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أهــــــــم مؤشـــرات حبث الدخـــــل واإلنفاق واإلستهالك

مقدمـــــة

 -4املدفرعات التحريلية (اإلنفاق غري اإلستهالكي):
يقصد بهـا التحـريالت ال قديـة أو العي يـة الـ فعتهـا
األسر للاري سرا اخل اجلمهررية أو خارجهـا وهـي عبـار
ع قيمة ما تتحمله األسر م نفقات ألفرا ليسرا ضـم
أفــرا األســر املعيشــية (هــدايا للاــري – عرايــد – مهــر –
شبكة  -الىكا ...اخل).

يهـتم اجلهــا املركـى للتعبئــة العامـة واإلحصــا بإعــدا
األحباث اإلحصائية التى تعكس صـرر حقيقيـة ايـا املـران
املصـــر مـ ـ كافـــة األبعـــا الدميرجرافيـــة واإلجتماعيـــة
واالقتصا ية.

 -9اإلنفاق الكلي :

لذا يقرم اجلها بإجرا حبـث الـدخل واإلنفـاق واإلسـتهالك
الــذ يعــد م ـ أهــم األحبــاث األســرية التــى ريهــا األجهــى
اإلحصائية فى خمتلف ول العامل ملا يرفره م بيانات تسـاعد يف
التعرف علـى األاـاا اإلسـتهالكية للمعتمـل والـتاريات التـى
تطـــرأ علـــى تلـــت اإلاـــاا نتيعـــة للـــتاريات اإلجتماعيـــة
واإلقتصا ية التى حتدث م فرت إىل أخر  ،كذلت ترفري قراعد
بيانات لقياس مستريات املعيشة وحتديد خطـرا الفقـر ملسـاعد
متخذي القرار يف وضـل بـرام املسـاعدات اإلجتماعيـة وكـذلت
تـــرفري األو ال الال مـــة لرتكيـــا األرقـــام القياســـية ألســـعار
املستهلكني والتى تعد مؤشراً هاماً لقياس التضخم.

جممــر اإلنفــاق اإلســتهالكي لألســر  +اإلنفــاق غــري
اإلستهالكي

ثانياً :مستريـــــــــات اإلنفاق:

 - 2متـرسط اإلنفاق الكلي الس ر لألسر :
 06262,1 ج يهــا مترســط اإلنفــاق الكلــى السـ ر
لألسر عـام  0220/0220علـى كافـة ب ـر اإلنفـاق
إلمجـــالي اجلمهرريــــة مبترســـط شــــهري قــــدره
0212,0ج يهاً.
0227402 ج يهــاً مترســط اإلنفــاق الكلــي الســ ري
لألسر بااضر مبترسط شهري قدره  092600ج يهاً.
 0055504 ج يهاً مترسـط اإلنفـاق الكلـي السـ ري
لألسر بالريف مبترسط شهري قدره  252606ج يهاً.

وقد مت إجرا أول حبث مشـل مجيـل فافتـات اجلمهرريـة
عــام  ، 2595/2591تــاله العديــد مــ األحبــاث آخرهــا حبــث
 0220/0220والذي يعـد ااـا عشـر يف سلسـلة تلـت األحبـاث.
واعتباراً م عام  0225/0221عدُلت الدوريـة لتصـبك كـل سـ تني
بدالً م مخس سـ رات بهـدف تتبـل أ ق الـتاريات السـريعة الـ
حتدث يف مستر معيشة األسر .

مترسط اإلنفاق الكلي الس ري لألسر
(استهالكي وغيـر استهالكي) وفقاً حملل اإلقامة
(ج يه)

وقــد قــام اجلهــا للمــر الثانيــة بتتبــل عي ــة م ـ األســر
التى مت رصدها يف عام  0225/0221للرقرف على التاريات ااقيقية
التى نرأت على املتاريات الرئيسية هلذا البحث.

