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تـوطئـة

الكربى  الدوافع  من  التون�سية  البالد  يف  واالجتماعية  االقت�سادية  التغريات  تعترب 

وتعليم  و�صحة  و�صكن  تغذية  من  املجاالت  كل  يف  االأ�صر  عي�ش  وظروف  م�صتوى  لتطور 

وثقافة وترفيه. وق�صد تقييم هذا التطور يقوم املعهد الوطني للإح�صاء ب�صفة دورية 

باإجناز م�صح وطني حول االإنفاق واال�صتهلك وظروف عي�ش االأ�صر. ويف هذا االإطار قام 

املعهد باإجناز امل�صح الوطني التا�صع خلل �صنة 2010.

يف  البلد  واليات  كل  م�صتوى  وعلى  امليدان  على  العملية  هذه  انطلقت  وقد   

.2011 ماي  �صهر  اأوائل  اإىل  كاملة  �صنة  وتوا�صلت   2010 جوان  �صهر   اأوائل 

نفقاتها  خلل  من  احلايل  االأ�صر  عي�ش  م�صتوى  على  التعرف  اإىل  امل�صح  هذا  ويهدف 

وا�صتهلكها الغذائي ومقارنة هذا امل�صتوى مبا كان عليه خلل ال�صنوات ال�صابقة. 

كما

عي�ش  ظروف  من  اأخرى  جوانب  بدرا�صة  امل�صح  يهتم 

وال�صحة. كالتعليم  اجلماعية  باخلدمات   االأ�صرومتتعها 

املهنية  االأ�صناف  لكل  ممثلة  اأ�صرة   13400 قرابة  من  متكونة  عينة  امل�صح  وي�صمل 

واالجتماعية مت اختيارها ح�صب الطرق االإح�صائية العلمية.

 وتتوزع هذه العينة على 1116 مقاطعة تعداد من كل واليات اجلمهورية مبدنها وقراها 

اأفراد  عدد  منها  �صوابط  عدة  ح�صب  للعينة  املكونة  االأ�صر  اختيار  مت  كما  واأريافها. 

االأ�صرة وعدد امل�صتغلني منهم ومهنة رئي�ش االأ�صرة.

االأخذ  من  ميّكن  مبا  البحث  �صنة  اأ�صهر  كامل  على  بالت�صاوي  امل�صح  عينة  وزعت  وقد   

ثلثة  من  امل�صح  ويتكون  االأ�صر.  ا�صتهلك  يف  املو�صمية  التغريات  االعتبار  بعني 

اجلماعية،  اخلدمات  وحمور  التغذية  وحمور  االأ�صري  االإنفاق  حمور  حماور، 

ي�صمل  حني  يف  اأ�صرة(   13400( االأ�صر  عّينة  اإجمايل  االإنفاق  حمور  وي�صمل 

يقت�صر  كما  اأ�صرة(   6700( االإنفاق  حمور  عّينة  اأ�صر  عدد  ن�صف  التغذية  حمور 

االإنفاق.  حمور  عّينة  ن�صف  على  و�صّحة  تعليم  من  اجلماعية  اخلدمات   حمور 

زيارتان  تليها  اأ�صبوع  ملدة  يوميا  باالأ�صر  املبا�صر  االت�صال  طريقة  امل�صح  هذا  ويتوخى 

اأخريان بعد ع�صرة اأيام. 

خمتلف  القتناء  االأ�صر  بها  قامت  التي  النفقات  كل  جمع  الفرتة  هـذه  خلل  ويتم 

املعاينة  فرتة  خلل  االأ�صر  بها  قامت  التي  النفقات  اإىل  واإ�صافة  واخلدمات.  ال�صلع 

باقتناء  تتعلق  التي  اأو  دورية  ب�صفة  اإما  االأ�صر  بها  تقوم  التي  النفقات  متابعة  يقع 

بحيث  طارئة  اأحداث  اأو  دينية  اأعياد  اأو  عائلية  منا�صبـات  خلل  اأو  دائمة  �صلع 

للأ�صر. ال�صنوي  االإنفاق  تقدير  من  ميكن  مبا  االإنفاق  اأوجه  بكل  االإملام   يتم 

االت�صال  طريق  عن  كذلك  العملية  فتتم  الغذائي  للم�صح  بالن�صبة  اأما 

بعملية  للقيام  اأ�صبوع  ملدة  اليوم  يف  مرتني  االأعوان  قبل  من  باالأ�صر 

االأ�صري. واال�صتهلك  للطبخ  املعدة  الغذائية  املواد  من  الكميات   وزن 

وي�صمل امل�صح كذلك حمور اخلدمات اجلماعية الذي يهدف اإىل التعّرف على مدى انتفاع 

اأفراد االأ�صر بخدمات التعليم وال�صّحة والتاأمني ال�صّحي.
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منهجيـة املسـح حول إنفـاق األســر

1.   أهـداف محـور اإلنفــاق

أ – التعرف على مستوى إنفاق األسر 

تكتسي دراسة ميزانية األسر أهمية بالغة ملا توفره من إحصاءات أساسية متكن صانعي القرار واملستعملني من التعرف عن كثب 

على مستوى إنفاق األسر والوقوف على التفاوت املوجود بني مختلف شرائح املجتمع وبني املدن والقرى واألرياف وبني مختلف 

املناطق اجلغرافية وعلى مدى تطّور هذه البيانات على ما كانت عليه خالل السنوات املاضية.

ب – التعرف على هيكلية اإلنفاق 

من بني األهداف املنشودة للمسح التعرف على هيكلية اإلنفاق وذلك من خالل حتليل ميزانية األسرة التونسية وتبويبها إلى مختلف 

عناصر اإلنفاق من تغذية وسكن ولباس ورعاية صحية وتعليم وثقافة وتنقل ورفاهة. كما ميكن هذا التحليل من تقدير متوسط 

اإلنفاق بالنسبة لكل مادة من املواد الغذائية وغير الغذائية. ومتكن دراسة هيكلية ميزانية اأُلجراء من مراجعة ضوارب السلع 

واخلدمات التي تدخل في بنية سنة األساس ملؤشر األسعار لالستهالك العائلي.

ج – دراسة خصائص األسر املعوزة 

يرمي هذا املسح أيضا إلى دراسة حجم وخصائص األسر املعوزة وتقدير نسبة األسر التي الزالت تعيش بدخل متواضع دون 

عتبة الفقر وكذلك إلى حتديد املناطق اجلغرافية والفئات االجتماعية التي الزال يخيم عليها شبح اخلصاصة والفقر.

د – مقاييس مرونة الطلب  

على  اعتمادا  املقبلة  السنوات  الغذائية خالل  الغذائية وغير  املواد  كل  البالد من  متطلبات  تقدير  إلى  كذلك  املسح  هذا  يهدف 

احتماالت نسبة منو الدخل ونسبة تطور السكان من جهة واعتمادا أيضا على ضوارب مرونة الطلب املستخرجة من نتائج هذا 

املسح.

2.  تصميــم العينــة

يشمل املسح عينة من األسر تعد 13.392 أسرة ممثلة لكل األصناف االجتماعية واجلهات بنسبة تبلغ 0.61 % من مجموع 

األسر بالبالد )أي في حدود 55 أسرة لكّل 10000 أسرة(. وقد مّت سحب هذه العينة حسب الطرق اإلحصائية العلمية وهي 

موزعة على 1116 مقاطعة من كل واليات اجلمهورية مبدنها وقراها وأريافها مّت اختيارها حسب الطرق اإلحصائية العلمية من 

بني جّل مقاطعات التعداد العام للسكان والسكنى 2004.

 sondage( وحرصا على حتسني مدى دقة التقديرات املستخرجة من نتائج هذا املسح مت االعتماد على طرق العينة الطبقية

stratifié( وعلى هذا األساس وزعت املقاطعات املكونة لقاعدة العينة إلى » طبقات عينة« حسب الوالية والوسط اجلغرافي 
لإلقامة الذي مّت تصنيفه حسب درجة التحضر والكثافة السكانية من جهة وحسب انتماء املقاطعة إلى وسط بلدي )املدن الكبرى 

– املدن الصغرى – واملتوّسطة( والوسط غير البلدي )الدشر األساسية والدشر الثانوية و املساكن املنعزلة(.

1- مقاطعات املدن الكبرى : وقد صنفت مدنا كبرى كل من مدينة تونس وضواحيها ومدن بنزرت وسوسة والقيروان وصفاقس 
وضواحيها وقابس الكبرى وهي مدن يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة كما مّت إدماج البلديات املتواجدة في ضواحي 

وأحواز البلديات الكبرى والتي تكّون تواصال إلى النسيج العمراني للمدن ا لكبرى.

2 - مقاطعات املدن الصغرى واملتوسطة وهي متّثل الوسط البلدي باستثناء املدن الكبرى.
3 - مقاطعات الدشر األساسية بالوسط غير البلدي، وتعتبر دشرة أساسية كل جتّمع سكني يفوق عدد سكانه 400 نسمة أثناء 

تعداد 2004. 
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4 - مقاطعات الوسط غير البلدي بجهة طبيعية )مساكن منعزلة ودشر ثانوّية(.
واجلدير بالذكر أن لهذا التصنيف ارتباط وثيق مبستوى دخل األسرة ومنط عيشها.

للسّكان والسكنى لسنة  العام  الّتعداد  نتائج  باملقاطعة حسب  لعدد األسر  العينة باحتماالت مناسبة  وقد مّت سحب مقاطعات 

2004 بالنسبة للطبقات األربعة ويختلف حجم  العينة من والية إلى أخرى إاّل أّنه قد أخذت احتياطات بحيث ال يقل حجم العينة 
عن  36 مقاطعة بكل والية.

و في كل مقاطعة مت اختيارها ضمن العينة وقع سحب 12 أسرة أصلية و 12 أسرة معّوضة في كل مقاطعة تعداد ممثلة جلميع 

أسر املقاطعة من حيث حجمها و عدد املشتغلني بها وحسب الصنف املهني واالجتماعي لرئيس األسرة.

