعماله اليومية، سواء كان الفرد من أفراد الشرائح 

 .هاأسعار عليها سيزداد كلما ارتفعت اإلنفاق فإن، وهلذا األفقر

 على جمموعة اإلنفاق على جمموعة التبغ والسجائر لكافة الشرائح السكانية، مع ارتباط ذلك بزيادة اإلنفاقزيادة  •

 احلقيقي على هاتني اموعتني اإلنفاقدة يف الشاي والقهوة والكاكاو لكافة الشرائح السكانية اذ بلغت نسبة الزيا

للشرحية % 10.9و % 13.2مقابل نسبة زيادة بلغت ) األولاخلميس (ا إنفاق األقلللشرحية % 16.2و% 9.1

 .على التوايل) اخلميس اخلامس(ا إنفاقاالكثر 
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 غري الغذائية، باستثناء البنود السلعيةغلب أ احلقيقي لالسرة على مستوى اململكة، على اإلنفاقاخنفاض متوسط  •

 عليهما بنسبة األسرة إنفاق على النقل  واليت ارتفع متوسط اإلنفاق على املسكن وملحقاته و اإلنفاقجمموعة 

اخلميس (ا إنفاقكثر ألوا) األولاخلميس (ا إنفاق األقلمقارنة بني الشرحيتني جراء إوب. على التوايل% 6.9و% 10

 على مستوى اململكة يف حالة شرحية األسرة إنفاق النمو املسجل يف متوسط  اجتاهيةيالحظ استمرار) اخلامس

مقابل % 55 و%8بني ما ها على مجيع البنود غري الغذائية بنسبة تراوحت إنفاق االدىن اذ اخنفض متوسط اإلنفاق

ناية الشخصية وبند الع% 5.8 بنسبة النقلوبند % 6.8ها على بند املسكن ومالحقاته بنسبة إنفاق متوسط إرتفاع

اخلميس  (األغىناما على مستوى الشرحية السكانية %. 2.5وبند مواد النظافة املرتلية بنسبة % 16.2بنسبة 

ما بني بنسبة تراوحت ) مبا فيها بند النقل واالتصاالت(ها على كافة السلع غري الغذائية إنفاقفقد اخنفض ) اخلامس

% 13ها على املسكن وملحقاته بنسبة إنفاقابل زيادة متوسط ها، مقأسعارنتيجة الزيادة يف % 57.5 و4.4%

ها على شراء سيارات حديثة وتزداد إنفاقويالحظ هنا ان الفئات الغنية واليت عادة ما يزداد . خالل الفترة ذاا

 هرتها على بند النقل واالتصاالت قد اظإنفاقاملسافات اليت تقطعها بسيارا اخلاصة لغايات ترفيهية كجزء من 

وعلى العكس من . ها على هذا البندإنفاق اخنفاض إىل الوقود عامليا االمر الذي ادى أسعاراستجابة واضحة للتغري يف 

 األسر إنفاق زيادة اجور نقل الركاب زيادة يف متوسط إىل الوقود الذي ادى أسعار إرتفاعذلك فقد نتج عن 

من ي ألىن ال غية اليت األساسمن اخلدمات  تعترب) رفيسحافالت وس(الفقرية على هذا البند كون النقل العام 

 .الفئات الفقرية عنها
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 2008 و2006 على المجموعات الغذائية للعامين األسرة نفاقاألهمية النسبية إل:22شكل 

  

 الواقعة ضمن األسر، مع باقي )األفقر(من السكان ا إنفاق األقلومبقارنة التغري يف النمط االستهالكي لألسر الواقعة يف اخلميس 

  :ها، بني الفترتني مدار البحث يالحظ ما يليإنفاق على اختالف مستويات األخرىشرائح السكان 

ا، كلما تناقصت األمهية النسبية ملتوسط إنفاق شرحية سكانية أكثر إىلا إنفاق كلما مت االنتقال من شرحية سكانية أقل  •

 على جمموعة املواد غري األسر إنفاقى جمموعة املواد الغذائية، وزادت باملقابل األمهية النسبية ملتوسط  علاألسر إنفاق

 على األسر إنفاق بزيادة الدخل كلما زاد نصيب اإلنفاقالغذائية، وهذا أمر يتفق والنظرية االقتصادية، إذ كلما زاد 

 .على املواد الغذائية يف ميزانية املستهلك اإلنفاقالسلع الكمالية واخلدمات الترفيهية، وتناقص 

ها عن النمط العام إنفاقمل ختتلف مالمح التغري يف النمط االستهالكي لكافة شرائح السكان على اختالف مستويات  •

 على األسر كافة إنفاق األمهية النسبية ملتوسط إرتفاع إىلاملسجل على مستوى اململكة، حيث تشري البيانات 

ا وفقاً ملا هو إنفاقا، وانتهاء باخلميس اخلامس األكثر إنفاق األقل األول الغذائية بدءا من اخلميس جمموعة املواد

 على جمموعة السلع غري الغذائية من األسر، هذا بالتزامن مع تناقص نصيب نفقات هذه 24موضح يف  الشكل 

 على املواد األسر نفاقيف األمهية النسبية إلاال ان مقدار الزيادة ). 25الشكل ( خالل الفترة ذاا اإلنفاق إمجايل
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 1.8 اختلفت بشكل واضح بني الشرائح السكانية إذ بلغ مقدار هذه الزيادة 2008 و2006عامي الغذائية بني 

 للخميس الثالث، 1.3 نقطة مئوية للخميس الثاين و1.2، و)اإنفاق األقل (األولنقطة مئوية يف حالة اخلميس 

، وهذا يعين ان )اإنفاقاألكثر ( نقطة مئوية يف حالة اخلميس اخلامس 1.6ميس الرابع، و نقطة مئوية للخ0.7و

 مقارنة باألسر ذات الدخل األقل نفاق ذات الدخل واإلاألسر املواد الغذائية كان تأثريه أكرب على أسعار إرتفاع

ختالف يف سلوك كل شرحية جتاه  حد ما مع ما سبق ومت اإلشارة إليه حول االإىلوهذا يتوافق .  األكربنفاقواإل

 يف املتوسط األسرة على التعليم فقد أظهرت النتائج ان ما تنفقه اإلنفاقوفيما خيص .  الغذائي وغري الغذائياإلنفاق

ها ستة إنفاق واليت بلغ متوسط األغىن يف الشرحية األسرة كان متواضعاً مقارنة مع ما تنفقه األفقرضمن الشرحية 

 ان دعم التعليم من قبل احلكومة إىل، وهذا يشري )ديناراً 70 مقابل ديناراً 12( الفقرية األسرةأضعاف ما تنفقه 

 دخالً حيث ان اغلب ابنائها الذين هم على مقاعد الدراسة يدرسون يف مدارس األقليف معظمه للشرائح يتجه 

ى اخلدمات التعليمية اليت يقدمها القطاع  علاإلنفاق زيادة إىل من اتمع تتجه األغىنحكومية، يف حني ان الشرحية 

 .اخلاص

  (%)ية السكان على املواد الغذائية حبسب الشرائح نفاقاألمهيات النسبية لإل: 23شكل 
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  (%)ية السكان على املواد غري الغذائية حبسب الشرائح نفاقاألمهيات النسبية لإل:24شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 

 

 

ها على بنود احلبوب واللحوم والدواجن إنفاق، فقد ارتفعت حصة )اإنفاق األقل(األوىل  اإلنفاقأما فيما خيص شرحية  •

، بعد 2008يف عام % 29.8 إىلها إنفاق إمجايلواأللبان والبيض واخلضروات والسكر والشاي والنب كنسبة من 

بعد % 20 إىل كما ارتفعت األمهية النسبية  لنفقات املسكن ،2006يف عام % 28.5ان كانت حصتها حوايل 

 واليت اإلنفاق إمجايل على النقل من اإلنفاقللفترة ذاا، وكذلك االمر مبا خيص حصة % 18.2ان كانت تشكل 

، مما يعين ان هذا البند 2008يف عام % 10.2 إىل 2006يف عام % 9.3ا من إرتفاعسجلت أمهيته النسبية 

 . السلع الغذائيةأسعار املشتقات النفطية قد ساهم بزيادة تاثري الضغوط التضخمية على أسعاراملرتبط باالخري، و
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   اإلجتماعي التحليل 4.1.2
  التركيب العمري والنوعي. أ

 واخلامس، حيث تزيد األول نسبة الذكور يف كافة اخلميسات ما عدا اخلميسني إرتفاع إىل 25ات يف اجلدول انتشري البي

 العوامل الدميوغرافية إىل عائدا األولاث يف اخلميس ن نسبة االإرتفاعوقد يكون السبب يف .  اث عن الذكورنهما نسبة االفي

  .  اث مقارنة بالذكور من جهة، وللهجرة من جهة أخرىن توقعات احلياة لالإرتفاعك

 اإلنفاقسات  التوزيع النسيب لألفراد حسب اجلنس ومخي:25جدول 

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر 

السن الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات يف شرحية الفقراء مقارنة بباقي   نسبة صغارإرتفاع 26دول ويتضح من اجل

 يف شرحية اناب للسكجن مستويات االإرتفاع إىل، مما يشري األغىنيف الشرحية % 7.3مقابل % 15.5الشرائح، حيث بلغت 

 5.2ثى مقابل ن أطفال لال4اب الكلي يف هذه الشرحية جنال حيث بلغ معدل االفقراء مقارنة باملستويات يف شرحية األغنياء

، يف حني %3.7فاض نسبة كبار السن يف شرحية الفقراء، حيث بلغت اخنويف املقابل، يالحظ .  الفقراءثى يف شرحية ن لألطفالً

 األغىنه يف الشرحية تفاعإر تباين يف توقع احلياة بني الشرحيتني وإىل مما يشري بشكل واضح األغىنيف الشرحية % 14.2بلغت 

وترتفع نسبة اإلعالة .   نسبة كبار السن يف هذه الشرحيةإرتفاع إىل مما يؤدي واإلقتصادية اإلجتماعيةنتيجة للظروف 

 الذين تقل أعمارهم السكان( صغار السن ان شرحية الفقراء، حيث بينت النتائج إىل األغىنالدميوغرافية كلما اجتهنا من الشرحية 

  .األغىن يف الشرحية السكانمن % 20م يشكلون حوايل ايشكلون حوايل نصف شرحية الفقراء يف حني ) سنة 15عن 

  اموع اثناال الذكور اإلنفاقمخيسات 
  100 50.6 49.4 األولاخلميس 

 100 49.3 50.7 اخلميس الثاين
 100 48.7 51.3 اخلميس الثالث
 100 48.5 51.5 اخلميس الرابع
 100 51.4 48.6اخلميس اخلامس
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   اإلنفاقحسب التركيب العمري ومخيسات لألفراد التوزيع النسيب : 26جدول 