773,2

25388,6

799,3

40000

أهــــم ال تائــــــ

حضــــــر

29333,1
20000

انفاق غري استهالكى

أوالً :أهم التعاريف:

ريـــــــف

22200,1

740,9
30000

مجلــــــة

10000

0

انفاق استهالكى

 تعد احملافتات ااضرية أكثر امل انق إنفاقاً إذ بلـ
مترســـط اإلنفـــاق السـ ـ ري الكلـــي لألســـر بهـــا
0072505ج يهاً.
 يعد ريـف الرجـه القبلـي أقـل امل ـانق إنفاقـاً إذ بلـ
مترســـط اإلنفـــاق السـ ـ ري الكلـــي لألســـر بهـــا
0295604ج يهاً.

 -2اإلنفاق االستهالكي لألسر :
هــر قيمــة الســلل وامــدمات ال ـ حصــلت عليهــا األســر
أو فعت ثـم ها نقداً ع نريق الشرا أو أنتعتهـا ب فسـها
إلســتهالكها الــذاتي أو حصــلت عليهــا كــدخرل عي ي ـة
مقدر بسعر السرق.

مترسط اإلنفاق الكلي الس ري لألسر وفقاً لألقاليم اجلارافية

 -0التحريالت العي ية:

فافتات حضرية
حضر حبـــــــري
ريف حبـــــــــري

اإلنفاق
اإلستهالكي
0025000
0665501
0010905

اإلنفاق غري
اإلستهالكي
60605
59400
50606

مترســـط
اإلنفاق الكلي
0072505
0769402
0476006

 -0اإلستهالك الفعلي ال هائي لألسر :

حضر قبلـــــــــي

0957409

65209

0666902

يقصـــد بهــا( :إمجـــاىل اإلنفـــاق اإلســـتهالكي لألســـر +
التحريالت العي ية)

ريف قبلـــــــــي

2556001

60009

0295604

فافتات ااـدو

0144907

10909

0507200

اإلمجالــــــــــي

0901106

77000

0626201

يقصد بها قيمة السلل وامدمات ال حصلت عليها االسـر
أو إستخدمتها أو تلقتها م الاـري (هـدايا متلقـاه  -هبـات -
صــدقات – كــا ...اخل) عــ نريــق اهليئــات أو األســر
األخر .

األقاليم اجلارافية
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 %201 فقط مـ أسـر ريـف الرجـه القبلـي إنفاقهـا
 92ألف ج يه فأكثر س رياً مقابل  %2401م أسر
احملافتات ااضرية.

 -0مترسط اإلنفاق الكلي الس ري لألسر وفق ًا لفئات
اإلنفاق على مستر اجلمهررية:
 %906 م األسر يقل مترسط إنفاقها الس ر ع
 22آالف ج يــه مقابــل  %600لألســر الــ يىيــد
إنفاقها ع  92ألف ج يه.
 %0006 م ـ األســر يــرتاو إنفاقهــا الس ـ ر بــني
( 09ألف إىل أقل م  09ألف ج يه).

 -4مترسط اإلسـتهالك الفعلـي السـ ري لألسـر وفقـ ًا
لشرائك اإلنفاق اممسية:
مت تر يل املبحرثني على مخسة شرائك إنفاقيـة متسـاوية
فى عد األفـرا  -كـل شـرحية تضـم  %02مـ إمجـالي
األفــرا وذلــت بعــد تــرتيبهم تصــاعدياً وفقــاً لقيمــة
اإلستهالك الس ري للفر لرحظ أل :
 27 ألـف ج يــه مترســط اإلسـتهالك الفعلــي السـ ري

تر يـــل األسر وفقـــاً لفئــــات اإلنفاق الس ــري لألسـر (باجل يه)

13

5,6

6,2

10,4

20,9

()%

لألســر فــى الشــرحية األوىل (الــدنيا) الــ تضــم

23,6

20,4

(أقـــل  %02مـــ الســـكال إنفاقـــاً) مبـــا يعـــا ل
 2427ج يهــاً شـــهرياً مقابـــل  0609ألـــف ج يـــه

-29222
-09222

-22222
-09222

فـــى الشـــرحية امامســـة (العليـــا) مبـــا يعـــا ل

أقل م 22222
-02222
+92222

 0240ج يهاً شهرياً.