هذا و قد مّت إعداد قائمة أسماء رؤساء األسر )القائمة األصلية و القائمة التعويضية( الذين سيشملهم البحث و عناوين مقر 

إقامتهم 

ويبنّي اجلدول املوالي توزيع العدد اجلملي ملقاطعات وأسر قاعدة العّينة وكذلك توزيـع مقاطعـات وأسر العينة حسب الواليات 

واجلهات اجلغرافية.

اجلدول 1.1 : توزيع املقاطعات و أسر العينة حسب الواليات

كسر عّينة األسر حجم العينــةالعدد الجملــيالواليـــة
)%( األسرالمقاطعاتاألسرالمقاطعات

1520.45 947961 628253 3تونس
838485760.46 536124 1أريانة

405607200.48 691150 1بن عروس
333364320.49 00888 1منوبة

8800.47 5232402 863617 7إقليم تونس
667607200.41 174177 2نابل

842364321.11 47338زغوان
182607200.54 799132 1بنزرت

8720.54 6911561 446348 4الشمال الشرقي
919364320.59 97272باجة

351364320.43 307101 1جندوبة
355364320.64 87667الكاف
910364320.83 66651سليانة

7280.59 5351441 821293 3الشمال الغربي
651607200.53 876134 1سوسة

949485760.51 480113 1المنستير
349364320.51 20185 1المهدية

717728640.4 822218 2صفاقس
5920.47 6662162 379552 7الوسط الشرقي

532607200.57 572125 1القيروان
690485760.66 18687 1القصرين 

800364320.47 11391 1سيدي بوزيد
7280.57 0221441 871305 3الوسط الغربي

147364320.6 97572قابس 
459364320.42 328102 1مدنين

400364321.58 40827تطاوين
2960.64 0061081 711202 2الجنوب الشرقي

336364320.59 95973قفصة
395364321.93 30222توزر
954364321.49 38328قبلي

2961.04 6851081 644124 1الجنوب الغربي
3920.55 11613 1281 444 7352 31المجموع
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ب – خصائص أسر العينة 
اجلدول 2.1 : توزع األسر و السكان حسب الوسط

عدد السكان المرجحينعدد األسر المرجحةعدد أسر العينةالوسط

666 961 1016 652 2611 7بلــــدي

126 645 0273 020792 4غير بلـدي

792 606 12810 444 2812 11المجموع

اجلدول 3.1 : توزع األسر و السكان حسب اجلهة

عدد السكان المرجحينعدد األسر المرجحةعدد أسر العينةالجهة

766 460 5232 989617 1إقليم تونس

539 478 6911 543348 1الشمال الشرقي

379 219 5351 553293 1الشمال الغربي

934 474 6662 101552 2الوسط الغربي

517 409 0221 1710305الوسط الشرقي

909 006967 204202 1الجنوب الشرقي

748 685595 181124 1الجنوب الغربي

792 606 12810 444 2812 11المجموع

اجلدول 4.1 : توزع األسر و السكان حسب الصنف املهني و اإلجتماعي

عدد السكان المرجحينعدد األسر المرجحةعدد أسر العينةالصنف المهني و اإلجتماعي لرئيس األسرة

773 726544 506129اإلطارات والمهن الحرة العليا

585 674470 472105اإلطارات والمهن الحرة المتوسطة

373 183899 875198أعوان آخرون

850 881865 824189األعراف  في الصناعة والتجارة والخدمات

533 509304 31463المستقلون في الصناعة والتجارة والخدمات

970 113 3233 089649 3العملة غير الفالحين

189 009 9131 106206 1الفالحون

061 014197 20439العملة الفالحين

954 735207 21346العاطلون عن العمل

148 665 4331 766419 1المتقاعدون

128 736936 1370287غير نشيطون آخرون

228 001392 542108سند خارج العائلة

792 606 12810 444 2812 11المجموع

اجلدول 5.1 : توزع األسرحسب حجم األسرة

عدد السكان المرجحينعدد األسر المرجحةعدد أسر العينةحجم األسرة

836 302702 731398 1من فرد إلى فردين

348 383 3983 200944 4من 3 إلى 4 أفراد

058 562 6944 966851 3من 5 إلى 6 أفراد

944 456 8481 069198 1من 7 إلى 8 أفراد

606 886501 31550أكثر من 9 أفراد

792 606 12810 444 2812 11المجموع
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 3 -  منهجيـة املسـح حـول إنفـاق األســر

يرمي هذا املسح إلى جمع بيانات عن السلع التي اقتنتها األسرة خالل فترة معّينة قصد استهالكها وعن اخلدمات التي انتفعت 

بها خالل نفس الفترة.  و تتمثل هذه البيانات في ذكر نوع السلعة أو اخلدمة ومصدرها وقيمتها و كميتها هذا  بالنسبة لكل 

املواد وإضافة عنصر مصدر صنعها بالنسبة للمالبس و األحذية واألثاث املنزلي والتجهيزات وكذلك إضافة شهر االقتناء بالنسبة  

للنفقات الكبرى فقط.

وميكن تبويب مصدر هذه السلع و اخلدمات كما يلي :

1 - السلع املشتراة باحلاضر تفصيال أو جملة أو نصف جملة
2 - املواد املشتراة بالتسهيالت في الدفع )بالتقسيط(

3 - املواد الغذائية  املتأتية من ضيعة فالحّية  على ملك األسرة أو حّتى من تربية بعض احليوانات في املنزل وهو ما يعّبر عنه 
باإلنتاج الذاتي  لألسـرة

 4 - املواد املتقبلة كهبة أو كهدية متأتية من الغيرلفائدة أسرة املسح

 5 - املواد املتأتية من مصدر آخر 

أما عن خصائص بيانات الصنع أو اإلنتاج لهذه السلع و اخلدمات فيمكن أن تكون :

- من إنتاج تونسي

- أو مستورد

ولضمان جمع البيانات بالدقة املطلوبة نتوخى طريقة املعاينة و االتصال املباشر بأفراد األسرة والتي تتمثل في تسجيل نفقات 

السلع و اخلدمات يوم اقتنائها و متابعتها لفترة زمنية معينة و حتى اليتم إزعاج األسر بالزيارات املتكّررة و املتعّددة طيلة السنة 

مت اإلكتفاء مبتابعة النفقات ملدة شهر  تقريبا مت خالله ضبط  برنامج الزيارات على النحو التالي :

- تقع زيارة األسرة  يوميا ملدة أسبوع الستجوابها عن كل مقتنياتها من سلع وخدمات )7 زيارات يومية(.

- ثّم تقع زيارات األسرة بعد 10 أيام من تاريخ آخر زيارة يومية لتسجيل مقتنياتها خالل هذه الفترة )زيارة عشرية أولى( مثال 

إذا كان تاريخ آخر زيارة يوم 2010/08/07 فإّن تاريخ أّول عشرية هو يوم 2010/08/18.

- و تكّرر هذه العشرية مرة ثانية )زيارة عشرية ثانية( حتى نغطي بذلك نفقات األسرة التي قامت بها خالل 4 أسابيع متتالية     

    7 أيام + x 2      أيام = 4 أسابيع

ولقد مّت االلتجاء إلى الزيارة العشرية لتحاشي إزعاج األسرة بالزيارات املتتالية ملدة تتعدى األسبوع ، هذا بشرط أن يتم إعالم 

األسرة  و حتسيسها  مسبقا حتى ال تنسى ما اقتنته خالل هذه الفترة )العشرية األولى والعشرية الثانية( ولهذا الغرض يتم مد 

كل أسرة بكنش لتسجل فيه مقتنياتها من سلع و خدمات هو مبثابة املذّكرة.

واجلدير باملالحظة أن األسابيع األربعة التي حددت لتسجيل مقتنيات األسر عن طريق املعاينة املباشرة تكون جنا عتها كافية 

خاصة بالنسبة للنفقـات اجلاريـة واملتداولة وتكـون غـير كافيـة لتقدـير النفقـات الهامـة واخلاصة بالسلع واخلدمات التي ال تتكرر 

إاّل نادرا  في السنة. فبالنسبة لهذا الصنف من السلع  مت االعتماد أساسا على الذاكرة وتتمثل املنهجية في استجواب األسر 

عن املصاريف الكبرى التي قامت بها خالل الـ11 شهرا السابقة لتاريخ الشروع في البحث باإلضافة إلى شهر املسح وذلك حتى 

ال نزعجها بزيارات متكررة متتد سنة كاملة. وإن هذا النوع من النفقات الكبرى ال يتكرر إال نادرا خالل السنة، واألسر ال تنسى 

بسهولة املبالغ الهامة التي أنفقتها خالل هذه الفترة.

وسعيا وراء حصر جميع النفقات عن السلع و اخلدمات بكّل دّقة البد من استجواب كّل أفراد األسرة الذين يتعاطون نشاطا 

اقتصاديا أو لهم دخل و يقع استجوابهم عن السلع واخلدمات التي اقتنوها لتلبية حاجياتهم وحاجيات باقي أفراد األسرة.  فغالبا 

ما يتعهد رئيس األسرة وعائلها الرئيسي بالنفقات اجلماعية التي ينتفع بها كافة أفراد األسرة النشيطني و غير النشيطني منهم.