  اموع +60 59-25 24-15 14-5 4-0 اإلنفاقمخيسات 
% 

 100 3.7 29.1 19.2 32.5 15.5 األولاخلميس 
 100 3.9 32.4 20.1 28.4 15.2 ايناخلميس الث

 100 4.5 33.7 23.6 24.3 13.8 اخلميس الثالث
 100 7.0 37.0 24.3 19.8 11.9 اخلميس الرابع
 100 14.2 41.5 24.3 12.8 7.3 اخلميس اخلامس
 100 6.7 34.7 22.3 23.6 12.7 اململكة

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر
  
  األسراحلالة الزواجية ألرباب . ب

 يف نسبتهم إرتفاع مع اإلنفاق يف كافة مخيسات األسر املتزوجون قد شكلوا غالبية أرباب األسر أرباب ان إىلات انتشري البي

 يكون أرباا من املتزوجني ان إىلمتيل  يف الشرائح األدىن األسر ان إىلوقد يعود السبب .   والثالثاين والثاألول اتاخلميسيف 

 من العزاب واألرامل يف الشرحية األسر نسبة أرباب إرتفاعويف املقابل، يالحظ .  فرادها املتزوجنيأكاألب أو اجلد أو أي من 

  ). اخلميس اخلامس (األغىن

 اإلنفاقية ومخيسات  حسب احلالة الزواجاألسرالتوزيع النسيب ألرباب : 27جدول 

 اموع أرمل مطلق متزوج أعزب اإلنفاقمخيسات 

 100 5.2 0.5 93.9 0.3 األولاخلميس 

 100 6.6 0.4 92.7 0.3  اخلميس الثاين

 100 8.0 0.5 90.6 0.8 اخلميس الثالث

 100 10.1 0.4 87.7 1.8 اخلميس الرابع

 100 13.5 1.1 81.9 3.5 اخلميس اخلامس
  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر     

 2008 حسب اخلميسات لعام األسرةجنس رب :  28جدول 

 اجلنس
اخلميس 

 األول
اخلميس 

 اينالث
اخلميس 

 الثالث
  اخلميس 

 الرابع
  اخلميس 

 اخلامس

 82.5  88.3  90.2 92.3  93.1 ذكر

 17.5  11.7 9.8  7.7 6.9  نثىأ

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : ملصدرا     
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من % 11.5من الرجال مقابل % 88.5و ما نسبتة أ األردن  يف األسررباب أ  من العظمى الغالبية نأ إىلتشري نتائج املسح 

 إرتفاعفاض بخن االإىل نسبتهم متيل نأ يف كافة اخلميسات كما األسررباب أ الرجال يشكلون غالبية نأوبينت النتائج . النساء 

% 92.3، وشكلوا  )األفقرالشرحية ( األوليف اخلميس % 93.1 كرب الرجال النسبة األاألسررباب أوشكل . ترتيب اخلميس

 الرجال يف اخلميس األسررباب أفاض نسبة اخنويالحظ  .  والثالث والرابعاين يف اخلميسات الث%88.3و % 90.2و 

 الرجال يف هذا األسررباب أفاض نسبة اخنوقد يكون سبب . من النساء% 17.5مقابل % 82.5اخلامس، حيث شكلوا 

  .  غىنكثرة اليت اكتسبتها املراة  يف الشرائح األان املكإىل عائداً األخرىاخلميس مقارنه بنسبتهم يف اخلميسات 

  املستوى التعليمي. ج
ما قبل ( الذين ال حيملون أي مؤهل تعليمي داألفرا نسبة ان إىل 2008 األسرةات من مسح نفقات ودخل انتشري البي

اجلدول  كما هو موضح يف %57.6  حوايلترتفع يف شرحية الفقراء مقارنة بنسبتهم يف باقي الشرائح حيث بلغت) ياألساس

 إىليل  املوقد يكون سبب ذلك هو.   إكمال دراستهم ملراحل تعليمية أعلىإىل الفقراء ال مييلون األفراد ان إىل مما يشري ،29

 ان كان على حتمل نفقات التعليم اإلضافية حىت واألسرة أو لعدم قدرة  يف توفري مصدر دخل لسد احتياجاااألسرةمساعدة 

وية والعليا حسب الشرائح ان من محلة املؤهالت الثاألفرادوتتباين نسب .  يةاألساس يف مرحلته اًيان جماألردنالتعليم يف 

 مقارنة األوىل من محلة املؤهلني املشار إليهما بني أفراد الشرحية األفرادث تنخفض نسبة ، حياإلنفاقحسب وية السكان

م من مواصلة ا حرمإىلية حنو تشغيل أبنائها مما يؤدي نفاق يف هذه الشرحية اإلاألسر، مما يؤكد ميل األخرىبالشرائح 

 ما األول يف كافة املستويات التعليمية يف اخلميس اثنالامقارنة بنسبة  نسبة الذكور إرتفاع إىل 29 ويشري اجلدول .تعليمهم

ي األساسالاليت يقل مؤهلهن التعليمي عن ناث إلا نسبة إرتفاعويف املقابل، يالحظ . وي والتعليم العايلانعدا محلة املؤهل الث

  .يف اخلميس اخلامس



73 
 

 

 اإلنفاقاملرحلة التعليمية ومخيسات  اجلنس وحسب) ثرأك سنه ف15( التوزيع النسيب لألفراد: 29جدول 

 %اموع  تعليم عايل ويانث تلمذة مهنية ياألساس ياألساسما قبل  اإلنفاقمخيسات 
 100.0 6.0 12.9 0.4 23.1 57.6 األولاخلميس 
 100 5.8 10.9 0.7 23.9 58.8  ذكر
 100 6.3 14.9 0.1 22.3 56.5  ثىان

 100 11.3 17.3 0.3 23.7 47.4 ايناخلميس الث
 100 10.6 16.6 0.6 26.0 46.1  ذكر
 100 12.0 17.9 0.0 21.4 48.7  ثىان

 100 14.7 19.7 0.5 24.3 40.9 اخلميس الثالث
 100 14.8 18.4 0.9 26.6 39.4  ذكر
 100 14.6 21.0 0.0 21.8 42.6  ثىان

 100 20.7 21.2 0.3 21.3 36.6 اخلميس الرابع
 100 19.9 21.4 0.5 23.9 34.3  ذكر
 100 21.4 20.9 0.1 16.6 39.0  ثىان

 100 33.7 22.5 0.3 12.6 30.8 اخلميس اخلامس
 100 36.3 22.9 0.7 16.0 24.1  ذكر
 100 31.4 22.1 0.0 9.5 36.9  ثىان

 100 18.8 19.2 0.3 20.4 41.3  اململكة
 100 19.0 18.6 0.7 22.9 38.8  ذكر
 100 18.6 19.7 0.0 17.9 43.7  ثىان

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر

  األسرةمتوسط حجم . د
 متوسط ان فردا لكل أسرة يف حني ك7.6 يف الشرحية الفقرية، حيث بلغ األسرة متوسط حجم إرتفاع إىلات انتشري البي

قرية من األعباء عليها من خالل ما حيتاجه  الفاألسر عدد أفراد إرتفاعويزيد .   فرد4.2 األغىن يف الشرحية األسرةحجم 

ما مت اإلشارة إليه   تراجع مستويام التعليمية مثالً وحسبإىل، مما يؤدي  من مستلزمات من السلع املختلفة واخلدماتاألفراد

وسط حجم  متإرتفاع انوال شك .   فردا5.7 الفقرية عن املتوسط للمملكة والذي بلغ األسرةويرتفع متوسط حجم .  فاًنآ

فاض اخن إىل أدى قد األغىن األسرفاض هذه املعدالت بني اخن اناب، يف حني جن معدالت االرتفاع الفقرية هو نتيجة إلاألسر

  .األفقره يزيد من عبء اإلعالة يف أسر الشرحية ان إىل ةهذا باإلضاف.  فردا4.2حجمها والذي بلغ   
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اإلنفاق وخميسات األسرةمتوسط حجم :  30جدول   
 األسرةمتوسط حجم  اإلنفاقمخيسات 

 7.6 األولاخلميس 

 6.6 ايناخلميس الث
 6.0 اخلميس الثالث
 5.1 اخلميس الرابع
 4.2 اخلميس اخلامس

 5.7  اململكة
  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر 

   احلالة العملية لألفراد.هـ
 العاملني من شرحية الفقراء يعملون بأجر أو أصحاب عمل أو األفراد )%72.7(  حوايل ثالثة أرباعان إىلات انتشري البي

 األغىن العاملني يف الشرحية األفرادويف املقابل، فقد بلغت نسبة %.  27.3عاملني حلسام اخلاص، بينما شكل املتعطلون 

، األفقررنة بنسبتهم يف الشرحية  مقااألغىنوترتفع نسبة أصحاب العمل يف الشرحية %.  85حوايل ) اخلميس اخلامس(

 قدرة يف أكثر هم األغىن العاملني يف الشرحية األفراد ان إىل، مما يشري )لكل من الشرحيتني على التوايل% 0.8و% 8.4(

  .  ميتلكوا مصاحلهم االقتصادية وإدارا بوجود مستخدمني آخرين لديهماناحلصول على املوارد املالية اليت متكنهم من 

 اإلنفاق حسب احلالة العملية  ومخيسات لألفرادالتوزيع النسيب : 30جدول 

 اموع املتعطلون يعمل حلسابهصاحب عمل مستخدم باجر احلالة العملية

 100 27.3 7.4 0.8 64.5 األولاخلميس 

 100 20.2  8.6 2.3 68.8 ايناخلميس الث

 100 19.1 7.9 3.1 70.0 اخلميس الثالث

 100 18.5 8.8 4.7 68.0 اخلميس الرابع

 100 15.2 5.9 8.4 70.5 اخلميس اخلامس

 100 20.1 7.7 3.9 68.4   اململكة

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر 
  

ع الصناعة حيث بلغت يضا يف يف قطاأ من ثالثة أرباع الفقراء العاملني يف قطاع اخلدمات، كما ترتفع نسبتهم أكثرويعمل 

 يف قطاع اخلدمات حيث األغىنوترتفع نسبة العاملني من الشرحية .  األغىنمن العاملني من الشرحية % 9.2مقابل % 14.9

 األخرى يف قطاع الزراعة مقارنة بالعاملني من الشرائح األفقر نسبة العاملني من الشرحية إرتفاعويالحظ %.  89.7بلغت 