 -0مترســط اإلنفــاق الكلــي الســ ري لألســر وفقــ ًا
لألقاليم اجلارافية:
 %505 م أسـر ريـف الرجـه القبلـي يقـل مترسـط
إنفاقهــا عــ  22آالف ج يــه ســ رياً مقابــل %402
فى احملافتات ااضرية.
 %6002 م أسر ريف الرجه القبلي فى فئة اإلنفـاق
(مـ  29ألــف ج يــه إىل أقــل مـ  09ألــف ج يــه)
ســـ رياً مقابـــل  %9906مـــ أســـر احملافتـــات
ااضرية.
 %900 فقط م أسر ريف الرجه القبلي فى فئة اإلنفاق
(م  09ألف ج يه إىل أقـل مـ  92ألـف ج يـه) سـ رياً
مقابل  %2909م أسر احملافتات ااضرية.

فئــات
اإلنفاق
 22222- 22222
- 29222
- 02222
- 09222
- 09222
+ 92222

األقاليـــم اجلارافيــــــــة
فافتات
حضريـــة

حضر
حبري

ريف
حبري

حضر
قبلي

ريف
قبلي

فافتات
ااـــدو

402
2202
2404
2900
0602
2909
2401

402
506
2104
0200
0601
2002
601

402
2206
0201
0402
0900
506
007

906
2207
0000
0200
0004
2200
607

505
0202
0905
2504
2707
900
201

006
009
2900
0207
0402
2404
106

مترسط اإلستهالك الفعلي الس ري لألسر وفقاً لشرائك اإلنفاق اممسية
(ألف ج يه)

36,5
25,5

22,6

40
30

20,3

17

20
10

0
الشرحية الشرحية الرابعة الشرحية الثالثة الشرحية الثانية الشرحية األوىل
امامسة (م
(م  ٪62إىل (م  ٪42إىل أقل (م  ٪02إىل أقل (أقل  ٪02م
م  )٪42السكال إنفاقاً)
م )٪62
 ٪12إىل  )٪222أقل م )٪12

 -9نصيا كل شرحية م إمجـالي اإلسـتهالك الفعلـي
الس ري للسكال وفق ًا لشرائك اإلنفاق اممسية:
 يقيس هذا املؤشر التفاوتات يف مسـتريات اإلسـتهالك
بني شرائك اجملتمل وع د حساب نصيا كـل شـرحية
م الشرائك اممسية اتضك أل :
 %0506نسبة الشرحية العليا م إمجالي اإلستهالك
الس ري للسكال مقابل  %506فقط نصيا الشرحية
الدنيا م إمجالي اإلستهالك الس ري للسكال.
نصيا الشرحية العليا م إمجالي اإلستهالك الفعلـي
للسكال يعا ل أربل أمثال الشرحية الدنيا.

 %0505م أسر ريف الرجه القبلى فى فئـة إنفـاق سـ ري (أقـل
م  29ألف ج يه) مقابل  %2402فقط باحملافتات ااضرية.
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نصيا كل شرحية م اإلستهالك الفعلي الس ري وفقاً لشرائك
اإلنفاق اممسية

13,3

9,6

16,5
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 -7التر يل ال سيب لإلستهالك الفعلـي السـ ري لألسـر
على الطعام والشراب وفق ًا حملل اإلقامة:

()%

 %0509 نســـبة إســـتهالك اللحـــرم مـــ إمجـــالي
اإلستهالك على الطعـام والشـراب يف ااضـر مقابـل
 %0502يف الريف وهي أعلى نسبة إسـتهالك فـى هـذا
القسم.
 %2009 نســبة إســتهالك امضــر يف ااضــر مقابــل
 %2909يف الريــف والــ حتتــل املرتبــة الثانيــة فــى
اإلســتهالك يليهــا إســتهالك اابــرب وامبــى وال ـ
ترتاو بني  %2902يف الريف %2206 ،يف ااضر.
 ه اك بعض االختالفات فـى اـط إسـتهالك األلبـال
واجلنب والبيض بني كـل مـ ااضـر والريـف ف عـد
إرتفا نسبة إستهالكها بااضر  %29مقابل %2209
بالريف.