10
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وباإلضافة إلى هذا النوع من اإلنفاق ذات املنفعة اجلماعية يقوم رئيس األسرة  بنفقات شخصية لفائدته كما يتعّهد أيضا بتلبية 

احلاجيات الشخصية بالنسبة لألفراد الذين هم في كفالته مـن أبنـاء صغـار وكهـول غيـر نشيطيـن كما أن لباقي أفراد األسرة 

و خاّصة النشيطني منهم و الطلبة و املتقاعدين و العاطلني وكّل من له دخل نفقات خاّصة يقومون بها لتلبية حاجيات شخصية 

وعلى هذا األساس مّت تصميم استمارة  نفقات األسرة في جزئني واحد  للمصاريف اجلماعية و واحد للمصاريف الشخصية

 





م�صتوى االإنفاق

البـــاب1
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البــاب األول: مستوى اإلنفاق

1. مستوى اإلنفاق حسب الوسط اجلغرافي

يبلغ  السنة  اإلنفاق األسري خالل هذه  أّن متوسط   2010 لسنة  إنفاق األسر وإستهالكها  الوطني حول  املسح  نتائج  أفرزت 

11.286 دينارا لألسرة الواحدة وهو ما يقابل متوسط إنفاق للفرد الواحـد بـ 2.601 دينارا في السنة. ويتفاوت متوسط اإلنفاق 
للفرد حسب وسط اإلقامة ليبلغ 3.102 دينارا للفرد في الوسط احلضري مقابل 1.644 دينارا في الوسط الريفي أي ما يقارب 

نصف متوّسط اإلنفاق في احلضر.

اجلدول 1 : متوّسط إنفاق األسرة حسب الوسط اجلغرافي 

متوسط إنفاق الفرد )بالدينار( متوسط إنفاق األسرة )بالدينار( الوسط الجغرافي

3 102 13 069   وسط بلدي

3 696 14 800    - مدن كبرى )*(

2 612 11 498   -  مدن متوسطة أو صغرى

1 644 7 566 وسط غير بلدي

2 601 11 286 المجموع

)*( مدن كبرى: تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت وقابس والقيروان

ويستخلص من مقارنة هذه البيانات مع النتائج املستخرجة من مسح سنة 2005 أّن متوسـّط اإلنفاق الفردي قد تطور خالل 

الفتـرة   2005-2010 بنسبة سنوية بلغت 6.1 % باألسعار اجلاريـة و3.2 % باألسعار القاّرة. وجتدر اإلشارة إلى أّن متوسط 

اإلنفاق للفرد قد تطور خالل الفترة 2000-2005 بنسبة سنوية 6.3 % باألسعار اجلارية و3.8 % باألسعار القاّرة.

اجلدول 2 : تطّور متوّسط اإلنفاق الّسنوي للفرد )بالدينار( حسب الوسط اجلغرافي
نسبة التطور السنوي )%( 

نسبة التطور السنوي )%( 
2010 2005 2000 الوسط الجغرافي

2010-2005 2005-2000

5.9 6.1 3 102 2 326 1 726 وسط بلدي

6.3 5.9 1 644 1 213 911 وسط غير بلدي

6.1 6.3 2 601 1 939 1 424 المجموع

3.2 3.8 نسبة التطور باألسعار القارة )%(

تطّور متوّسط اإلنفاق الّسنوي للفرد )بالدينار(
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2. مستوى اإلنفاق حسب اجلهات اخلغرافية

أفرزت نتائج املسح أّن متوسط اإلنفاق يختلف من جهة جغرافية كبرى إلى أخرى، إذ يتصّدر إقليم تونس هذه اجلهات مبتوسط 

إنفاق للفرد يبلغ 3498 دينارا وتليه جهة الوسط الشرقي مبستوى 3081 دينارا للفرد في حني ال يتعّدى متوسط اإلنفاق 1623 

دينارا  بجهة الوسط الغربي و1754 دينارا بالشمال الغربي و2064 دينارا باجلنوب الغربي و2464 دينارا باجلنوب الشرقي.

أّما عن تطّور مستوى اإلنفاق خالل اخلماسية 2005-2010 بني اجلهات فتشير البيانات إلى أن نسبة التطور كانت متفاوتة 

وبلغت أقصاها بالوسط الغربي الذي شهد نسبة منو تقّدر بـ 6.7 % ثّم اجلنوب الغربي والوسط الشرقي بنسبة 6.5 %، مقابل 

3.7 % فقط بلشمال الغربي، في حني تتراوح هذه النسبة بني 5 % و6 % في بقية اجلهات. 

اجلدول 3 : تطّور مستوى اإلنفاق السنوي للفرد حسب اجلهات )بالدينار(
متوّسط اإلنفاق السنوي للفرد )باألسعار اجلارية(  نسبة التطّور السنوي )%(       

نسبة التطور السنوي )%( متو�ّسط الإنفاق ال�سنوي للفرد )بالأ�سعار اجلارية(

2010 - 2000 2010 2005 2000 الجهة

6.0 3 498 2 609 1 917 اقليم تونس

5.4 2 241 1 724 1 292 الشمال الشرقي

3.7 1 754 1 466 1 145 الشمال الغربي

6.5 3 081 2 245 1 735 الوسط الغربي

6.7 1 623 1 173 937 الوسط الشرقي

5.6 2 464 1 873 1 158 الجنوب الشرقي

6.5 2 064 1 510 1 030 الجنوب الغربي

6.1 2 601 1 939 1 424 المجموع

3.متوسط اإلنفاق حسب الصنف املهني واالجتماعي  لرئيس األسرة
أظهرت نتائج املسح أن األسر التي ينتمي سندها الرئيسي إلى فئة اإلطارات )العليا واملتوسطة( متتـاز مبعدل إنفـاق عالي مقارنة 

ببقية الفئات إذ يفوق متوسـط اإلنفـاق 5311 دينارا سنويا للفـرد أي ما يعادل قرابة 22302 دينارا سنويا لألسرة. في حني لم 

يبلغ معدل اإلنفـاق للفرد بالنسبة لفئة العاطليـن عن العمل سوى 1503 دينارا أي ما يعـادل 6690 دينارا لألسرة.

                                                  اجلدول 4 : مستوى اإلنفاق حسب الصنف املهني واالجتماعي

مستــوى اإلنفــاق األســـريمستـــوى إنفــاق الفــرد

302 31122 15 - اإلطارات والمهن الحرة العليا

160 62916 23 - اإلطارات والمهن الحرة المتوسطة

504 75612 32 - أعوان آخرون

389 15614 43 - األعراف  في الصناعة والتجارة والخدمات

714 23510 52 - المستقلون في الصناعة والتجارة والخدمات

921 8608 61 - العملة غير الفالحين

634 7708 71 - الفالحون

736 5317 81 - العملة الفالحين

690 5036 91 - العاطلون عن العمل

804 47713 103 - المتقاعدون

934 4397 112 - غير نشيطين آخرون

657 1087 122 - سند خارج العائلة

286 60111 2المجمـــــــوع
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4. مستوى اإلنفاق حسب حجم األسرة

يعتبر حجم األسرة مؤثرا هاما في مستوى عيش األسرة هذا وقد أظهرت نتائج املسح أن مستوى اإلنفاق األسري يرتفع كلما 

ازداد حجم األسرة في حني أن مستوى اإلنفاق الفردي يرتفع كلما نقص حجم األسرة.

اجلدول 5 : مستوى اإلنفاق حسب حجم األسرة

مستوى اإلنفاق األسريمستوى إنفاق الفردعدد األفراد

471 2347 4من 1 إلى 2 أفراد

471 20211 3من 3 إلى 4 أفراد

429 32012 2من 5 إلى 6 أفراد

201 66512 1من 7 إلى 8 أفراد

035 52515 1أكثر من 9 أفراد

286 60111 2المجمـــــــوع
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البـاب الثـاني: هيكلة اإلنفاق األسري

تبنّي هيكلة اإلنفاق كيفية توزيع نفقات األسر املوّجهة لإلستهالك حسب مختلف أبواب اإلنفاق من تغذية وسكن ولباس وتنقل 

ورعاية صحية وغيرها من احلاجيات. وميثل التغيير احلاصل في هيكلة اإلنفاق مؤشرا لتطّور منط االستهالك ومستوى عيش 

األسر.

1. هيكلة اإلنفاق األسري على املستوى الوطني
أفرزت نتائج املسح أن متوسط نفقات التغذية للفرد يقّدر بـ 763 دينارا وال يزال يحتل املرتبة األولى بني أبواب إنفاق األسر وميثل                   

29.4 % من مجموع اإلنفاق سنة 2010. وتليها نفقات السكن مبتوسط 635 دينارا للفرد وبنسبة 24.4 % ثّم نفقات النقل 
ونفقات النظافة والعالج على التوالي بنسبة 9.0 % و8.7 % من مجموع اإلنفاق.  

اجلدول 6 : هيكلة اإلنفاق -2010-

متوسط اإلنفاق للفرد الواحد النسبة )%(
)بالدينار( باب اإلنفاق

29.4 763 التغذية

2.8 73 مشروبات كحولية وتبغ

8.6 224 المالبس

24.4 635 نفقات السكن

4.5 117 تجهيزات كهربائية ومنزلية والتأثيث

8.7 228 الرعاية الصحية والشخصية

9.0 233 النقل

5.4 141 االتصاالت

1.4 36 نفقات الترفيه والثقافة

2.1 54 التعليم 

3.3 85 النزل والمطاعم والمقاهي

0.5 12 نفقات أخرى )1(

100 2 601       المجمـوع

 )1( حتتوي النفقات األخرى على املصاريف املتعلّقة بالوثائق اإلدارية وشراء املصوغ والصدقات وزكاة الفطر...

النفقات  السابقة أن نسبة  بهيكلة اإلنفاق مع مثيالتها املستخرجة من املسوح  ويستخلص من مقارنة هذه املعطيات اخلاصة 

الغذائية وإن ال تزال في صدارة أبواب اإلنفاق فهي في انخفاض متواصل.

يبرز من جهة أخرى تطّور استخدام الهاتف اجلوال الذي ما انفكت اخلدمات املتصلة به في تزايد ملحوظ ما جعل نسبة باب 

االتصاالت تقفز من %1.1 سنة 2000 إلى 3.7 % سنة 2005 ف 5.4 سنة 2010.