 تدين املستويات التعليمية للشرحية ان إىلكما وميكن اإلشارة هنا   .من جمموع العاملني الفقراء% 6.3حيث بلغت نسبتهم 
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كما %. 27 حيث بلغت األخرىتنعكس بكل تأكيد على نسبة املتعطلني واليت فاقت كل الشرائح ) األشد فقراً( األوىل

  .33 و 32 ني كما هو موضح يف اجلدولألفقراة وتنعكس تلك احلقيقة على نوعية األعمال والفرص املتاحة للشرحي

 اإلنفاقالتوزيع النسيب لألفراد املشتغلني حسب النشاط االقتصادي ومخيسات : 31جدول 

 اموع خدمات صناعة زراعة شطةناال
 100 78.8 14.9 6.3 األولاخلميس 

 100 83.1 13.8 3.0 ايناخلميس الث
 100 82.2 15.6 2.2 اخلميس الثالث
 100 85.2 13.3 1.5 اخلميس الرابع
 100 89.7 9.2 1.1   اخلميس اخلامس

 100 83.8 13.4 2.8  اململكة   
  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر 

  

، حيث بلغت األغىنحية  من شرحية الفقراء الذين يعملون يف القطاع احلكومي عن نظرائهم من الشراألسروترتفع نسبة أرباب 

ويف .  العاملني الفقراء مييلون للعمل احلكومي ملا له من مميزات كاالستقرار الوظيفي واالستمراريةان إىلمما يشري % 34.1

  %. 72.5 يف القطاع اخلاص مقارنة بباقي الشرائح حيث بلغت األغىن العاملني من الشرحية األسراملقابل، ترتفع نسبة أرباب 

 اإلنفاق ومخيسات األسرة حسب قطاع عمل  رب املشتغلني األسرالرباب التوزيع النسيب : 32جدول 

 اموع األردنخارج  هيئات دولية خاص حكومي اإلنفاقمخيسات 

 100 0.1 0.2 65.6 34.1 األولاخلميس 

 100  - 0.6 65.0 34.4 اخلميس الثاين

 100  - 0.5 64.6 34.9 اخلميس الثالث

 100 0.0 0.6 64.5 34.8 اخلميس الرابع

 100 0.8 0.7 72.5 25.9 اخلميس اخلامس
  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر  

  
  يف اخلميس األسرةالتوزيع  النسيب للمشتغلني حسب اخلميسات وقطاع العمل لرب الذي يقدم  34ويتضح من اجلدول 

 ويف القطاعات %14.5 والقطاع اخلاص %15.4 من العاملني يف القطاع العام األقليشكلون النسبة ) األفقرالشرحية  (األول

 يف اخلميسات األسر العاملني من ان من العاملني يف القطاع احلكومي يالحظ %15، ففي حني شكلوا حوايل %8.8 األخرى

 ال مييلون للعمل األفقر من الشرحية األسررباب أ انع، كما يالحظ  والثالث والرابع حوايل ثلثي العاملني يف هذا القطااينالث

  . فقط من العاملني هناك%4 حيث شكلوا حوايل األردنخارج 
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 2008 حسب اخلميسات وقطاع العمل املشتغلني األسررباب التوزيع النسيب أل:33جدول 

 األردنخارج  هيئات دولية خاص حكومي اإلنفاقمخيسات 

 3.9 14.54.9 15.4 األولاخلميس 

  0.0 18.619.6 20.1 اخلميس الثاين

  0.0 19.819.3 21.9 اخلميس الثالث

 4.7 21.925.1 24.2 اخلميس الرابع

 91.3 25.231.1 18.4 اخلميس اخلامس

 100     100   100 100  اموع
  لفقرقسم إحصاءات ا/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر 
  

  خصائص املسكن. و
تقيم يف % 53  أو حوايلاألفقر يف الشرحية األسر من نصف أكثر أن إىل 2008 األسرةات مسح نفقات ودخل انتشري بي

اخلميس  (األغىن من الشرحية األسرويف املقابل، ترتفع نسبة .  مساكن من نوع  الدار، يف حني يقيم اجلزء املتبقي يف الشقق

  %. 79.4 يف الشقق حيث بلغت اليت تقيم) اخلامس

 اإلنفاقالتوزيع النسيب لألسر حسب نوع املسكن و مخيسات : 34جدول 

 %اموع  شقه دار فيال اإلنفاقمخيسات 

 100 47.4 52.6 0.0  األولاخلميس 
 100 58.7 41.3 0.0 اخلميس الثاين
 100 64.0 35.9 0.0 اخلميس الثالث

 100 70.6 29.2 0.2  الرابعاخلميس
 100 79.4 17.4 3.2 اخلميس اخلامس
 100 66.2 32.9 0.9       اململكة

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر 
  

  متتلك املساكن اليت تقيم فيها، يف حني ترتفع هذه النسبة يفاألوىل من الشرحية األسرمن % 63.5 ان إىلات انوتشري البي

 تقيم يف مساكن دون األول يف اخلميس األسرمن % 10حوايل ن أ إىلوجتدر اإلشارة .  الشرائح الثالثة والرابعة واخلامسة

  . مقابل
 اإلنفاقالتوزيع النسيب لألسر حسب نوع حيازة املسكن و مخيسات : 35جدول 

 %اموع   مقابلدون مقابل عمل مستأجر ملك لالسره اإلنفاقمخيسات 
 100 63.525.10.710.7 األولاخلميس 

 100 64.925.91.08.1 اخلميس الثاين
 100 66.523.51.68.4 اخلميس الثالث
 100 70.721.01.66.8 اخلميس الرابع
 100 76.118.80.74.4 اخلميس اخلامس
 100 7.3 1.1 22.3 69.3 اململكة

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةءاتاإلحصادائرة : املصدر  
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) األولاخلميس (، فاملصدر الرئيسي للتدفئة لدى شرحية الفقراء اإلنفاقخيتلف االعتماد على مصدر التدفئة باختالف مخيسات 

، أما الذين يعتمدون على احلطب أو الفحم فقد بلغت نسبتهم %47.7بنسبة بلغت  سوالر/ يتركز على مدفأة كاز

 هناك نأه ال يوجد هناك أي أسرة فقرية تعتمد على التدفئة املركزية كمصدر للتدفئة، كما نأدير بالذكر ومن اجل%.  19.1

تعتمد ) اخلميس اخلامس (األغىن الشرحية فإناملقابل،  ويف %. 3.3نسبة ليست بالقليلة منهم ال يوجد لديها مصدر للتدفئة  

 .يستخدمون تدفئة مركزية% 17.2سوالر، و/ على مدفاة كاز% 31و% 44.1 على مصادر متنوعة للتدفئة كمدفأة الغاز

 إىل% 62.9السوالر، على مستوى اململكة من / هذا ويالحظ من اجلدول التراجع الذي شهده استخدام مدفأة الكاز

   من قبل احلكومة سعاراأل النفط العاملية وحترير تلك أسعار هشهدت الذي رتفاع اإلإىلد يعود قوهذا % 43.2

 اإلنفاقالتوزيع النسيب لألسر حسب املصدر الرئيسي للتدفئة و مخيسات : 36ل جدو

  السنةاإلنفاقمخيسات 
مدفاة 

 سوالر/كاز
مدفاة غاز

تدفئه 

 مركزيه

مدفاه 

كهربائية
ال يوجد أخرىفحم/حطب

2006 73.1 14.70.1 0.3 7.6 1.2 3.0 
 األولاخلميس 

2008 47.726.70.0 3.1 19.1 0.1 3.1 

2006 73.3  19.90.2 0.6 3.2 1.5 1.3 
 ايناخلميس الث

2008 51.7 31.70.2 3.3 11.5 0.3 1.3 

2006 70.7 23.50.8 0.4 2.2 0.9 1.6 
 اخلميس الثالث

2008 47.0 38.00.2 4.1 9.4 0.3 1.0 

2006 64.4 28.92.3 0.9 1.8 0.7 1.0 
 اخلميس الرابع

2008  45.4 41.20.8 5.2 5.9 0.4 1.1 

2006 43.8 31.721.90.9 0.8 0.2 0.2 
 اخلميس اخلامس

2008 31.0 44.117.25.5 1.6 0.2 0.4 

2006 62.9 24.96.6 0.7 2.7 0.8 1.4 
   اململكة

2008 43.2 37.64.9 4.4 8.3 0.3 1.2 
  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر  
  

 ملدفأة الغاز كون أنبوبة الغاز ما زالت مدعومة بسعر حمدد األسروقد قابل ذلك زيادة يف استخدام .  2008بداية العام يف 

كما يبني .  الغاز على املستوى الكليإىلاالستهالكي لألسر من الكاز والسوالر  هاالجتا حتول إىلمن قبل احلكومة مما أدى 

 هشهد يف استخدام مصادر التدفئة وما طرأ عليه من تغري نتيجة ملا اإلنفاقيسات  اعاله سلوك كل مخيس من مخ37اجلدول 
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من استخدام %  73.1) األولاخلميس  (األفقرتقلت الغالبية العظمى من الشرحية ان، حيث سعاراأل إرتفاعسوق النفط من 

يف % 14.7 من األولا يف اخلميس  استخدام مدفأة الغاز حيث زاد مستخدموهإىل 2006السوالر  يف عام / مدفأة الكاز

 2006يف عام % 7.6 ، كما وزادت نسبة مستخدمي احلطب والفحم من 2008يف عام % 27  حوايلإىل 2006عام 

  .2008يف عام % 19.1 إىل

 ،األغىن الشرحية إىل امتالك السلع املعمرة يزداد كلما اجتهنا من شرحية الفقراء نأ 2008 األسرةمسح نفقات ودخل بني و

وتقترب نسب امتالك الفقراء للسلع .   عن غريهااألغىن القدرة الشرائية لدى الشرحية إرتفاع إىلوقد يعود السبب يف ذلك 

 هذه ان إىل، ويعود السبب األخرىمن نسب باقي الشرائح ) الغسالة والثالجة، والتلفون والطبق اهلوائي واخللوي(املعمرة 

 من خالل األردنب، ونظراً لسهولة احلصول على مثل هذه السلع يف ان من ج أسرةالسلع تعترب من السلع الضرورية لكل

ويتباين امتالك السيارة اخلاصة بني الشرائح املختلفة، حيث ترتفع نسبة .  من جانب آخرالعروض والتسهيالت املتوفرة

 اليت متتلك جهاز كمبيوتر فقد ألسراأما . يف شرحية الفقراء% 11.5مقابل % 63.9 إىل لتصل األغىناالمتالك يف الشرحية 

  .لشرحية الفقراء% 14.7مقابل % 53.9 األغىنبلغت نسبتها يف الشرحية 

 هناك ثالث سلع تعتمد على الغاز يف انحسب السلع املعمرة سر ألل الذي يعكس التوزيع النسيب 38كما ويوضح اجلدول 