39,6
21

الشرحية األوىل(أقل ٪02م السكال إنفاقاً)
الشرحية الثانيـــــــــة م ( - 02أقل م )٪42
الشرحية الثالثــــــــة م ( - 42أقل م )٪62

الشرحية الرابعـــــــة م ( - 62أقل م )٪12
الشرحية امامســـــــــــــة م ()٪222 - 12
 -6اط إنفاق األسر املصرية وفقـاً جملمرعـات اإلنفـاق
الرئيسية على مستر إمجالي اجلمهررية:

التر يل ال سيب لإلستهالك الفعلي الس ري لألسر على الطعام
والشراب وفقاً حملل اإلقامة
29,1

 %0706 نسبة اإلنفاق الس ري لألسر على الطعـام
والشراب مبترسط س ري قدره  510504ج يهاً.

29,5

 %2102 نســبة اإلنفــاق الســ ري علــى املســك
ومستلىماته مبترسط س ري قدره  470607ج يهاً.

ريــــف
حضـــر

 %500 نســـبة اإلنفـــاق الســ ري علـــى امـــدمات
والرعايــــة الصــــحية مبترســــط ســـ ري قــــدره
 042600ج يهاً.
 %002 أقل نسبة إنفاق س ري لألسر على الثقافـة
والرتفيه مبترسط س ري قدره  90700ج يهـاً يليهـا
االتصــاالت ب ســبة  %000مبترســط ســ ري قــدره
 95705ج يهاً.

30

()%

5,4
5,2

االنتقاالت وال قـــــل

4,1

األثاث والتعهيىات وأعمال الصيانة

4,1

الدخــــــــــــــــال

4

التعليــــــــــــــــم

3,6

املطاعم والف ـــــا ق

3,1

السلل وامدمات املت رعة

2,3
2

6,1
7,5

األمســــــــــــاك

6,8
7,2
7,1
6,1
3,4
4
3,7
3,8
1,7
1,9
20

10

الفاكهـــــــــــة
الىيرت والدهــــرل
م تعات األغذية الاري مص فة
السكر واألغذية السكرية
املشروبـــــــــــات
0

 -1مترسط ونسبة اإلنفاق على املسك ومستلىماته
على مستر إمجالي اجلمهررية:
470607 ج يهــاُ مترســط اإلنفــاق الكلــي الســ ري
لألسر علي املسك ومستلىماته مبا ميثل %2102
م ـ إمجــالي إنفاقهــا الس ـ ري إلمجــالي اجلمهرريــة
ومبترسط شهري قدره  059ج يهاً .

االتصــــــــــــاالت
الثقافة والرتفيــــــه

اابرب وامبـــــى

س ري  0110ج يهاً إلمجالي اجلمهررية.

امدمات والرعاية الصحية
املالبس واألقمشة واألحذية

امضـــــــــــــر

م إمجالي اإلستهالك علـى الطعـام والشـراب مبترسـط إسـتهالك

املسك ومستلىماته

9,2

األلبال واجلنب والبيض

للحرم ال صيا األكرب م اإلستهالك حيث اسـتحرذت علـى %0500

الطعام والشــــــراب

18,1

11,5
15
15,5
13,5
15
11,6

()%

التر يل ال سيب لإلنفاق الس ري لألسر وفقاً جملمرعات اإلنفاق الرئيسية
على مستر إمجالي اجلمهررية

37,6

اللحـــــــــــــــرم

-0 -

( ) 0220/0220

أهــــــــم مؤشـــرات حبث الدخـــــل واإلنفاق واإلستهالك

 %7700 نســبة اإلنفــاق علــى اإلجيــارات احملتســبة
مـ إمجــالي اإلنفــاق الكلــي السـ ري لألســر علــي
املســك ومســتلىماته ،يليــه اإلنفــاق علــي ب ــد
الكهربا والاا وأنرا الرقر األخر ب سبة .%2402
 %2205 نســبة اإلنفــاق علــى اإلجيــارات الفعليــة
بااضر مقابل  %201فى الريف.
 %7006نسبة اإلنفاق علـى اإلجيـارات احملتسـبة* فـى الريـف
مقابل  %6601فى ااضر وذلت إلرتفا نسبة األسـر املالكـة
ملسك ها فى الريف  %7204ع ااضر .%0106
التر يل ال سيب لإلنفاق على املسك ومستلىماته