وتعّززت من ناحية أخرى نسبة النفقات على السكن خالل هذه الفترة بزيادة قاربت النقطة لتبلغ 24,4 % سنة 2010 مقابل 
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2. هيكلة اإلنفاق األسري حسب الوسط اجلغرافي

تشير نتائج املسح إلى أن هيكلة اإلنفاق تختلف من وسط جغرافي إلى آخر من حيث أوزان أبواب اإلنفاق. فالنفقات الغذائية 

حتتل دائما املرتبة األولى كيف ما كان الوسط ولكن بنسبة كبيرة في الوسط غير البلدي لتبلغ 35.5 % مقابل 27.7 % فقط في 

الوسط البلدي، وذلك بالرغم من أن النفقات الغذائية للفرد بالوسط غير البلدي ال متثل سوى 70 % من مستوى اإلنفاق الغذائي 

بالوسط البلدي. وفي مقابل ذلك تفوق نسبة النفقات على املسكن في الوسط البلدي )25.6 %( بـ 5 نقاط النسبة املسجلة في 

الوسط غير البلدي )20.1 %( وكذلك الشأن بالنسبة لنفقات النقل التي تفوق نسبتها في الوسط البلدي )9.0 %( بنصف نقطة 

مستواها املسجل في الوسط غير البلدي )8.4 %(. وفي ما يتعلّق بأبواب اإلنفاق األخرى فتتقارب نسبها بني الوسطني البلدي 

وغير البلدي وال تتجاوز الفوارق بينهما نقطة واحدة.

اجلدول 7: هيكلة اإلنفاق حسب الوسط اجلغرافي -2010-
   

التوزيع النسبي )%( متوسط اإلنفاق )بالدينار(

وسط غير بلدي وسط بلدي وسط غير بلدي وسط بلدي أبواب اإلنفاق

35.5 27.6 584 858 التغذية

3.5 2.6 58 81 مشروبات كحولية وتبغ

9 8.5 148 265 المالبس

20.1 25.6 331 794 نفقات السكن

4.7 4.4 77 138 تجهيزات كهربائية ومنزلية والتأثيث

8.8 8.7 145 271 الرعاية الصحية والشخصية

8.3 9.2 137 284 النقل

4.5 5.7 73 176 االتصاالت

0.9 1.5 14 47 نفقات الترفيه والثقافة

1.5 2.2 24 69 التعليم 

2.6 3.4 42 107 النزل والمطاعم والمقاهي

0.6 0.4 11 13 نفقات أخرى )1(

100 100 1 644 3 102       المجمـوع

)1( حتتوي النفقات األخرى على املصاريف املتعلّقة بالوثائق اإلدارية وشراء املصوغ والصدقات وزكاة الفطر...
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البـاب الثـالث: توزع السكان حسب شرائح اإلنفاق

1. شرائح اإلنفاق

أفرزت نتائج املسح أّن ما يناهز 238 ألف ساكن، أي 2,2% من مجموع السكان قد أنفقوا أقل من 500 دينارا للفرد الواحد 

خالل سنة 2010. وجتدر اإلشارة إلى أّن هذا املستوى من اإلنفاق للفرد يقارب متوسط اإلنفاق الفردي ألسرة )540 دينارا( 

متكونة من 4.5 أفراد )املعّدل الوطني لعدد أفراد األسرة( يعولها أجير واحد يتقاضى ما يناهز األجر األدنى الصناعي املضمون 

)200 دينارا في الشهر بالنسبة لنظام 40 ساعة عمل في األسبوع(. كما تشير هذه املعطيات إلى أّن قرابة ثلث مجموع السكان 

من مجموع السكان يفوق إنفاقهم السنوي  ال يتعدى إنفاقهم السنوي 1500 دينارا للفرد سنة 2010. في حني أّن 27 % 

3000د للفرد الواحد خالل نفس السنة أي ما يقارب متوّسط إنفاق فردي )3197 دينارا( ألسرة متكّونة من 4.5 أفراد يعولها 
أجير يتقاضى 6 مرات األجر األدنى املضمون.

الجدول 8 : توّزع السّكان حسب شرائح اإلنفاق  -2010–  
النسبة التراكمية لمجموع 

اإلنفاق)%( النسبة التراكمية )%( التوزيع النسبي )%( عدد السكان )باأللف(  شرائح اإلنفاق السنوي للفرد

0.3 2.2 2.2 238 أقل من 500د
1.6 7.3 5 534 من 500د إلى 750د
4.2 15 7.7 818 من 750د إلى 1000د

12.9 32.9 18 1 905 من 1000د إلى 1500د
24.3 50 17 1 805 من 1500د إلى 2000د
45.8 72.9 22.9 2 433 من 2000د إلى 3000د
66.6 87.7 14.8 1 569 من 3000د إلى 4500د
100 100 12.3 1 305 4500د فما فوق

100.0 10 607 المجمـوع

 

الجدول 9: تطّور التوزيع النسبي للسّكان )%( حسب شرائح اإلنفاق

2010 2005 2000 شرائح اإلنفاق السنوي للفرد )بأسعار 
)2010

2.20 3.30 5.40 أقل من 500د
5.00 7.70 10.70 من 500د إلى 750د
7.70 9.40 12.00 من 750د إلى 1000د

18.00 20.20 22.00 من 1000د إلى 1500د
17.00 16.50 15.80 من 1500د إلى 2000د
22.90 20.80 17.50 من 2000د إلى 3000د
14.80 11.90 9.70 من 3000د إلى 4500د
12.30 10.20 6.80 4500د فما فوق
100.0 100.0 100.0 المجمـوع

2. الآلمساوات

ميكن تلخيص درجة التفاوت في توّزع اإلنفاق األسري على شرائح السّكان في مؤشر تأليفي وهو مؤّشر جيني الذي يتراوح 

مستواه بني 0 و1 ويقترب من مستوى الصفر كلما كان توزيع اإلنفاق في املجتمع متساويا بصفة مطلقة ويقترب من مستوى 1 

)أو 100 %( في صورة ما إن كان التوزيع غير متساوي إطالقا. ويقدر معامل جيني بـ 0.403 سنة 2010.
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الجدول 10: تطّور مؤّشر جيني

2010 2005 2000 المؤّشر

0.40 0.41 0.40 معامل جيني

الجدول 11:  تطور مؤّشر جيني حسب الجهات

2010 2005 2000 الجهة الجغرافية الكبرى

0.377 0.399 0.376 اقليم تونس
0.371 0.365 0.293 الشمال الشرقي
0.386 0.357 0.358 الشمال الغربي
0.382 0.372 0.360 الوسط الشرقي
0.388 0.419 0.374 الوسط الغربي
0.378 0.402 0.360 الجنوب الشرقي
0.373 0.382 0.360 الجنوب الغربي
0.403 0.408 0.403 المستوى الوطني



تــوزع االإنــفــاق
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وطني غير بلدي بلدي الشريحة

2.20 5.90 0.30 أقل من 500د
0.50 11.20 1.80 من 500د إلى 750د
7.70 14.60 4.10 من 750د إلى 1000د

18.00 24.10 14.70 من 1000د إلى 1500د
17.00 18.00 16.50 من 1500د إلى 2000د
22.90 17.00 26.00 من 2000د إلى 3000د
14.80 6.30 19.30 من 3000د إلى 4500د
12.30 2.80 17.30 4500د فما فوق

100.00 100.00 100.00 المجمـوع

وطني الجنوب الشرقي الجنوب الغربي الوسط الغربي الوسط الشرقي الشمال الغربي الشمال الشرقي اقليم تونس الشريحة

2.20 2.30 2.00 8.20 0.70 4.60 0.90 0.10 أقل من 500د
5.00 6.40 5.60 12.20 2.50 11.30 3.00 1.10 من 500د إلى 750د
7.70 10.50 7.10 16.20 4.50 13.60 6.30 3.60 من 750د إلى 1000د

18.00 25.80 20.10 22.40 12.70 26.10 21.10 12.10 من 1000د إلى 1500د
17.00 19.70 15.70 16.10 1.70 14.60 20.10 17.00 من 1500د إلى 2000د
22.90 20.30 22.50 14.80 26.40 17.80 28.60 24.10 من 2000د إلى 3000د
14.80 9.10 17.00 6.90 19.10 8.30 14.70 1.90 من 3000د إلى 4500د
12.30 6.00 10.00 3.30 17.30 3.70 5.20 23.30 4500د فما فوق

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 المجمـوع

وطنـي من 7 إلى 8 أفراد 9 أفراد فأكثر من 5 إلى 6 أفراد من 3 إلى 4 أفراد من 1 إلى 2 أفراد الشريحة

2.20 10.20 5.30 1.80 0.80 0.50 أقل من 500د
5.00 15.00 9.80 4.90 2.40 1.70 من 500د إلى 750د
7.70 13.90 12.70 8.70 4.40 2.60 من 750د إلى 1000د

18.00 23.30 24.70 20.00 13.40 9.00 من 1000د إلى 1500د
17.00 18.20 20.50 18.70 14.00 12.50 من 1500د إلى 2000د
22.90 12.10 18.60 24.00 25.40 2.10 من 2000د إلى 3000د
14.80 3.80 6.30 14.10 19.70 21.20 من 3000د إلى 4500د
12.30 3.50 2.30 7.80 19.90 31.80 4500د فما فوق

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 المجمـوع

توّزع السكان حسب شرائح اإلنفاق والوسط الجغرافي )%(

توّزع السكان حسب شرائح اإلنفاق وحجم األسرة )%(

توّزع السكان حسب شرائح اإلنفاق وحسب الجهات  )%(





اأبــواب االإنــفــاق

2 ملحق عــدد
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هيكلة اإلنفاق )%(مستوى اإلنفاق الفردي
وطني غير بلدي بلديوطني غير بلدي بلدي

128822935511167024.25.74.5مجموع الحبوب
2584721289242810.81.30.9بقول و توابل

116696927341084623.85.64.2مجموع الخضر
7262244701630272.32.72.4مجموع الغالل

1980131400611780996.48.56.8لحوم  و دواجن
4321414188332391.40.91.3مجموع األسماك

125308685671058094.04.24.1الحليب و مشتقاته و البيض
2431320778230980.81.30.9مجموع السكر والمواد السكرية

4933548132489221.62.91.9 مجموع الزيوت
5655436352618501.82.22.4المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