 اليت األول يف اخلميس األسرنسبة ن أب، حيث يالحظ خ الغاز وطبااستخدامها وهي فرن الغاز وفرن الغاز املستخدم للخبز

 طباخ الغاز انويالحظ ب. على التوايل% 69.4و% 34.5و% 32  حوايلتانتستخدم هذه السلع املعتمدة على الغاز ك

ذو ه فإنوعلية ). غاز بثالثة عيون ودون فرن (  هو عبارة عن طباخ غاز مبواصفات خاصة األولاملستخدم يف اخلميس 

% 85.5 يف اخلميس اخلامس مثالً بنسبة األسرمن قبل  مز املستخدا مقارنة بفرن الغأقل ا وسعرأقل وجودة أقلمواصفات 

  .والذي يشتمل على طباخ وفرن غاز معاً
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 2008 اإلنفاقالتوزيع النسيب لألسر حسب السلع املعمرة ومخيسات : 37جدول 

السيارة السلع املعمرة  و
 اخلاصة

اخلميس 
 األول

اخلميس 
 اينالث

اخلميس 
 الثالث

اخلميس 
 الرابع

اخلميس 
 اخلامس

 اململكة

 17.0 28.3 17.4 15.5 8.9 6.9 فلتر مياه

 97.5 98.6 97.6 98.6 96.8 94.7 غسالة

 97.4 99.1 98.4 98.2 96.7 92.8 ثالجة
 9.4 22.4 7.4 5.1 2.6 1.8 فريزر/جممدة

 63.1 85.5 70.3 60.5 48.8 31.9 فرن غاز

 30.2 24.0 28.9 33.6 34.2 34.5 فرن غاز للخبز
 39.8 18.0 33.7 42.3 53.3 69.4 طباخ غاز

 23.9 51.1 23.3 14.8 9.9 3.3 مايكروويف

 1.3 3.3 0.7 0.3 0.7 0.2 جالية كهربائية
 56.7 81.0 63.6 54.8 41.4 22.4 مكنسة كهربائية

 98.8 99.6 99.2 99.2 98.8 96.3 تلفزيون

 91.1 95.7 92.9 92.0 88.6 81.9 رسيفر) + دش(طبق هوائي 

 39.0 55.5 41.4 34.2 30.4 21.9 راديو او راديو مع مسجل
dvd / cd/20.6 38.0 18.8 17.1 12.3 5.8فيديو 

 3.8 10.1 2.4 1.6 1.1 0.4 الة تصوير فيديو

 36.7 53.9 39.8 34.5 27.5 14.7 جهاز كمبيوتر
 7.8 21.0 5.3 3.4 1.5 0.5 ربط انترنت

 34.3 63.0 34.6 26.0 17.6 11.9 تلفون أرضي

 93.8 94.6 94.3 96.1 93.8 88.6 هاتف نقال خلوي
 7.9 17.1 6.3 5.6 3.4 1.7 مكيف

 9.9 17.5 10.6 8.1 5.0 3.2 سخان مشسي

 10.7 12.8 11.1 10.6 9.0 8.4 ماكنة خياطة
 39.4 63.9 44.2 34.8 24.0 11.5 سيارة خاصة

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر

  :خصائص الفقراء وغري الفقراء.  ز
 الواقعني يف بقية الشرائح، حيث تبني األفرادو األفقر الواقعني يف الشرحية األفراد تباينات جوهرية يف خصائص إىلتشري النتائج 

مما لباقي الشرائح % 33.7مقارنة مع % 48 سنة يف شرحية الفقراء بلغت 15ن سن  الذين أعمارهم دوالسكان نسبة ان

  . األبناء كمصدر للدخلإىل كوم ينظرون األخرى من الشرائح أكرباب بشكل جن االإىلالفقراء مييلون ن أ إىليشري 
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2008التوزيع النسبي للسكان حسب شريحة الفقر والفئة العمرية :  39 جدول  
 اموع +60 59-25 24-15 14-5 0-4 يةسكانالالشرحية 

 100 3.7 29.1 19.2 32.4 15.6 األفقرالشرحية 

 100 7.3 36.0 23.0 21.4 12.3 باقي الشرائح

 100 6.6 34.6 22.3 23.6 12.9 اململكة
  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر

  
حوايل (ي مقابل األساست من محلة املؤهالت دون ان  يف شرحية الفقراء كاألفرادمن ) % 58حوايل (نسبة كبرية ن أكما 

 او عدم قدرم على حتمل  عزوف الفقراء عن استكمال حتصيلهم العلميإىل إما يشريقد  مما األخرى يف الشرائح  )38%

 بني شرحية الفقراء و الشرائح ويان ومبقارنة نسبة محلة املؤهالت األعلى من الثليات ونفقات متابعة التحصيل العلمي،ومسؤ

يف حني بلغت هذه النسبة % 6 الفقراء قد بلغت األفرادوي بني ان نسبة محلة املؤهالت األعلى من الثان يتضح األخرى

  . الذي يؤكد ما أشرنا إليه أعالهاألمر) % 21حوايل ( األخرىللشرائح 

 2008الفقراء وغري الفقراء فراد أللالتوزيع النسيب :  38جدول 

الشرحية 
 اموع تعليم عايل ويانثتلمذة مهنية ياألساس ياألساسما قبل  يةالسكان

 100.0 6.0 12.9 0.4 23.1 57.6 األفقرالشرحية 

 100.0 21.3 20.4 0.3 19.9 38.1 باقي الشرائح

 100.0 18.8 19.2 0.3 20.4 41.3 اململكة

  قسم إحصاءات الفقر/ العامة اإلحصاءاتدائرة : املصدر
  

 يف شرحية الفقراء وغري الفقراء العظمىاملتزوجني يشكلون الغالبية ن أ حسب احلالة الزواجية يتضح األسرومبقارنة توزيع أرباب 

 األرامل األسر نسبة أرباب إرتفاعكما يتضح  )لغري الفقراء% 87للفقراء و % 93.9(  جوهريإرتفاععلى حد سواء مع 

اث يف هذه ن العمر املتوقع لإلإرتفاع إىليف شرحية الفقراء مما يشري % 5.3مقابل  %10.3ة غري الفقراء حيث بلغت يف شرحي

  . الشرحية

 2008الفقراء وغري الفقراء حسب احلالة الزواجية األسرالتوزيع النسيب الرباب : 39جدول 

 اموع لارم مطلق  متزوج اعزب يةالسكانالشرحية 

 100.0 5.3 0.4 93.9 0.4 األفقرالشرحية 

 100.0 10.3 0.7 87.1 1.9 باقي الشرائح

 100.0 9.3 0.6 88.5 1.6 اململكة

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر
  



81 
 

 األعمال يف الشرحية غري الفقرية  نسبة أصحابإرتفاع حسب احلالة العملية لشرحية الفقراء وغري الفقراء  األفرادويبني توزيع 

 نسبة املتعطلني بني أفراد قوة العمل إرتفاعكما يتضح ) لغري الفقراء  % 5.2للفقراء و% 1.2(مقارنة بنسبتهم بني الفقراء 

 تسبقو والذي قد يرجع بدوره كما بني قوة العمل لغري الفقراء% 18مقابل % 25.2يف شرحية الفقراء حيث بلغت 

صحاب النسبة االعلى من أ يكونوا ان القدرات الفنية والتعليمية واليت تنعكس على قدرة بقية الشرائح على إىله االشارة الي

 تدين هذه املستويات الفنية والتعليمية قد حرم شرحية الفقراء من فرصتني يف امتالك عمل انيف حني . حيث امتالك االعمال

   .ء تطورات سوق العمليف اجياد فرصة العمل املناسبة يف ضو وأخاص 

  
 2008التوزيع النسيب لألفراد العاملني الفقراء وغري الفقراء حسب احلالة العملية :  40جدول 

 اموع متعطل يعمل حلسابه صاحب عمل مستخدم باجر يةالسكانالشرحية 

 100.0 25.2 7.8 1.2 65.7 األفقرالشرحية 

 100.0 18.0 6.9 5.2 69.8 باقي الشرائح

 100.0 19.4 7.1 4.5 69.0 اململكة

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر

 ، السكان من األفقرالشرحية  أفراد من هم أكثر سنة ف15 الذين أعمارهم العاملنيمن % 13حوايل  نأ  من النتائج ويتضح

  . اموع الكلي للعاملنيمن %87حوايل أو  العظمىغالبية  الاألخرى  باقي الشرائحمنيف حني شكل العاملون 

  

 2008 العاملني الفقراء وغري الفقراء األفرادنسبة :  41جدول 

   إحصاءات الفقرقسم/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر
 
 
 
 
 
 

  نسبة العاملني يةالسكانالشرحية 
  13.2 األفقرالشرحية 

 86.8 باقي الشرائح
 100 اململكة
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  25دور التدخالت احلكومية يف احلد من الفقر: الفصل الثالث

  :مقدمه

 النفط أسعارية واألساسلسلع واخلدمات وخاصة السلع الغذائية  كافة اأسعار تطورات استثنائية يف 2008شهد عام 

 اختاذ اجراءات لتخفيف تاثري الضغوط إىلدن واملشتقات النفطية املختلفة، األمر الذي حدا بالعديد من البلدان ومنها األر

التضخمية على ميزانية املستهلك بشكل عام والفئات حمدودة الدخل بشكل خاص، حيث كان للتحويالت والتدخالت 

 اإلستهالكي لألسر األردنية بشكل عام والفقرية نفاقاحلكومية املختلفة األثر الفعال يف رسم اجتاهات التغري يف الدخل واإل

فقد كان للتدخالت . نفاقكل خاص حيث أوضح هذا التقرير يف جزئه الثاين مسرية تلك التغريات يف الدخل واإلبش

 أثر اجيايب على مستويات 2008 األردنية بنسب خمتلفة ومتفاوته خالل عام األسروالتحويالت احلكومية اليت حصلت عليها 

ل أثر التغري الذي طرأ على اجتاهات نسبة الفقر يف اململكة نتيجة استبعاد ولغايات حتلي .اإلنفاقالدخول وبالتايل على مستويات 

، فقد مت اإلعتماد على املنهجية اإلجتماعيةقيم التحويالت والدعم احلكومي املقدم لألسر ذات العالقة لتحقيق هدف احلماية 

  :التالية

  

  .2008املطلق عند مستوياته احملسوبة لعام  خط الفقر تثبيت: أوال

 املسجلة حبسب األسر إنفاقطرح قيمة التحويالت وأشكال الدعم واملساعدات احلكومية املختلفة من قيمة دخول و: انياث