()%

7,3

14,1

5,5
3,2

69,9

 -22مترسط ونسبة اإلنفـاق علـي التعلـيم لألسـر التـى
لديها أفرا ملتحقني حالياً :
 092105ج يهـاً مترســط اإلنفـاق السـ ري علـى التعلــيم
ب سبة  %506م إمجالي اإلنفاق الس ري لألسر إلمجـالي
اجلمهرريـــة ( 0772ج يهـــاً يف ااضـــر 2979 ،ج يهـــ ًا
يف الريف).

التر يل ال سيب لإلنفاق الس ر لألسر علـى التعلـيم
نبق ًا لب ر اإلنفاق علي التعليم :

 %0102 نســبة اإلنفــاق علــى الــدروس امصرصــية
وجممرعات التقرية مبترسط إنفاق س ري  562ج يـه
مـــ إمجـــالي اإلنفـــاق علـــى التعلـــيم إلمجـــالي
اجلمهررية.
%0206 نسبة املصـروفات والرسـرم الدراسـية ،ويـأتى
بعد ذلـت نسـبة اإلنفـاق علـى مصـاريف اإلنتقـاالت
ب ســـبة  %2209يليهـــا الكتـــا املدرســـيه واأل وات
املكتبيــه ب ســبة  %2200مـ إمجــالي اإلنفــاق علــى
التعليم.

 سعلت الدروس امصرصـيه وجممرعـات التقريـه
اإلجيارات الفعليــــــة
اإلجيارات احملتسبــــة
صيانة واصال املسك
املياه وامدمات املت رعه
الكهربا والاـــــــــا
 -5مترسط ونسـبة اإلنفـاق علـى امـدمات والرعايـة
الصحية على مستر إمجالي اجلمهررية:

 042600 ج يــه مترســط اإلنفــاق الس ـ ري لألســر
املصرية علـي امـدمات والرعايـة الصـحية ب سـبة
 %500م إمجالي إنفاقها الكلي الس ري.
 %9000 نســبة اإلنفــاق علــي امل تعــات واألجهــى
واملعــدات الطبيــة %0206 ،علــى خــدمات مرضــى
العيا ات امارجية %2600 ،على خـدمات اإلقامـة
باملستشفيات مـ إمجـالي اإلنفـاق علـى امـدمات
والرعاية الصحية .

التر يل ال سبى لإلنفاق على قسم امدمات والرعاية الصحية

()%

التر يل ال سيب لإلنفاق الس ري علي التعليم لألسر التى لديها أفرا
ملتحقني حالياً وفقاً لب ر اإلنفاق على التعليم وفل اإلقامة

30,6

امل تعات واألجهى واملعدات الطبية
خدمات مرضى العيا ات امارجية
خدمات االقامة باملستشفيات

* يقصد بها إجيار وحد مماثله هلا فى ااضـر أو الريـف مـ حيـث املرقـل واملراصـفات
وقت البحث.

()%

5,4
37

37,2

9,6 9,4 1,4

حضـــــــر

9,8
14,2 15,2 1,8

39,8

19,1

ريـــــــــف

6,9
11,311,5 1,6

16,2
53,2

فى ااضر أعلى مرتبة فى اإلنفاق على التعليم حيث
بلاــت  %0700مبترســط إنفــاق  2420ج يــه ســ رياً
وســعلت فــى الريــف نســبة  %0501مبترســط إنفــاق
 607ج يه س رياً م إمجالي اإلنفاق على التعليم.

38,1

30,6

مجلـــــــة

مصروفات ورسرم راسيــــــــــــة
روس خصرصية وجممرعات تقرية
مالبس وش ط مدرسيـــة
كتا مدرسية وأ وات كتابيــــة
مصاريف انتقـــــــاالت
مصاريف تعليمية أخر
التر يل ال سيب لإلنفاق الس ر لألسر علـى التعلـيم
نبق ًا ل رعه (حكرمى/خاص)
 %9609 نسبة اإلنفاق على التعليم ااكرمى مقابـل
 %0106على التعلـيـم امــاص ثم التعلـيـم األ هـر
 -4ب سبة  %405م إمجالي اإلنفاق على التعليم.