85764558365076348927.635.529.4مجموع المواد الغذائية
51170917955139756216.510.915.3االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

140613905101233954.55.54.7نفقات الطاقة والمحروقات
6858434001567002.22.12.2نفقات الصيانة وتصليح السكن

4722227337403891.51.71.6أثاث األسرة
189448322152930.60.50.6تجهيزات كهربائية ومنزلية 

11266632695680.40.40.4أدوات المطبخ
141437975120230.50.50.5المالحف واألغطية والستائر

7337926659573242.41.62.2النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
79432333072663500825.620.124.4نفقات السكن

9664254150820403.13.33.2مالبس خارجية أساسية عصرية
6553431157820.20.30.2مالبس خارجية أساسية تقليدية

4832727879413011.61.71.6مالبس خارجية أخرى
1809310758155720.60.70.6مالبس داخلية

148964490113200.50.30.4مستلزمات شخصية
6791461160420.20.30.2مستلزمات لتغطية الرأس

6695940019577012.22.42.2األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
301060921850.10.00.1األقمشة والصوف

242752417730.10.00.1مواد أخرى
10302597650.00.00.0نفقات الخياطة ومستلزماتها

2647281476102244818.59.08.6المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
4527227215390671.51.71.5نفقات طبية عادية

4970427524420821.61.71.6نفقات طبية استثنائية
6791247370608532.22.92.3مواد صيدلية )أدوية...(

297079222220.10.00.1أدوات طبية
10496441792832553.42.53.2الرعاية الشخصية

6600329552536712.11.82.1نفقات التنظيف
2708831447042275228.78.88.7الرعاية الصحية والشخصية

190615489081419176.13.05.5النقل الخاص
9334588051915263.05.43.5النقل العمومي

2839621370402334739.28.39.0النقل

176135734911408625.74.55.4االتصاالت

6946824354539642.21.52.1نفقات الدراسة و التعليم

4666314270355311.50.91.4الترفيه والثقافة

1258710450118530.40.60.5نفقات أخرى

310208516434882600782100100100المجموع العام

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب الوسط الجغرافي
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 الشمالتونس الكبرى
 الجنوب الوسط الغربي الوسط الشرقيالشمال الغربيالشرقي

وطني الجنوب الغربيالشرقي

1420091085148974012423692305118737110790116702مجموع الحبوب
3018321710228042198319645256432760924281بقول و توابل

1286621106611029491086398262198428107564108462مجموع الخضر
7588855351510507014354680545125749263027مجموع الغالل

205456172713151892202251131760174984146462178099لحوم  و دواجن
3630423926109946527211425303341247833239مجموع األسماك

1442141058668288910519457049104538113936105809الحليب و مشتقاته و البيض
2781622716218452004319124241072757723098مجموع السكر والمواد السكرية

3775346224370616462750413467996071048922 مجموع الزيوت
9293253465417165758139437644486201961850المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

921218721146612940839968558460742529726636763489مجموع المواد الغذائية
673956356703235217452906173590269134198226397562االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

1624611178838764313149788966114433111254123395نفقات الطاقة والمحروقات
8894228467310896558936656640094462756700نفقات الصيانة وتصليح السكن

4175429056208875544231670501984494340389أثاث األسرة
17992135979052172377224244251731515293تجهيزات كهربائية ومنزلية 

12179843259569651461415855101589568أدوات المطبخ
6048612413428908572934835872747180657324المالحف واألغطية والستائر

139511113411679128015581165091169812023النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
985946515468396839735722334056534854425941635008نفقات السكن

9770676000604149824654990847726881582040مالبس خارجية أساسية عصرية
466325992696765924851863537525782مالبس خارجية أساسية تقليدية

5250844450247524648628746347813981641301مالبس خارجية أخرى
16515616912211203681670622593788015572مالبس داخلية

21879898152081034045349662883611320مستلزمات شخصية
677551862759596154651052662766042مستلزمات لتغطية الرأس

6986853419425466741241564618864012657701األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
30647954163934856246710402185األقمشة والصوف

2367854270314372022367271773مواد أخرى
1282562785738194954249765نفقات الخياطة ومستلزماتها

276628199016152056264287156261248511177516224481المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
3929124850248645489133643552412330839067نفقات طبية عادية

5557247585173315456727788304602420542082نفقات طبية استثنائية
5836946954419838166648499867364495260853مواد صيدلية )أدوية...(

213312495133266563648411642222أدوات طبية
13739771910557617784447116705517266683255الرعاية الشخصية

8029349966419685394232837362585331053671نفقات التنظيف
292789192600140467272286157681249479166388227522الرعاية الصحية والشخصية

19903878057407932352464921514652195573141917النقل الخاص
969461034247403611257372113776405646291526النقل العمومي

295984181594114903347825121355224161152035233473النقل

2034641165128596216171283726136617110534140862االتصاالت

7581945152393506565629888411574467353964نفقات الدراسة و التعليم

5331025636201904972312579283642504335531الترفيه والثقافة

136797117769617862536715505901811853نفقات أخرى

34982722240881175359630806511622455246411620640152600782المجموع العام

الوحدة : المليم مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
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هيكلة اإلنفاق حسب الجهات )%(

 الشمالتونس الكبرى
 الجنوب الوسط الغربي الوسط الشرقيالشمال الغربيالشرقي

وطني الجنوب الغربيالشرقي

4.14.85.14.05.74.85.44.5مجموع الحبوب
0.91.01.30.71.21.01.30.9بقول و توابل

3.74.95.93.55.14.05.24.2مجموع الخضر
2.22.52.92.33.42.22.82.4مجموع الغالل

5.97.78.76.68.17.17.16.8لحوم  و دواجن
1.01.10.62.10.71.20.61.3مجموع األسماك

4.14.74.73.43.54.25.54.1الحليب و مشتقاته و البيض
0.81.01.20.71.21.01.30.9مجموع السكر والمواد السكرية

1.12.12.12.13.11.92.91.9 مجموع الزيوت
2.72.42.41.92.42.63.02.4المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

26.332.235.027.334.430.135.229.4مجموع المواد الغذائية
19.315.913.414.710.710.99.615.3االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

4.65.35.04.35.54.65.44.7نفقات الطاقة والمحروقات
2.51.31.82.12.32.62.22.2نفقات الصيانة وتصليح السكن

1.21.31.21.82.02.02.21.6أثاث األسرة
0.50.60.50.60.41.00.80.6تجهيزات كهربائية ومنزلية 

0.30.40.30.30.30.60.50.4أدوات المطبخ
0.40.50.70.40.30.70.60.5المالحف واألغطية والستائر

1.70.62.42.82.13.53.52.2النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
28.223.022.623.920.621.720.624.4نفقات السكن

2.83.43.43.23.43.43.33.2مالبس خارجية أساسية عصرية
0.10.10.20.20.20.80.20.2مالبس خارجية أساسية تقليدية

1.52.01.41.51.81.41.91.6مالبس خارجية أخرى
0.50.30.70.71.00.90.40.6مالبس داخلية

0.60.40.30.30.30.40.40.4مستلزمات شخصية
0.20.20.20.20.30.40.30.2مستلزمات لتغطية الرأس

2.02.42.42.22.62.51.92.2األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
0.10.00.00.10.10.10.10.1األقمشة والصوف

0.10.00.00.10.00.10.00.1مواد أخرى
0.00.00.00.00.00.00.00.0نفقات الخياطة ومستلزماتها

7.98.98.78.69.610.18.68.6المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
1.11.11.41.82.12.21.11.5نفقات طبية عادية

1.62.11.01.81.71.21.21.6نفقات طبية استثنائية
1.72.12.42.73.03.52.22.3مواد صيدلية )أدوية...(

0.10.10.00.10.00.30.10.1أدوات طبية
3.93.23.22.52.92.93.53.2الرعاية الشخصية

2.32.22.41.82.01.52.62.1نفقات التنظيف
8.48.68.08.89.710.18.18.7الرعاية الصحية والشخصية

5.73.52.37.63.05.94.65.5النقل الخاص
2.84.64.23.74.43.22.73.5النقل العمومي

8.58.16.611.37.59.17.49.0النقل

5.85.24.95.25.25.55.45.4االتصاالت

2.22.02.22.11.81.72.22.1نفقات الدراسة و التعليم

1.51.11.21.60.81.21.21.4الترفيه والثقافة

0.40.30.40.60.30.60.40.5نفقات أخرى

100100100100100100100100المجموع العام
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 أقل من
500 د

 من 500 إلى
 750 د

 من 750 إلى
1000 د

 من 1000
إلى 1500 د

 من 1500
إلى 2000 د

 من 2000
إلى 3000 د

 من 3000
إلى 4000 د

أكثر من 
وطني4000 د

37195559457091487936104333119269146087203705116702مجموع الحبوب
57781060914593183652329826054313963744624281بقول و توابل

3521154325644328384996027114871138193176975108462مجموع الخضر
548912634187002810441866614119488716685463027مجموع الغالل

324425491174886106987141851188101251142367164178099لحوم  و دواجن
1018357851071091918123308085462610117833239مجموع األسماك

1504630610462206758886396113303147070209506105809الحليب و مشتقاته و البيض
89641117214256171491985722960305924050423098مجموع السكر والمواد السكرية

168171965825714330323987649244685689277048922 مجموع الزيوت
896615162195392828339457566719088017181361850المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

16692626860535436148221261108378269210534421567915763489مجموع المواد الغذائية
77501106008144632206679285036392767581018956257397562االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

45102566216951985735102422124847159779236260123395نفقات الطاقة والمحروقات
106826754768894019322322807150827060156700نفقات الصيانة وتصليح السكن

102528843298830616532303516220615845440389أثاث األسرة
54275215634132792412987246795203415293تجهيزات كهربائية ومنزلية 

3101168185423334923814014994326479568أدوات المطبخ
333104414503007601011411208093732712023المالحف واألغطية والستائر

0403116712362808102212526240985557324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
1236701657112200863026014095905601248375681873159635008نفقات السكن