  .2008 لعام األسرةمسح نفقات ودخل 

 السكان وذلك إمجايل إىلهم حتت خط الفقر املطلق ونسبتهم إنفاق عدد األفراد الذين أصبحت متوسطات إمجايلحساب : ثالثا

  .على نسبة الفقر بعد استبعاد قيمة اإلعانات والدعم احلكوميللحصول 

مقارنة نسبة الفقر بعد استبعاد اإلعانات والدعم احلكومي مع نسبة الفقر قبل استبعاد هذه التحويالت واملساعدات : رابعا

  .وذلك إليضاح وبيان أثر التحويالت والتدخالت احلكومية موضع املقارنة. احلكومية املختلفة

  
  حتليل أثر استبعاد التحويالت والدعم احلكومي على مستويات الفقر يف اململكة 1.3

 على مستويات ونسب الفقر 2008خالل عام ردنية ألاوللبدء بتحليل اثر التدخالت احلكومية املختلفة اليت نفذا احلكومة 

 دف التخفيف من آثار 2008 األردنية يف عام يف اململكة، فانه البد من التعرف على أهم اإلجراءات اليت اختذا احلكومة

على الفئات حمدودة الدخل بشكل خاص، وأشكال الدعم النقدي والعيين الذي قدمته احلكومة  اإلستثنائيةالضغوط التضخمية 

  :، وذلك على النحو التايل2008خالل عام 

                                                 
 .  كسنة أساس2006 سنةعلى اليت اعتمدت ر  اجلارية باستثناء نسب الفقسعارباألمتت كافة التحليالت يف هذا الفصل :  25
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 بنسبة بلغت 2007 مقارنة بعام 2008 خالل عام  صندوق املعونة الوطنية على براجمه املختلفةإنفاق قيمة إمجايل إرتفاع •

 املستفيدة من املعونة، ورفع سقف األسر، نتيجة لزيادة أعداد ديناراًمليون  74.2 إىل اإلنفاقلتصل قيمة % 43.2

  26. شهرياديناراً 180 إىل شهريا ديناراً 156املعونة لألسرة املكونة من مخسة أفراد فأكثر من 

 50 مبقدار 2008 واملتقاعدين من اجلهازين املدين والعسكري اعتبارا من مطلع شهر كانون ثاين  زيادة رواتب املوظفني •

 27ديناراً 300 شهريا ملن تزيد رواتبهم الشهرية عن ديناراً 45، وديناراً 300 ملن تقل رواتبهم الشهرية عن  شهرياًديناراً

 .ديناراً مليون 123وبكلفة امجالية على خزينة الدولة بلغت 

 لكل فرد ديناراً 100 بإيعاز من حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد اهللا الثاين بن احلسني املعظم للحكومة، مت صرف مبلغ  •

 إىلمن العاملني واملتقاعدين يف القطاع العام واملؤسسات احلكومية والقوات املسلحة واألجهزة األمنية، باإلضافة 

 ختفيف األعباء االقتصادية على املواطنني خالل شهر رمضان من عام املستفيدين من صندوق املعونة الوطنية دف

 خالل شهر آب الذي نفذ خالله صرف ديناراً مليون 74.4 وقد بلغت الكلفة اإلمجالية هلذا اإلجراء حوايل 2008.28

 .هذه املكرمة امللكية

 ديناراً 1000وية الفردية اليت تقل عن تقدمي املساعدات النقدية وملرة واحدة ملوظفي القطاع اخلاص ذوي الدخول السن •

 كجولة أوىل، كما وزعت يف أيلول كجولة ثانية، حيث قدرت الكلفة اإلمجالية 2008واليت مت توزيعها يف كانون الثاين 

 .ديناراً مليون 40هلذا اإلجراء حوايل 

 والضريبة على املطاعم غري  سلعة غذائية أساسية،13خفض الضريبة العامة على املبيعات والرسوم اجلمركية على  •

، كما ان الضريبة خفضت من ديناراً ألف 99 الصفر، ومنح إعفاء مؤقت لتجار التجزئة برأمسال أقل من إىلالسياحية 

 تعليق الرسوم إىل آذار، إضافة 16يف ) مسك، حلوم، ومنتجات حيوانية( صفر إلحدى عشر سلعة غذائية إضافية إىل% 5

 35حيث بلغت كلفة التخفيضات الضريبية حوايل . ٪30دواجن، وختفيض سعرها بنسبة اجلمركية على البيض وال

 .ديناراًمليون 

 القمح عامليا خالل أسعار إرتفاعكيلو، خاصة يف ظل /  فلساً 160االستمرار يف احلفاظ على دعم سعر اخلبز يف حدود  •

 .ناراًدي مليون 175، والذي كلف اخلزينة العامة ما قيمته حوايل 2008عام 

 63ربط األجور والرواتب مبعدالت التضخم وربطها بانتاجية العامل، واليت قدرت تكلفتها اإلمجالية على اخلزينة بنحو  •

 .ديناراًمليون 

 حبسب البيانات اليت يوفرها مسح نفقات 2008ولغايات هذا التقرير، ودف دراسة التأثريات اليت حلقت بالفقراء يف عام 

 مت دراسة تأثري االجراءات الثالثة األوىل أعاله، حيث مت حتليل التأثريات اليت ستلحق بنسبة الفقر يف اململكة ، فقداألسرةودخل 

 استبعاد حتويالت صندوق الزكاة يف وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات إىلفيما لو مت استبعاد هذه االجراءات هذا باإلضافة 

  :ية الثالثة التاليةاألساسحو املبني يف السيناريوهات ، وذلك على الن2008االسالمية خالل عام 
                                                 

  2008وصندوق املعونة الوطنية التقرير السنوي . 21. ، مصدر سابق، ص2008البنك املركزي األردين، التقرير السنوي  26
   .25. نفس املصدر، ص 27
  .56. نفس املصدر، ص 28
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  ديناراً مليون  74.2يفترض هذا السيناريو استبعاد حتويالت صندوق املعونة الوطنية فقط والبالغ قيمتها : األولالسيناريو 

 :األسر إنفاقمن دخول و

 إنفاقلتايل استبعاد قيم هذه التحويالت من دخل ويفترض هذا السيناريو عدم وجود حتويالت من صندوق املعونة الوطنية، وبا

 قبل استبعاد حتويالت صندوق املعونة األسرة إنفاقكافة املستفيدين من الفئات الفقرية وغري الفقرية، ومن مث مقارنة متوسط 

ويالحظ .  خلمسها بعد استبعاد حتويالت صندوق املعونة الوطنية، وذلك حسب الشرائح السكانية اإنفاقالوطنية مع متوسط 

 الفئات السكانية إنفاق ان تأثري استبعاد التحويالت النقدية لصندوق املعونة الوطنية خيتلف باختالف مستوى 26من الشكل 

، واليت )األولاخلميس (ا إنفاق األقلاخلمسة مدار البحث، حيث كانت أكثر الفئات تأثرا ذا االستبعاد هي الفئات السكانية 

يف حني تراجعت .  ها قبل استبعاد التحويالتإنفاقمقارنة مبتوسط %  2.9 فيها بنسبة بلغت األسرة اقإنفاخنفض متوسط 

للخميس الثالث، % 0.5للخميس الثاين، و% 0.8 بنسبة أقل بلغت األخرى يف الشرائح السكانية األسر إنفاقمتوسطات 

  .امس  للخميس اخلاإلنفاقللخميس الرابع يف حني مل يتأثر متوسط % 0.3و

  

ويتفق هذا التحليل مع ما يقوم به صندوق املعونة الوطنية من جهود على أرض الواقع، إذ ميتلك الصندوق معايري خاصة 

للتعامل مع الفئات احملتاجة وحتديد خصائص هذه الفئات، ومن هنا يتضح ان اجلزء األكرب من املعونات خيصص لفئات الدخل 

رب أربعة ااً، إذ يصل متوسط التحويالت لألسرة الواحدة يف هذه الفئة ما يقإنفاق لاألق الواقعة ضمن الشرحية نفاقواإل

 األسرة الواحدة الواقعة ضمن اخلميس الثاين والثالث، ومخسة أضعاف ونصف متوسط نصيب األسرةأضعاف متوسط نصيب 

  . احتياجا حبسب عدد أفرادها األكثراألسر ان صندوق املعونة الوطنية يركز على إىليف اخلميس الرابع، مما يشري 

  
 2008 املختلفة لعام اإلجتماعية نتيجة استبعاد صندوق املعونه للشرائح األسر إنفاقنسبة التغري يف متوسط :25شكل 
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صندوق املعونة الوطنية  هذه النسبة بعد استبعاد حتويالت إرتفاعوبتحليل أثر هذا السيناريو على نسبة الفقر يف اململكة يالحظ 

واحملسوبة دون استبعاد هذه التحويالت، والسبب يف ذلك هو % 13.3، مقارنة مع النسبة البالغة 2008لعام % 13.9 إىل

  . مستوى يقل عن خط الفقر على مستوى اململكةإىل نتيجة استبعاد التحويالت املقدمة هلا األسر بعض إنفاقاخنفاض متوسط 

 حتويالت صندوق املعونة الوطنية من دخل إىليفترض هذا السيناريو استبعاد التحويالت احلكومية باإلضافة  :السيناريو الثاين

 واليت تتضمن طرود اخلري ديناراً مليون 183.3يفترض هذا السيناريو استبعاد التحويالت احلكومية والبالغة . األسر إنفاقو

 املستفيدين من صندوق املعونة الوطنية يف إىلاملدنيني والعسكريني باإلضافة  اليت منحت للموظفني ديناراً 100اهلامشية، والـ 

 واليت منحت ديناراً 200وملرة واحدة، وبدل احملروقات، واملكرمة امللكية اليت بلغت   2008شهر رمضان من عام 

 قبل صندوق املعونة الوطنية خالل  التحويالت املقدمة منإىلللعسكريني يف شهر أيلول من نفس العام وملرة واحدة، باإلضافة 

 اليت كانت حتصل على هذه التحويالت، ومن مث إجراء مقارنة بني متوسط قيم األسر كافة إنفاقنفس العام من دخل و

وتشري نتائج . اإلجتماعية لألسرة الواحدة قبل التحويالت مع مستوياا بعد احلصول على التحويالت ولكافة الشرائح اإلنفاق

ية نتيجة الستبعاد التحويالت احلكومية املشار إليها أعاله ووفقاً ملا هو وارد يف نفاق تأثر كافة الشرائح اإلإىليناريو هذا الس

  .  27الشكل 

 ة نتيجة استبعاد كافة التحويالت احلكومية وحتويالت صندوق املعونة الوطنياألسرة إنفاقنسبة التغري يف متوسط :26شكل 

  
 على كافة الشرائح األولفمن جهة كانت التأثريات التراكمية هلذا السيناريو أكثر عمقا وتباينا من تأثريات السيناريو  