( ) 0220/0220

أهــــــــم مؤشـــرات حبث الدخـــــل واإلنفاق واإلستهالك

اادو مبترسط  0700ألف ج يه ثم حضر الرجه
البحري مبترسط 0001ألف ج يه.

التر يل ال سيب لإلنفاق على التعليم وفقاً ل رعه

()%

 0409 ألـف ج يـه أقـل مترسـط للـدخل السـ ري
لألسر يف ريف الرجه القبلـي مقابـل  0109ألـف
ج يه فى ريف الرجه البحري.

4,9

التعليم ااكرمى

مترسط الدخل الس ري لألسر وفق ًا لألقاليم اجلارافية

38,6

التعليم امــــاص

56,5

التعليم اال هـــر

(ألف ج يه)

38,3

احملافتات ااضرية

37,2

فافتات ااــــدو
حضر حبــــــــــــر

32,8

 %1909ناقة إستيعاب التعليم ااكرمى م إمجـالي التالميـذ
مقابل  %605بالتعليم اماص % 707،بالتعليم األ هري.

31,7

24,5

إمتالك بطاقات التمري :

50

 %1007 م األسر املصرية لديها بطاقة متري ية.

 %2607 مــ خــل األســر مصــدره التحــريالت
اجلاريــة لألســر وتشــمل التحــريالت ال قديــة
ب سبة  ،%2900التحريالت العي ية .%206

 %2204 م خل األسر مصدره القيمة اإلجيارية
التقديريــة للمســك  %009 ،مــ املمتلكــات
املالية والاري مالية.

ريف حبـــــــــري
ريف قبــــــــــلي

90,2

التر يل ال سيب ملصا ر الدخل الس ري لألسر

فافتات ااـدو

86,5

حضر حبــــــــري

82,8

()%

حضر قبـــــــــلي

80,3

16,7

فافتات حضرية

63,4
60

40

20

10,4

0
70,4

ثالثاً :الدخل الس ري لألسر :
 -2مترســط الــدخل الســ ر لألســر وفقــاً لألقــاليم
اجلارافية :

تليفرل)+020( 04200202 :

ـــ

2,5

الدخل م العمــــــل

الدخل م املمتلكات

 0209 ألف ج يه مترسط الدخل الس ري اإلمجالي
لألسر املصرية عام .0220/0220
 0100 ألف ج يه أعلـى مترسـط للـدخل السـ ري
لألسر فى احملافتات ااضرية يليها فافتـات

10

 %7204 م خل األسر املصـرية مصـدره العمـل
ممثالً يف األجـرر واملرتبـات ب سـبة  %4407يليهـا
الــدخل م ـ العمــل يف املشــروعات الاــري راعيــة
 %2904ثــم الــدخل مــ العمــل يف املشــروعات
الىراعية .%2200

نسبة األسر ال لديها بطاقة متري ية وفق ًا للم انق اجلارافية
93

20

0

 -0مصا ر الدخل الس ر لألسر :

 %5002 م أسر ريف الرجه البحر يتمتعرا بـأكرب
نسبة تاطية لبطاقة التمري على مسـتر م ـانق
اجلمهررية يليها ريف الرجه القبلى ب سـبة %5200
وتعد احملافتات ااضرية أقل امل انق على مسـتر
اجلمهررية إذ بلات .%6004

()%

40

30

ريف قبلــــــــــــــى

أسر ريف الرجه القبلي هي األقل خال على مستر اجلمهررية

 تعترب األسر الريفية األكثر حتاً يف اإلستفا مـ
بطاقات التمري حيث بلات نسبة األسر ال لـديها
بطاقـــــة متري يـــــة  %5201مقابـــــل %7001
يف ااضر.

100

ريف حبــــــــــــر

28,5

 -22الدعــــــم :

80

حضر قبلــــــــــــى

القيمة اإلجيارية التقديرية للمسك

-9 -

فاكس)+020(04204255 :

ـــ

التحريالت اجلاريــــة
الربيد اإللكرتونيWWW.capmas.gov.eg :