6741137452144435807557928233112359421495082040مالبس خارجية أساسية عصرية
5798929592390357853108571172825782مالبس خارجية أساسية تقليدية

32685325100361712827242417356467810834741301مالبس خارجية أخرى
16312754352363891014814399219474633415572مالبس داخلية

3117271686286142538255166214515711320مستلزمات شخصية
616745146923203533706510056142336042مستلزمات لتغطية الرأس

613912518174362696140104596058808013994357701األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
02421394436141710313491162185األقمشة والصوف

695672146001254251978211773مواد أخرى
27709014037959613002723765نفقات الخياطة ومستلزماتها

19317371135685194654146243222260340500605907224481المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
3568521084121493123262386856378210667939067نفقات طبية عادية

2311670078791377123387341466357514137142082نفقات طبية استثنائية
996213997205833257046000643108949713547260853مواد صيدلية )أدوية...(

001614935451653356391172222أدوات طبية
5455140822050134625509757929812497323789583255الرعاية الشخصية

478112271172372780538522545937735913085053671نفقات التنظيف
21296399895753596431144169218220345419630552227522الرعاية الصحية والشخصية

230541297415155553025070679176971737548141917النقل الخاص
160592979043105519667504610655412825616922791526النقل العمومي

18523339495053167530105320177308305227906776233473النقل

708220201316255905990257135720220510386261140862االتصاالت

1364719603245903047339380530377596212351353964نفقات الدراسة و التعليم

134318493743607412743261565542114353935531الترفيه والثقافة

85520611587228148145861158705434111853نفقات أخرى

396811637936875809125949317406502439558365403870677962600782المجموع العام

الوحدة : المليم مستوى اإلنفاق الفردي حسب شرائح اإلنفاق



39
تونس إحصائيات 

هيكلة اإلنفاق حسب شرائح اإلنفاق )%(
 أقل من
500 د

 من 500 إلى
 750 د

 من 750 إلى
1000 د

 من 1000
إلى 1500 د

 من 1500
إلى 2000 د

 من 2000
إلى 3000 د

 من 3000
إلى 4000 د

أكثر من 
وطني4000 د

9.48.88.17.06.04.94.02.94.5مجموع الحبوب
1.51.71.71.51.31.10.90.50.9بقول و توابل

8.98.57.46.75.54.73.82.54.2مجموع الخضر
1.42.02.12.22.42.52.62.42.4مجموع الغالل

8.28.68.68.58.17.76.95.26.8لحوم  و دواجن
0.30.60.60.91.01.31.51.41.3مجموع األسماك

3.84.85.35.45.04.64.03.04.1الحليب و مشتقاته و البيض
2.31.81.61.41.10.90.80.60.9مجموع السكر والمواد السكرية

4.23.12.92.62.32.01.91.31.9 مجموع الزيوت
2.32.42.22.22.32.32.52.42.4المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

42.142.140.538.335.132.128.822.229.4مجموع المواد الغذائية
19.516.616.516.416.416.115.913.515.3االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

11.48.97.96.85.95.14.43.34.7نفقات الطاقة والمحروقات
0.30.40.50.71.11.32.03.82.2نفقات الصيانة وتصليح السكن

0.30.50.40.70.91.21.72.21.6أثاث األسرة
0.10.10.20.30.50.50.70.70.6تجهيزات كهربائية ومنزلية 

0.10.20.20.20.30.30.40.50.4أدوات المطبخ
0.10.20.20.20.30.50.60.50.5المالحف واألغطية والستائر

0.00.10.10.10.20.40.75.82.2النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
31.226.025.124.023.523.022.926.524.4نفقات السكن

1.72.22.42.83.23.43.43.03.2مالبس خارجية أساسية عصرية
0.10.10.10.20.20.20.20.20.2مالبس خارجية أساسية تقليدية

0.80.81.11.41.61.71.81.51.6مالبس خارجية أخرى
0.40.40.40.50.60.60.60.70.6مالبس داخلية

0.10.10.20.20.20.30.50.60.4مستلزمات شخصية
0.20.10.20.20.20.30.30.20.2مستلزمات لتغطية الرأس

1.52.02.02.12.32.42.42.02.2األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
0.00.00.00.00.00.10.10.10.1األقمشة والصوف

0.00.00.00.00.00.10.10.10.1مواد أخرى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0نفقات الخياطة ومستلزماتها

4.95.86.57.58.49.19.38.68.6المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
0.90.81.01.21.31.61.71.51.5نفقات طبية عادية

0.61.10.91.11.31.41.72.01.6نفقات طبية استثنائية
2.52.22.42.62.62.62.41.92.3مواد صيدلية )أدوية...(

0.00.00.00.00.00.10.10.10.1أدوات طبية
1.42.22.32.72.93.33.43.43.2الرعاية الشخصية

1.21.92.02.22.22.22.11.92.1نفقات التنظيف
5.46.36.67.78.38.99.58.98.7الرعاية الصحية والشخصية

0.60.60.81.21.72.94.810.45.5النقل الخاص
4.04.74.94.14.34.43.52.43.5النقل العمومي

4.75.35.85.46.17.38.412.89.0النقل

1.83.23.64.75.25.66.05.55.4االتصاالت

3.43.12.82.42.32.22.11.72.1نفقات الدراسة و التعليم

0.30.30.40.50.71.11.52.01.4الترفيه والثقافة

0.20.30.20.20.30.20.40.80.5نفقات أخرى

100100100100100100100100100المجموع العام



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
40

وطنيأفراد فما فوق 9من 7إلى 8 أفرادمن 5 إلى 6 أفرادمن 3إلى 4 أفرادفرد واحد او فردان

1696241336911084819158475692116702مجموع الحبوب
406822806721475193431562324281بقول و توابل

186829128174957397732771871108462مجموع الخضر
1249497791954237370373126763027مجموع الغالل

312466219341154520115801107063178099لحوم  و دواجن
603004413228415163361482933239مجموع األسماك

175301133182923486934952156105809الحليب و مشتقاته و البيض
367772658821221174901375423098مجموع السكر والمواد السكرية

875885563643351374273352948922 مجموع الزيوت
1019267811853768402203229661850المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

1296442924848673555521914448080763489مجموع المواد الغذائية
925435521707322329185525120774397562االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

2451331495061054078021165758123395نفقات الطاقة والمحروقات
1435937623442360245222708556700نفقات الصيانة وتصليح السكن

471535689833838233162872640389أثاث األسرة
22087206391251910128995715293تجهيزات كهربائية ومنزلية 

15416119158780498860169568أدوات المطبخ
1627015315104868210892412023المالحف واألغطية والستائر

398287956152787313484855557324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
1354002827072522895321611262174635008نفقات السكن

626009232184747650236473582040مالبس خارجية أساسية عصرية
1496167114266415151905782مالبس خارجية أساسية تقليدية

393994931840801294142895541301مالبس خارجية أخرى
181151742214923125911409815572مالبس داخلية

1574914786104195400712811320مستلزمات شخصية
1023569135317464449506042مستلزمات لتغطية الرأس

499346600858472448094298457701األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
44292474217610385002185األقمشة والصوف

22072261163212427031773مواد أخرى
939658917515584765نفقات الخياطة ومستلزماتها

218568258874223668168828169828224481المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
747864824632252239013313539067نفقات طبية عادية

1630214628627870237142689542082نفقات طبية استثنائية
1097057684649096431614286160853مواد صيدلية )أدوية...(

4390238423968185862222أدوات طبية
11431410396076685538054537583255الرعاية الشخصية

772636618548475371803136753671نفقات التنظيف
466216277822188311145447148855227522الرعاية الصحية والشخصية

1974441950461286625921366550141917النقل الخاص
902509207494431858677963691526النقل العمومي

287719287134223098145206146261233473النقل

1832721703861309729793496935140862االتصاالت

54345777064063435933456253964نفقات الدراسة و التعليم

385034757132400232391434335531الترفيه والثقافة

20088128481096586071109811853نفقات أخرى

423407932021742320273166523915247322600782المجموع العام

الوحدة : المليم مستوى اإلنفاق الفردي حسب حجم األسرة



41
تونس إحصائيات 

وطنيأفراد فما فوق 9من 7إلى 8 أفرادمن 5 إلى 6 أفرادمن 3إلى 4 أفرادفرد واحد او فردان

4.041.84.75.55.04.5مجموع الحبوب
1.08.80.91.21.00.9بقول و توابل

4.440.04.14.64.74.2مجموع الخضر
3.024.32.32.22.12.4مجموع الغالل

7.468.56.77.07.06.8لحوم  و دواجن
1.413.81.21.01.01.3مجموع األسماك

4.141.64.04.23.44.1الحليب و مشتقاته و البيض
0.98.30.91.10.90.9مجموع السكر والمواد السكرية

2.117.41.92.22.21.9 مجموع الزيوت
2.424.42.32.42.12.4المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

30.6288.829.031.329.429.4مجموع المواد الغذائية
21.9162.913.911.17.915.3االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

5.846.74.54.84.34.7نفقات الطاقة والمحروقات
3.423.81.81.51.82.2نفقات الصيانة وتصليح السكن

1.117.81.51.41.91.6أثاث األسرة
0.56.40.50.60.70.6تجهيزات كهربائية ومنزلية 

0.43.70.40.30.40.4أدوات المطبخ
0.44.80.50.50.60.5المالحف واألغطية والستائر

0.924.82.31.93.22.2النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
32.0258.322.519.317.224.4نفقات السكن

1.528.83.73.94.23.2مالبس خارجية أساسية عصرية
0.42.10.20.20.30.2مالبس خارجية أساسية تقليدية

0.915.41.81.81.91.6مالبس خارجية أخرى
0.45.40.60.80.90.6مالبس داخلية

0.44.60.40.30.50.4مستلزمات شخصية
0.22.20.20.30.30.2مستلزمات لتغطية الرأس

1.220.62.52.72.82.2األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
0.10.80.10.10.00.1األقمشة والصوف