، فقد جتاوزت )األخرى التحويالت احلكومية إىل باإلضافة األولخاصة وان هذا السيناريو يتضمن السيناريو (، اإلجتماعية

بعد استبعاد التحويالت احلكومية املختلفة ) اإنفاق األقل (األول الواقعة يف اخلميس سرةاأل إنفاقنسبة االخنفاض يف متوسط 

، يف حني %2.9 والبالغة األول نفس اخلميس يف حالة السيناريو إنفاقضعف نسبة االخنفاض املسجلة  يف % 7.3والبالغة 

 ان اجلزء إىل، ويعود السبب يف ذلك 44دول  أكرب وذلك كما هو مبني يف اجلاألخرىكان الفارق على مستوى اخلميسات 

األكرب من التحويالت احلكومية اليت تضمنها هذا السيناريو يعرب عن توجيه احلكومة ملوارد مالية أكرب لرعاية الشرحية 

 واملؤقتة،  الوسطى اليت تشمل املوظفني واملتقاعدين املدنيني والعسكريني من خالل زيادة الرواتب الشهرية الدائمةاإلجتماعية
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 السلع الغذائية أسعار مستويات إرتفاع ملواجهة تأثريات أزمة 2008وذلك يف إطار اجلهود اليت بذلتها احلكومة يف عام 

  .بشكل عام للمواطننيية وحتسني املستويات املعيشية األساس
   حسب السيناريواإلنفاقتغري :   42جدول 

  التغري
اخلميس 

 األول

اخلميس 

 الثاين

اخلميس 

الثالث

اخلميس 

 الرابع

اخلميس 

 اخلامس

 1.5- 2.9- 3.9- 4.4- 7.3-  ) %2س( نتيجة السيناريو الثايناإلنفاقتغري 

  0.0 0.3- 0.5- 0.8- 2.9-  ) %1س(األول نتيجة السيناريو اإلنفاقتغري 

  قسم إحصاءات الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر
  

 كان أكرب من تأثريه على الفئات األقل اإلنفاق، يالحظ ان تأثري السيناريو الثاين على الفئات السكانية ذات ومن ناحية أخرى

 األعلى، مما يعين ان اجلزء األكرب من التحويالت احلكومية وحتويالت صندوق املعونة الوطنية جمتمعة، اإلنفاقالسكانية ذات 

  .  للمواطننياإلجتماعية دخال دف حتقيق احلماية األقلية للفئات  لتحسني الظروف املعيشاألساسكانت موجهة ب

 نسبة أكرب من النسبة املسجلة حسب السيناريو إىلها إرتفاعوبدراسة أثر السيناريو الثاين على نسبة الفقر يف اململكة، يالحظ 

  .2008يف عام % 13.3اليت بلغت باملقارنة مع نسبة الفقر يف اململكة و% 16.4، حيث بلغت حسب هذا السيناريو األول

 يفترض هذا السيناريو استبعاد كافة أشكال املساعدات املقدمة من كافة املؤسسات احلكومية من دخل :السيناريو الثالث

ها، مبا يف ذلك، استبعاد املعونات املقدمة من قبل صندوق املعونة الوطنية، والتحويالت احلكومية من إنفاق وبالتايل من األسرة

، وطرود اخلري اهلامشية، وقيم ديناراً مليون 186هات أخرى، وزيادات الرواتب للمتقاعدين والعسكريني والبالغة قيمتها ج

 اليت حتصل على هذه املعونات على األسر إنفاقصندوق الزكاة من / املعونات النقدية والعينية املقدمة من وزارة األوقاف

ها بعد استبعاد الدعم إنفاق قبل استبعاد الدعم احلكومي مع متوسط األسرة إنفاقط اختالفها ، ومن مث املقارنة بني متوس

  .احلكومي، وذلك باختالف الشرائح السكانية اخلمسة

 الفئات إنفاقويالحظ من نتائج هذا السيناريو ان تأثري استبعاد كافة أشكال الدعم احلكومي خيتلف باختالف مستوى 

 الواقعة ضمن الفئات األسريث لوحظ ان أكثر الفئات تأثرا حسب هذا السيناريو هي السكانية اخلمس مدار البحث، ح

ها بعد استبعاد البنود اليت استند إليها السيناريو بنسبة بلغت إنفاق، واليت اخنفض متوسط )األولاخلميس (ا إنفاق األقلالسكانية 

ية نفاق حسب الشرائح اإلاألسر إنفاقراجعت متوسطات ها قبل استبعاد الدعم، يف حني تإنفاقباملقارنة مع متوسط % 14.7

  . للخميسات الثاين والثالث والرابع واخلامس على التوايل% 3.5و% 7.8و% 9.7و% 11 بنسب أقل بلغت األخرى
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 (%)لث  حبسب السيناريو الثا2008 للشرائح املختلفة لعام األسرة إنفاقالتغري يف متوسط :27شكل 

  
  

ويؤكد هذا السيناريو مرة أخرى على أمهية الدعم احلكومي املقدم لألسر األردنية كافة يف احلد من التأثريات السلبية النامجة 

 اخلمس دون استثناء، كما ان التأثري اإلجتماعيةإذ تأثرت كافة الشرائح (، 2008 تكاليف املعيشة خالل عام إرتفاععن 

اً، وهي الشرحية اليت يوجه إليها اجلزء األكرب من املساعدات والتحويالت احلكومية إنفاق األقلالشرحية السليب األشد كان على 

وتتفق هذه النتيجة مع أهداف ).  على اختالف انواعها وعلى اختالف اجلهات احلكومية املقدمة هلذه املساعدات والتحويالت

، كما األخرى اإلجتماعيةة واحملرومة بصورة أكرب من استهدافها الفئات سياسة التدخل احلكومية اليت تستهدف الفئات احملتاج

 اليت تنتهجها احلكومة تستهدف باإلضافة ملا سبق، االستمرار يف حتسني اإلجتماعيةاا تؤكد على حقيقة ان سياسة احلماية 

 29ويربز الشكل .   دون خط الفقرةاإلجتماعياملستويات املعيشية للطبقات الوسطى من اتمع ومنع انزالق هذه الفئات 

 األردنية بشكل واضح نتيجة استبعاد كافة أشكال الدعم الذي األسرة إنفاق اخنفاض متوسط إىلالنتائج املبينة أعاله واليت تشري 

كن ، مقارنة مع مستويات الدخول قبل استبعاد هذا الدعم، ول2008 املختلفة خالل عام اإلجتماعيةقدمته احلكومة للفئات 

الستبعاد كافة أشكال  الدعم والتحويالت احلكومية ) املتمثل بالسيناريو الثالث(بنسب خمتلفة، حيث متثل األثر الصايف 

  %.8.1 األردنية بنسبة بلغت األسرة إنفاقباخنفاض متوسط 
 2008 األردنية لعام األسرة إنفاقنسبة التغري يف متوسط :28شكل 
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 نتيجة استبعاد الدعم احلكومي بكافة أشكاله، مع افتراض ثبات خط األسر إنفاقة أثر االخنفاض املسجل يف متوسط وبدراس

 نسبة الفقر على مستوى إرتفاع ما دون مستوى خط الفقر، وبالتايل إىل األسر بعض إنفاقالفقر، فيالحظ اخنفاض مستوى 

 45ويبني اجلدول %. 13.3 واليت بلغت 2008لفقر الفعلية يف عام  مقارنة مع نسبة ا2008يف عام % 21.0 إىلاململكة 

حسب السيناريوهات او االفتراضات الثالث اليت سبق عرضها أثر التدخالت احلكومية املباشرة  اللذان يلخصان 30والشكل 

   .يف احلد من ظاهرة الفقر

 اشرة يف خفض نسبة الفقر حسب السيناريوهاتملخص أثر التدخالت احلكومية املب:  43جدول 

  التدخل  السيناريو
القيمة النقدية 
  للتدخل

  )ديناراًمليون (
نسبة الفقر قبل 

  (%)التدخل 
نسبة الفقر 
بعد التدخل 

(%)  
  13.9  74.2  إعانات صندوق املعونة الوطنية  األول

   الوطنيةإعانات صندوق املعونة  الثاين
  16.4  183  ية أخرىإعانات من جهات حكوم+ 

  الثالث
  إعانات صندوق املعونة

   إعانات من جهات حكومية أخرى+ 
زيادة التحويالت احلكومية األخرى و+ 

  األخرى  احلكوميةالرواتب والتدخالت
307  21.0  

13.3  

  قسم الفقر/  العامةاإلحصاءاتدائرة : املصدر

  
 2008   ونسبها االفتراضية حسب السيناريوهات الثالث لعام2008 و 2006مني نسبة الفقر الفعلية للعا : 29شكل 
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  قـملالحا
 

 السعرات احلرارية للسلع الغذائية :44جدول 

رقم 
السعر احلراري  الوحدة رمز السلعة اسم السلعةاموعة

  غرام100/
السعر احلراري 

  غرام1000/

1 100 ااحلبوب ومنتجا  

 3480 348 كيلو غرام 101 قمح حب
 3580 358 كيلو غرام 102 أرز حبة عادية
 3620 362 كيلو غرام 103 أرز حبة طويلة
 3380 338 كيلو غرام 104 طحني أبيض
 3640 364 كيلو غرام 105 طحني بلدي
 3440 344 كيلو غرام 106 طحني باكيت
 2990 299 كيلو غرام 107 خبز قمح بلدي
 2810 281 كيلو غرام 108 خبز قمح أبيض

 2490 249 كيلو غرام 109 واع أخرىانحبز 
 3540 354 كيلو غرام 110 برغل
 3660 366 كيلو غرام 111 فريكة
 3620 362 كيلو غرام 112 مسيد
 3620 362 كيلو غرام 113 شعريية/معكرونة

 3670 367 كيلو غرام 114 كعك
 3670 367 كيلو غرام 115 بسكويت

 90 457 عدد 116 بسكويت أطفال
 96 480 عدد 117 نشا

 2400 480 عدد 118 غذاء أطفال
 3420 342 كيلو غرام 119 قطايف
 364 364 كيلو غرام 120 كسترد
 3560 356 كيلو غرام 121 ذرة

 122 كلفة طحن احلبوب

  

 123 أخرى
   

  200 اللحوم والدواجن 2
 2670 267 كيلو غرام 201  بلديانحلم ض

 1230 123 كيلو غرام 202 حلم ماعز بلدي
 2400 240 كيلو غرام 203 حلم عجل بلدي

 2670 267 كيلو غرام 204  مستوردانحلم ض
 2250 225 كيلو غرام 205 حلم عجل مستورد

 1930 193 كيلو غرام 206 حلم مجل
 2670 267 كيلو غرام 207  جممدانحلم ض

 2400 240 كيلو غرام 208 حلم عجل جممد
 2030 203 كيلو غرام 209 حلم مفروم أصابع

 3150 315 كيلو غرام 210 معالق
 2330 233 كيلو غرام 211 حلوم معلبة

  

 2330 233 كيلو غرام 212 شيوننحلوم ال
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 1490 149 كيلو غرام 213 دجاج حي
 1220 122 مكيلو غرا 214 دجاج طازج مذبوح
 1200 120 كيلو غرام 215 دجاج جممد

 1300 130 كيلو غرام 216 ص وأحشاء الدجاجانالقو
  217 أخرى

  300 األمساك  3
 1490 149 كيلو غرام 301 أمساك طازجة
 2250 225 كيلو غرام 302 أمساك جممدة
 2250 225 كيلو غرام 303 أمساك مملحة
 2380 238 كيلو غرام 304 سردين
 2380 238 كيلو غرام 305 تونة

  

  306 أخرى

  400  ومنتجاا والبيضاناأللب 4
 610 61 ليتر 401 حليب طازج

 640 64 كيلو غرام 402 حليب طازج بالكيلو
 3170 317 كيلو غرام 403 حليب سائل معلب
 5000 500 كيلو غرام 404 حليب بودرة

 4960 496  غرامكيلو 405 حليب أطفال جمفف
 590 59 كيلو غرام 406 لنب رايب معلب
 610 61 كيلو غرام 407 لنب زبادي

 610 61 كيلو غرام 408 لنب رايب بالكيلو
 820 82 ليتر 409 لنب خميض مبستر
 820 82 كيلو غرام 410 لنب خميض عادي
 1540 154 كيلو غرام 411 لبنة علب
 1540 154 مكيلو غرا 412 لبنة بالكيلو

 1540 154  413 واع أخرى من اللنبان

 2890 289 كيلو غرام 414 جبنة بيضاء
 2420 242 كيلو غرام 415 جبنة باكيت
 2890 289 كيلو غرام 416 جبنة علب
 4040 404 كيلو غرام 417 انجبنة كشكو
 4800 480 كيلو غرام 418 جبنة ضفراء

 3590 359  419  أخرىانأجب
 2070 207 كيلو غرام 420 شطةق

 2890 289 كيلو غرام 421 )مجيد(حليب رائب 
 7500 750 كيلو غرام 422 زبدة بلدية
 7170 717 كيلو غرام 423 زبدة باكيت
 8900 890 كيلو غرام 424 مسن بلدي

 53 159 عدد 425 البيض

  

  426 أخرى
  500 الزيوت والدهون 5

 9000 900 يلو غرامك 501 زيت زيتون بلدي
 9000 900 كيلو غرام 502 زيت زيتون مستورد

 3183.3 393 ليتر 503 زيت ذرة
 7290 900 ليتر 504 زيت عباد الشمس

  

 7290 900ليتر505زيت فول الصويا
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 7290 900 ليتر 506 زيت النخيل
 7360 736 كيلو غرام 507 مسنة نباتية

 8900 890 غرامكيلو  508  صناعياينمسن حيو
 8470 847  509 زيوت ودهون أخرى

  600 الفواكه 6
 490 49 كيلو غرام 601 برتقال
 500 50 كيلو غرام 602 مندلينا
 500 50 كيلو غرام 603 كلمنتينا
 350 35 كيلو غرام 604 ليمون

 460 46 كيلو غرام 605 جريب فروت
 430 43 كيلو غرام 606 بوملي
 970 97 كيلو غرام 607 يموز بلد

 1020 102 كيلو غرام 608 موز مستورد
 600 60 كيلو غرام 609 تفاح بلدي
 630 63 كيلو غرام 610 تفاح مستورد
 760 74 كيلو غرام 611 عنب بلدي
 760 76 كيلو غرام 612 عنب مستورد
 290 29 كيلو غرام 613 بطيخ
 280 28 كيلو غرام 614 مشام
 580 58 كيلو غرام 615 مشمش
 640 64 كيلو غرام 616 إجاص
 590 59 كيلو غرام 617 دراق
 740 74 كيلو غرام 618 جوافة
 770 77 كيلو غرام 619 انرم
 840 84 كيلو غرام 620 تني
 2250 225 كيلو غرام 621 بلح/متر
 520 52 كيلو غرام 622 خوخ/برقوق

 700 70 كيلو غرام 623 كرز
 6430 643 كيلو غرام 624 لوز أخضر
 490 49 كيلو غرام 625 اسكدنيا
 640 64 كيلو غرام 626 توت

 590 59 كيلو غرام 627 فواكه طازجة أخرى
 2120 212 عدد 628 فواكة معلبة
 2670 267 كيلو غرام 629 فواكة جمففة

  

 2670 267  630 فواكة أخرى
  700 اخلضراوات 7

 250 25 كيلو غرام 701 بندورة
 810 81 كيلو غرام 702 بطاطا

 460 46 كيلو غرام 703 بصل ناشف
 410 41 كيلو غرام 704 بصل أخضر
 1400 140 كيلو غرام 705 ثوم ناشف
 140 140 كيلو غرام 706 ثوم أخضر
 320 32 كيلو غرام 707 انباذجن
 310 31 كيلو غرام 708 كوسا
 460 46 غرامكيلو  709 فاصوليا

  

 490 49 كيلو غرام 710 باميا
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 720 72 كيلو غرام 711 فول أخضر
 3760 376 كيلو غرام 712 محص أخضر
 660 66 كيلو غرام 713 ملوخية

 290 29 كيلو غرام 714 فالفل أخضر
 330 33 كيلو غرام 715 خانسب

 310 31 كيلو غرام 716 زهرة
 300 30 كيلو غرام 717 ملفوف
 460 46 كيلو غرام 718 لوبيا
 1020 102 كيلو غرام 719 بازيالء
 170 17 كيلو غرام 720 خيار
 420 42 كيلو غرام 721 جزر
 290 29 كيلو غرام 722 لفت
 470 47 كيلو غرام 723 مشندر
 47.5 19 عدد 724 خس
 290 29 كيلو غرام 725 فجل
 1440 144 كيلو غرام 726 زيتون

 60 60 عدد 727 نعنع/قدونسب
 220 22 كيلو غرام 728 خضار طازجة أخرى
 360 36 كيلو غرام 729 خضراوات معلبة
 1760 176 كيلو غرام 730 خضراوات جمففة
 710 71 كيلو غرام 731 خضراوات جممدة

  800 البقوليات 8
 3510 351 كيلو غرام 801 عدس

 3760 376 كيلو غرام 802 محص حب جمفف
 3540 354 كيلو غرام 803 فول ناشف
 3490 349 كيلو غرام 804 لوبيا ناشفة
 3460 346 كيلو غرام 805 فاصوليا ناشفة
 453 151 كيلو غرام 806 بازيالء ناشفة
 453 151 عدد 807 فول علب
 453 151 عدد 808 بازيال علب
 900 300 عدد 809 فاصوليا علب
 4200 420 عدد 810 محص علب
 450 150 كيلو غرام 811 ترمس ناشف

 31 31 عدد 812 بقول أخرى معلبة

  

   813 بقول أخرى جافة
  900 التوابل وحمسنات الطعام 9

 3770 377 كيلو غرام 901 فلفل أسود
 250 25 كيلو غرام  902ارات مشكلة
 3190 319 كيلو غرام 903 حب هيل
   امكيلو غر 904 ملح طعام
   ليتر 905 خل

 3640 364 كيلو غرام 906 سوناني
 3640 364 كيلو غرام 907 قرفة
   كيلو غرام 908 خملالت
   كيلو غرام 909 طحينية

  

   كيلو غرام910رب البندورة



93 
 

   عدد 911 مكعبات ماجي 
   ليتر 912 ماء الورد والزهر
   كيلو غرام 913 كاتش اب
   كيلو غرام 914 خكربونة طبي
   كيلو غرام 915 مخرية
   كيلو غرام 916 أخرى

  1000 املكسرات 10
 4000 400 كيلو غرام 1001 بزر  بطيخ
 3760 376 كيلو غرام 1002 قضامة

 5000 500 كيلو غرام 1003 مكسرات مشكلة
 6370 637 كيلو غرام 1004 فستق حليب
 5970 597 كيلو غرام 1005 كاشو
 5890 589 كيلو غرام 1006 اينفول سود
 6430 643 كيلو غرام 1007 لوز
 7040 704 كيلو غرام 1008 جوز
 6170 617 كيلو غرام 1009 صنوبر

  

   كيلو غرام 1010 مكسرات أخرى
  1100 السكر والعسل واحللويات 11

 3680 368 كيلو غرام 1101 سكر
 3600 360 كيلو غرام 1102 حالوة

 2340 234 كيلو غرام 1103 مرىب ودبس
 3150 315 كيلو غرام 1104 عسل بلدي
 3150 315 كيلو غرام 1105 عسل مستورد
 3560 356 كيلو غرام 1106 كنافة

 3500 350 كيلو غرام 1107 حلويات مشكلة
 3630 363 كيلو غرام 1108 بييت فور
 1815 363 عدد 1109 كيك

 3900 390 كيلو غرام 1110 ملبس وتويف
 78.6 393 عدد 1111 شوكالتة حملية
 78.6 393 عدد 1112 شوكالتة مستوردة

 3900 390 كيلو غرام 1113 راحة
 234 234 عدد 1114 جيلي

  

  1115 أخرى
  1200 الشاي والقهوة والكاكاو 12

 400 40 كيلو غرام 1201 شاي بالكيلو غرام
 2 40 عدد 1202 شاي أكياس
 560 56 كيلو غرام 1203 قهوة جاهزة
 235 47 كيلو غرام 1204 قهوة حب
 56 56 عدد 1205 نسكافيه
 2610 261 كيلو غرام 1206 كاكاو

  

  1207 أخرى
  1300 مأكوالت أخرى 13

 446 223 عدد 1301 دويشات انس
   عدد 1302 وجبات سريعة

  

   عدد 1303 وجبات جاهزة
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 440 220 عدد 1304 ومحصطبق فول 

 4.9 195 عدد 1305 فالفل
 112 112  1306 محص،فول،ذرة، ترمس مسلوق

 860 86 كيلو غرام 1307 الزعتر
   عدد 1308 شوربة أكياس
 3470 347 كيلو غرام 1309 جوز هند
 600 60 كيلو غرام 1310 مريمية
 600 60 كيلو غرام 1311 بابونج