0.10.70.10.10.00.1مواد أخرى
0.00.20.00.00.00.0نفقات الخياطة ومستلزماتها

5.280.89.610.111.18.6المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
1.815.11.41.42.21.5نفقات طبية عادية

3.914.51.21.41.81.6نفقات طبية استثنائية
2.624.02.12.62.82.3مواد صيدلية )أدوية...(

0.10.70.10.00.00.1أدوات طبية
2.732.53.33.23.03.2الرعاية الشخصية

1.820.72.12.22.12.1نفقات التنظيف
11.086.88.18.79.88.7الرعاية الصحية والشخصية

4.760.95.53.64.45.5النقل الخاص
2.128.84.15.25.23.5النقل العمومي

6.889.79.68.79.69.0النقل

4.353.25.65.96.45.4االتصاالت

0.118.02.82.62.32.1نفقات الدراسة و التعليم

0.914.91.41.40.91.4الترفيه والثقافة

0.54.00.50.50.70.5نفقات أخرى

1001000100100100100المجموع العام

  هيكلة اإلنفاق الفردي حسب حجم األسرة )%(



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
42

وطنيالعشير الخامس العشير الرابعالعشير الثالثالعشير الثانيالعشير األول

54332772178991398021107648116702مجموع الحبوب
102921618817986217112441924281بقول و توابل

5182173106840659190298308108462مجموع الخضر
125182196927540376314416663027مجموع الغالل

5370086042109039129387148500178099لحوم  و دواجن
3277646011969158091906033239مجموع األسماك

3052253101695237955590522105809الحليب و مشتقاته و البيض
115551534416944189452052223098مجموع السكر والمواد السكرية

205542872733801374504025448922 مجموع الزيوت
145712284228694356624104061850المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

263143400997489474566072634439763489مجموع المواد الغذائية
105499165429209422257761301333397562االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

56992738198670397564105781123395نفقات الطاقة والمحروقات
2524547910326140362227756700نفقات الصيانة وتصليح السكن

276254778508121891838440389أثاث األسرة
846167257994539978015293تجهيزات كهربائية ومنزلية 

111418802340376955579568أدوات المطبخ
818189034474469674012023المالحف واألغطية والستائر

286136815741864301057324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
165302246094308036371235432401635008نفقات السكن

137012600937597473515967382040مالبس خارجية أساسية عصرية
81115632140374134605782مالبس خارجية أساسية تقليدية

57231318518269208253040541301مالبس خارجية أخرى
25234496672888031068515572مالبس داخلية

767214530733450468911320مستلزمات شخصية
80218282402292640266042مستلزمات لتغطية الرأس

118112225326869353724152957701األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
1232474587554882185األقمشة والصوف

531541844546591773مواد أخرى
8346208470201765نفقات الخياطة ومستلزماتها

363977192797928124147155813224481المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
51941101914212194562667939067نفقات طبية عادية

56931070013493184272619442082نفقات طبية استثنائية
130722478333472398965120660853مواد صيدلية )أدوية...(

461993788464682222أدوات طبية
132442549836083440645449783255الرعاية الشخصية

114702089928633345884063753671نفقات التنظيف
372497226497639122695159044227522الرعاية الصحية والشخصية

441610007163572286934578141917النقل الخاص
291594413353996686727709891526النقل العمومي

33635541567035391582111677233473النقل

1994838529621097681998825140862االتصاالت

190182609832202362204054553964نفقات الدراسة و التعليم

18374233710396581411135531الترفيه والثقافة

1601184826402155650311853نفقات أخرى

62752410023191289198155514618434692600782المجموع العام

الوحدة : المليم مستوى اإلنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق



43
تونس إحصائيات 

وطنيالعشير العاشرالعشير التاسعالعشير الثامنالعشير السابعالعشير السادس

112046123385137097156595210862116702مجموع الحبوب
254902614229374326363858724281بقول و توابل

106252119446131617144688183493108462مجموع الخضر
51122660518373310900717664363027مجموع الغالل

168232197857230837280208377373178099لحوم  و دواجن
2555235143411626800510601933239مجموع األسماك

103780116975137326161382215516105809الحليب و مشتقاته و البيض
209682378129572317664160223098مجموع السكر والمواد السكرية

446345253864318720379495348922 مجموع الزيوت
49219592267836910869018029661850المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

70729582054296340611650131625343763489مجموع المواد الغذائية
3485954138925057936499221018577397562االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

114609130009151925167760248920123395نفقات الطاقة والمحروقات
2557234329509439959230217556700نفقات الصيانة وتصليح السكن

2512633083480218086116960240389أثاث األسرة
97911578820643305665354715293تجهيزات كهربائية ومنزلية 

653688931332216774355209568أدوات المطبخ
81601341515294265133951012023المالحف واألغطية والستائر

101331201095673493949898457324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
4989095902557182309522132068885635008نفقات السكن

723048693310973613939522784382040مالبس خارجية أساسية عصرية
45785896760710041179995782مالبس خارجية أساسية تقليدية

3514845448588286863711661141301مالبس خارجية أخرى
106791623620921243285036015572مالبس داخلية

6915881511997207245066611320مستلزمات شخصية
60927713889611274144676042مستلزمات لتغطية الرأس

5157864332785099655014829157701األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
194213582759402796982185األقمشة والصوف

125910842372324782691773مواد أخرى
76551113788783112765نفقات الخياطة ومستلزماتها

191261238327303003379102647316224481المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
3324142974535126892511552839067نفقات طبية عادية

3006234411503097840315324142082نفقات طبية استثنائية
5821969997766209754614380060853مواد صيدلية )أدوية...(

1181241330283382102832222أدوات طبية
710678202610912114491225220283255الرعاية الشخصية

5077155475699428622913815053671نفقات التنظيف
193774231885292834393195675077227522الرعاية الصحية والشخصية

5134077024132321225954845048141917النقل الخاص
10063311319111264513994717586291526النقل العمومي

1521331902272449663659001020911233473النقل

117912145304187008253715408705140862االتصاالت

4641553334680868660413119753964نفقات الدراسة و التعليم

2214327208407908020014813735531الترفيه والثقافة

4772615311674207906044111853نفقات أخرى

217146525734313168202417093676111372600782المجموع العام

 مستوى اإلنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق  )تابع(



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
44

 هيكلة اإلنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق )%(

وطنيالعشير الخامس العشير الرابعالعشير الثالثالعشير الثانيالعشير األول

8,77,77,06,35,84,5مجموع الحبوب
1,61,61,41,41,30,9بقول و توابل

8,37,36,55,95,34,2مجموع الخضر
2,02,22,12,42,42,4مجموع الغالل

8,68,68,58,38,16,8لحوم  و دواجن
0,50,60,91,01,01,3مجموع األسماك

4,95,35,45,14,94,1الحليب و مشتقاته و البيض
1,81,51,31,21,10,9مجموع السكر والمواد السكرية

3,32,92,62,42,21,9 مجموع الزيوت
2,32,32,22,32,22,4المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

41,940,038,036,434,429,4مجموع المواد الغذائية
16,816,516,216,616,315,3االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

9,17,46,76,35,74,7نفقات الطاقة والمحروقات
0,40,50,80,91,22,2نفقات الصيانة وتصليح السكن

0,40,50,70,81,01,6أثاث األسرة
0,10,20,40,30,50,6تجهيزات كهربائية ومنزلية 

0,20,20,20,20,30,4أدوات المطبخ
0,10,20,30,30,40,5المالحف واألغطية والستائر

0,00,10,10,10,22,2النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
26,324,623,923,923,524,4نفقات السكن

2,22,62,93,03,23,2مالبس خارجية أساسية عصرية
0,10,20,20,20,20,2مالبس خارجية أساسية تقليدية

0,91,31,41,31,61,6مالبس خارجية أخرى
0,40,40,50,60,60,6مالبس داخلية

0,10,20,20,20,30,4مستلزمات شخصية
0,10,20,20,20,20,2مستلزمات لتغطية الرأس

1,92,22,12,32,32,2األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
0,00,00,00,00,00,1األقمشة والصوف

0,00,00,00,00,00,1مواد أخرى
0,00,00,00,00,00,0نفقات الخياطة ومستلزماتها

5,87,27,68,08,58,6المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
0,81,11,11,31,41,5نفقات طبية عادية

0,91,11,01,21,41,6نفقات طبية استثنائية
2,12,52,62,62,82,3مواد صيدلية )أدوية...(

0,00,00,00,10,00,1أدوات طبية
2,12,52,82,83,03,2الرعاية الشخصية

1,82,12,22,22,22,1نفقات التنظيف
5,97,27,67,98,68,7الرعاية الصحية والشخصية

0,71,01,31,51,95,5النقل الخاص
4,64,44,24,44,23,5النقل العمومي

5,45,45,55,96,19,0النقل

3,23,84,84,95,45,4االتصاالت

3,02,62,52,32,22,1نفقات الدراسة و التعليم

0,30,40,60,60,81,4الترفيه والثقافة

0,30,20,20,10,40,5نفقات أخرى

100100100100100100المجموع العام



45
تونس إحصائيات 

 هيكلة اإلنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق )%(   )تابع(

وطنيالعشير العاشرالعشير التاسعالعشير الثامنالعشير السابعالعشير السادس

5,24,84,33,82,84,5مجموع الحبوب
1,21,00,90,80,50,9بقول و توابل

4,94,64,23,52,44,2مجموع الخضر
2,42,62,62,62,32,4مجموع الغالل

7,77,77,36,75,06,8لحوم  و دواجن
1,21,41,31,61,41,3مجموع األسماك

4,84,54,33,92,84,1الحليب و مشتقاته و البيض
1,00,90,90,80,50,9مجموع السكر والمواد السكرية

2,12,02,01,71,21,9 مجموع الزيوت
2,32,32,52,62,42,4المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

32,631,930,427,921,429,4مجموع المواد الغذائية
16,116,116,015,613,415,3االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