  عدد 1312 شيبس بطاطا

  1313  أخرى
  1400 املرطبات 14

 0 0 ليتر 1401 مياه معدنية

 128.7 39 عدد 1402  مرطبات علب

 195 39 ليتر 1403  من لترأقلمرطبات علب 

 487.5 39 ليتر 1404  من لترأكثرمرطبات علب 

 1160 116 ليتر 1405  من لترأكثرعصري عبوة 

 1160 116 ترلي 1406  من لترأقلعصري عبوة 

 1570 157 ليتر 1407 عصري سائل مركز

 260 26 كيلو غرام 1408 عصري بودرة علب
 470 47 كيلو غرام 1409 عصري بودرة أكياس

 1490 149 كيلو غرام 1410 بوظة

  

 149 149 عدد 1411 منتجات مثلجة
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 2008ام  نسب الفقر يف احملافظة  يف ع:   45جدول 

 احملافظة
نسبة الفقر 

2006   
خط فقر 
2006   

 2008نسبة الفقر 
 سنة 2006حقيقي 

 اساس

  2008خط الفقر  
 سنة 2006(

 )اساس
 عدد الفقراء عدد السكان

 192597 2310695 703 8.3 581 9.4 العاصمة

 68298 347419 672 19.7 542 15.3 البلقاء

 91456 813036 662 11.2 548 14.9 الزرقاء

 20027 134091 677 14.9 542 10.0 مادبا

 160474 1088970 668 14.7 540 12.1 اربد

 92764 290543 656 31.9 527 23.0 املفرق

 36243 178321 656 20.3 535 16.7 جرش

 17783 133234 677 13.3 533 17.7 عجلون

 42655 249510 669 17.1 541 21.7 الكرك

 17424 82755.3 660 21.1 539 19.1 الطفيلة

 26186 108378 674 24.2 536 12.7 معان

 15494 130942 668 11.8 539 15.4 العقبة

 781403 5867894 680 13.3 556 13.0 اململكة

 
  سنة اساس2006 باعتماد 2008نسب الفقر على مستوى القضاء لعام :46جدول 

س  باسا2006نسبة الفقر  القضاء
2006 

 2008نسبة الفقر يف عام 
 عدد الفقراء عدد السكان 2006بأساس عام 

 4492 6481 69.3 62.5 وادي عربة 
 3687 5675 65.0 73.7 الرويشد
 4027 8325 48.4 27.1 املريغة
 7725 16605 46.5 15.0 ام اجلمال

 6934 15721 44.1 45.4 غور املزرعة 
 5289 12513 42.3 13.4 األزرق

 1677 4091 41.0 44.4 لديسة ا
 9570 23472 40.8 52.8 غور الصايف 

 15083 37514 40.2 22.3 الشونة اجلنوبية 
 4110 10390 39.6 12.7 ام القطني 
 14569 36979 39.4 36.1 اخلالدية 
 6977 18337 38.1 42.8 الصاحلية
 5223 13888 37.6 46.6 القويرة 
 3712 10032 37.0 10.3 احلسينية
 3206 9078 35.3 34.5 دير الكهف

 9608 28588 33.6 28.3 الباديةالشماليةالغربية 
 2343 7064 33.2 35.6 القطرانة 
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 5955 18140 32.8 36.1 حوشا
 3440 10698 32.2 29.1 برما
 6265 19943 31.4 31.9 بصريا

 29350 102632 28.6 31.4 الشونة الشمالية 
 17523 61369 28.6 14.2 سحاب
 7718 27081 28.5 31.5 بلعما 
 5994 21490 27.9 16.0 ارحاب
 1229 4436 27.7 23.1 اذرح
 16563 61235 27.0 8.4 املفرق
 6316 24182 26.1 16.6 املوقر
 1061 4082 26.0 18.3 العريض
 7440 28671 25.9 23.4 الضليل
 1285 5003 25.7 26.6 اجلفر

 9206 35888 25.7 9.0 الطيبة 
 35136 139301 25.2 17.5 عني الباشا 
 1925 7762 24.8 26.2 أم الرصاص

 4214 17225 24.5 16.2 مسا السرحان 
 2195 8979 24.4 5.4 ايل

 9946 40805 24.4 18.0 دير عال 
 9644 40017 24.1 23.7 اجليزة 
 6582 27499 23.9 13.1 البتراء
 27621 132080 20.9 8.6 الرمثا
 3397 16328 20.8 29.7 ان عرج

 31933 154735 20.6 16.0 قصبة جرش
 2171 10937 19.8 13.0 احلسا

 19621 103339 19.0 12.3 الكورة 
 16289 90227 18.1 13.6 الكرك

 5912 33023 17.9 5.1 قصبة معان 
 21147 118933 17.8 5.6 بين عبيد

 8988 51876 17.3 15.0 قصبة الطفيلة 
 2771 16765 16.5 8.7 حسبان 
 13687 82978 16.5 8.2 قصبة مأدبا
 2218 13891 16.0 24.7 فقوع

 2621 16796 15.6 22.7 رجم الشامي
 5056 33317 15.2 36.9 كفرجنة 
 1025 6848 15.0 9.4 الفيصلية 
 1663 11420 14.6 18.9 صبحا

 7412 52827 14.0 13.1 اهلامشية 
 1713 12489 13.7 11.4 ذيبان 
 6225 46115 13.5 4.4 ناعور
 3882 29385 13.2 17.1 الوسطية
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 7702 63727 12.1 5.9 قصبة عجلون 
 1020 8608 11.8 15.5 عي

 68714 604565 11.4 12.2 عمان 
 1245 11082 11.2 8.6 الشوبك 
 46481 420114 11.1 11.9 قصبة الزرقاء
 1238 11599 10.7 1.4 أم البساتني 
 2358 22936 10.3 0.0 الفحيص
 812 8029 10.1 10.4 جرينة 
 664 6580 10.1 16.6 ماعني 
 581 6087 9.5 44.5 املوجب
 775 8300 9.3 1.9 املنشية 
 50702 551794 9.2 10.7 ماركا

 4667 51202 9.1 12.0 املزار الشمايل
 38656 428727 9.0 11.1 اربد

 24075 285973 8.4 19.2 الرصيفة 
 1628 19862 8.2 16.2 ة صخر
 1065 13084 8.1 14.3 مليح

 6325 86636 7.3 8.5 بين كنانة 
 870 12888 6.7 14.2 املصطبة 
 557 8442 6.6 12.1 العارضة
 857 13311 6.4 17.5 زي

 522 8345 6.3 0.0 عريا ويرقا
 3568 59930 6.0 12.0 املزار اجلنويب
 759 12939 5.9 9.2 قضاء بريين 
 3840 76398 5.0 13.0 قصبة السلط
 10339 227276 4.5 6.6 وادي السري 
 11667 287430 4.1 8.0 القويسمة 

 4101 106483 3.9 6.5 قصبة العقبة 
 132 9499 1.4 5.9 مؤاب

 2911 414916 0.7 2.0 اجلامعة 
 0 14962 0.0 22.4 القصر

 
 2006 خرجت من جيوب عام جيوب الفقر اليت:47جدول 

 القضاء
 2006نسبة الفقر 

 2006باساس 

نسبة الفقر يف عام 
 بأساس عام 2008

2006 
 عدد الفقراء عدد السكان

 1925 7762 24.8 26.2 أم الرصاص

 3397 16328 20.8 29.7 عرجان 

 5056 33317 15.2 36.9 كفرجنة 

 581 6087 9.5 44.5 املوجب
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 جيوب الفقر اجلديدة اليت دخلت ألول مرة :48جدول 

 باساس 2006نسبة الفقر  القضاء
2006 

نسبة الفقر يف عام 
 بأساس عام 2008

2006 
 عدد الفقراء عدد السكان

 7725 16605 46.5 15.0 ام اجلمال
 5289 12513 42.3 13.4 األزرق

 15083 37514 40.2 22.3 الشونة اجلنوبية 
 4110 10390 39.6 12.7 ام القطني 
 3712 10032 37.0 10.3 احلسينية
 17523 61369 28.6 14.2 سحاب
 5994 21490 27.9 16.0 ارحاب
 1229 4436 27.7 23.1 اذرح
 16563 61235 27.0 8.4 املفرق
 6316 24182 26.1 16.6 املوقر
 1061 4082 26.0 18.3 العريض
 7440 28671 25.9 23.4 الضليل
 9206 35888 25.7 9.0 ة الطيب

 35136 139301 25.2 17.5 عني الباشا 

 
 2006 حسب سنة اساس 2008 و 2006جيوب الفقر اليت استمرت  بني :49جدول 

 باساس 2006نسبة الفقر  القضاء
2006 

نسبة الفقر يف عام 
 بأساس عام 2008

2006 
 عدد الفقراء عدد السكان

 4492 6481 69.3 62.5 وادي عربة 
 3687 5675 65.0 73.7 الرويشد
 4027 8325 48.4 27.1 املريغة

 6934 15721 44.1 45.4 غور املزرعة 
 1677 4091 41.0 44.4 الديسة 

 9570 23472 40.8 52.8 غور الصايف 
 14569 36979 39.4 36.1 اخلالدية 
 6977 18337 38.1 42.8 الصاحلية
 5223 13888 37.6 46.6 القويرة 
 3206 9078 35.3 34.5 دير الكهف

 9608 28588 33.6 28.3 الباديةالشماليةالغربية 
 2343 7064 33.2 35.6 القطرانة 
 5955 18140 32.8 36.1 حوشا
 3440 10698 32.2 29.1 برما
 6265 19943 31.4 31.9 بصريا

 29350 102632 28.6 31.4 الشونة الشمالية 
 7718 27081 28.5 31.5 بلعما 
 1285 5003 25.7 26.6 اجلفر



99 
 

 2006 على اساس 2006جيوب الفقر ونسب الفقر لعام  :50جدول 

 باساس 2006نسبة الفقر  القضاء
2006 

 عدد الفقراء عدد السكان

 3687 5675 73.7 الرويشد

 4492 6481 62.5 وادي عربة 

 9570 23472 52.8 غور الصايف 

 5223 13888 46.6 القويرة 

 6934 15721 45.4 غور املزرعة 

 581 6087 44.5 املوجب

 1677 4091 44.4 الديسة 

 6977 18337 42.8 الصاحلية

 5056 33317 36.9 كفرجنة 

 14569 36979 36.1 اخلالدية 

 5955 18140 36.1 حوشا

 2343 7064 35.6 القطرانة 

 3206 9078 34.5 دير الكهف

 6265 19943 31.9 بصريا

 7718 27081 31.5 بلعما 

 29350 102632 31.4 الشونة الشمالية 

 3397 16328 29.7 عرجان 

 3440 10698 29.1 برما

 9608 28588 28.3 الباديةالشماليةالغربية 

 4027 8325 27.1 املريغة

 1285 5003 26.6 اجلفر

 1925 7762 26.2 أم الرصاص
  

  

  