5,35,14,84,03,34,7نفقات الطاقة والمحروقات
1,21,31,62,44,02,2نفقات الصيانة وتصليح السكن

1,21,31,51,92,21,6أثاث األسرة
0,50,60,70,70,70,6تجهيزات كهربائية ومنزلية 

0,30,30,40,40,50,4أدوات المطبخ
0,40,50,50,60,50,5المالحف واألغطية والستائر

0,50,50,30,86,62,2النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
23,022,922,722,827,224,4نفقات السكن

3,33,43,53,33,03,2مالبس خارجية أساسية عصرية
0,20,20,20,20,20,2مالبس خارجية أساسية تقليدية

1,61,81,91,61,51,6مالبس خارجية أخرى
0,50,60,70,60,70,6مالبس داخلية

0,30,30,40,50,70,4مستلزمات شخصية
0,30,30,30,30,20,2مستلزمات لتغطية الرأس

2,42,52,52,31,92,2األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
0,10,10,10,10,10,1األقمشة والصوف

0,10,00,10,10,10,1مواد أخرى
0,00,00,00,00,00,0نفقات الخياطة ومستلزماتها

8,89,39,69,18,58,6المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
1,51,71,71,71,51,5نفقات طبية عادية

1,41,31,61,92,01,6نفقات طبية استثنائية
2,72,72,42,31,92,3مواد صيدلية )أدوية...(

0,10,10,10,10,10,1أدوات طبية
3,33,23,43,53,33,2الرعاية الشخصية

2,32,22,22,11,82,1نفقات التنظيف
8,99,09,29,48,98,7الرعاية الصحية والشخصية

2,43,04,25,411,15,5النقل الخاص
4,64,43,63,42,33,5النقل العمومي

7,07,47,78,813,49,0النقل

5,45,65,96,15,45,4االتصاالت

2,12,12,12,11,72,1نفقات الدراسة و التعليم

1,01,11,31,91,91,4الترفيه والثقافة

0,20,20,40,50,80,5نفقات أخرى

100100100100100100المجموع العام



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
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 هيكلة اإلنفاق الفردي حسب الصنف المهني واإلجتماعي
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات والمهن
 االعراف في التجارةأعوان آخرونالحرة المتوسطة

والصناعة والخدمات
 المستقلون في التجارة
والصناعة والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

168496131540121211126020114706102427116702مجموع الحبوب
28423265922347723234194852199524281بقول و توابل

1328821179731029771060799832094780108462مجموع الخضر
121644903636777276234592644145463027مجموع الغالل

290296214205178614209722162166132789178099لحوم  و دواجن
83664497023447745148273232153833239مجموع األسماك

1825741432791227061233119616586791105809الحليب و مشتقاته و البيض
34335276222442323002197231885923098مجموع السكر والمواد السكرية

67533536274420550492420893532748922 مجموع الزيوت
133857754426553077526572274439761850المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

1243705930345785392860769696468600356763489مجموع المواد الغذائية
805165594338458226473175350510284403397562االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

18703213487412044614321812198497914123395نفقات الطاقة والمحروقات
173814798114822473920310753117856700نفقات الصيانة وتصليح السكن

78595533204347658423373152487440389أثاث األسرة
31746283131482516511131071161815293تجهيزات كهربائية ومنزلية 

19389117858382122581187755379568أدوات المطبخ
195441770212298124678360862512023المالحف واألغطية والستائر

1717372106921139995423088602336257324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
13377481019715740924744559512428436861635008نفقات السكن

17622713092283300111364699965849182040مالبس خارجية أساسية عصرية
4455404443728862694240925782مالبس خارجية أساسية تقليدية

84588630064699151935336473071941301مالبس خارجية أخرى
29609266271585319023161291026315572مالبس داخلية

345881908111117165995042605111320مستلزمات شخصية
10305685955257408516346306042مستلزمات لتغطية الرأس

103429816946445566849522724640557701األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
5243400419192501129317862185األقمشة والصوف

46263037135625438848731773مواد أخرى
22172701517712334737765نفقات الخياطة ومستلزماتها

400033271187222813224783175765158975227522المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
65448477254036633258341362987639067نفقات طبية عادية

44457356793027030580265822135142082نفقات طبية استثنائية
90071651226240356157439565104960853مواد صيدلية )أدوية...(

622227822640439439710602222أدوات طبية
19377311981787103100388706945558083255الرعاية الشخصية

104480806485639760439476273966253671نفقات التنظيف
728530343183239524368934190850137229233473الرعاية الصحية والشخصية

61638924511215252628826912026554270141917النقل الخاص
112140980718698480665705858288891526النقل العمومي

728530343183239524368934190850137229233473النقل

33473219851513857218448413778590508140862االتصاالت

1705571079666914780159500324434153964نفقات الدراسة و التعليم

101504596563453552055342111843035531الترفيه والثقافة

2818590396295112014949626411853نفقات أخرى

5310902362924927555123155971223464218603212600782المجموع العام



47
تونس إحصائيات 

الوحدة : المليم  هيكلة اإلنفاق الفردي حسب الصنف المهني واإلجتماعي   )تابع(
 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون

 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل
آخرون

 سند خارج
وطنياألسرة

941569265385281135042120912109770116702مجموع الحبوب
21523163381802830327269872405824281بقول و توابل

954188288080360136996123703101289108462مجموع الخضر
58462332982435582341580596003363027مجموع الغالل

16184111048497905234940176937159834178099لحوم  و دواجن
18242163141365446694299741996133239مجموع األسماك

70036694446117412490110511689915105809الحليب و مشتقاته و البيض
22384157691716126599259962239823098مجموع السكر والمواد السكرية

62698332663258764187501375139248922 مجموع الزيوت
43900316113137976872622545741861850المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

648661502054461884958899780073696067763489مجموع المواد الغذائية
180005195341239457533418435673301725397562االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

907358238091490159690140144115134123395نفقات الطاقة والمحروقات
35605247142762980726542505985156700نفقات الصيانة وتصليح السكن

33525217101622960200257084126640389أثاث األسرة
867713215646220903119921289915293تجهيزات كهربائية ومنزلية 

66791056412899133998776110439568أدوات المطبخ
918316686763716928104251326112023المالحف واألغطية والستائر

2638011936153188736147222125557324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
332727314370373897861330634795497966635008نفقات السكن

68556520773750999627589877497582040مالبس خارجية أساسية عصرية
4309249517758883737792685782مالبس خارجية أساسية تقليدية

33526309552192249292307333532941301مالبس خارجية أخرى
111629682660420901131761843115572مالبس داخلية

492150152990168069753971011320مستلزمات شخصية
5068301423228334567163596042مستلزمات لتغطية الرأس

44739389542923169159456936149457701األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
6916141556314920746622185األقمشة والصوف

1007435541339414675351773مواد أخرى
17874489618708431765نفقات الخياطة ومستلزماتها

147981144449130100358039268545182816227522المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
27377225273230156095461413147339067نفقات طبية عادية

27008453581714496025689103289542082نفقات طبية استثنائية
44779357564738582973707945640360853مواد صيدلية )أدوية...(

2773284543036290226942222أدوات طبية
485184013532816119890797435933483255الرعاية الشخصية

33497314822659672497561913692653671نفقات التنظيف
120716128781115852319858151216133177233473الرعاية الصحية والشخصية

4340438062428171966735734651923141917النقل الخاص
773129071872973123167938368125491526النقل العمومي

120716128781115852319858151216133177233473النقل

90571636146176120436512309796465140862االتصاالت

30743363092605434992241304921953964نفقات الدراسة و التعليم

18028152811173654487271702486635531الترفيه والثقافة

9613104411153519648185061412311853نفقات أخرى

1770144153144615032963477205243858321079532600782المجموع العام



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
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 مستوى اإلنفاق الفردي حسب الصنف المهني واإلجتماعي )%(
 اإلطارات والمهن

الحرة العليا
 اإلطارات والمهن
 االعراف في التجارةأعوان آخرونالحرة المتوسطة

والصناعة والخدمات
 المستقلون في التجارة
والصناعة والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

3.23.64.44.05.15.54.5مجموع الحبوب
0.50.70.90.70.91.20.9بقول و توابل

2.53.33.73.44.45.14.2مجموع الخضر
2.32.52.52.42.72.22.4مجموع الغالل

5.55.96.56.67.37.16.8لحوم  و دواجن
1.61.41.31.41.21.21.3مجموع األسماك

3.43.94.53.94.34.74.1الحليب و مشتقاته و البيض
0.60.80.90.70.91.00.9مجموع السكر والمواد السكرية

1.31.51.61.61.91.91.9 مجموع الزيوت
2.52.12.42.52.62.42.4المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

23.425.628.527.331.232.329.4مجموع المواد الغذائية
15.216.416.615.015.715.315.3االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

3.53.74.44.55.55.34.7نفقات الطاقة والمحروقات
3.32.21.82.31.41.72.2نفقات الصيانة وتصليح السكن

1.51.51.61.91.71.31.6أثاث األسرة
0.60.80.50.50.60.60.6تجهيزات كهربائية ومنزلية 

0.40.30.30.40.50.30.4أدوات المطبخ
0.40.50.40.40.40.50.5المالحف واألغطية والستائر

3.25.84.11.70.41.32.2النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
25.228.126.923.622.923.524.4نفقات السكن

3.33.63.03.53.13.13.2مالبس خارجية أساسية عصرية
0.10.10.20.30.30.20.2مالبس خارجية أساسية تقليدية

1.61.71.71.61.51.71.6مالبس خارجية أخرى
0.60.70.60.60.70.60.6مالبس داخلية

0.70.50.40.50.20.30.4مستلزمات شخصية
0.20.20.20.20.20.20.2مستلزمات لتغطية الرأس

1.92.32.32.12.32.52.2األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
0.10.10.10.10.10.10.1األقمشة والصوف

0.10.10.00.10.00.00.1مواد أخرى
0.00.10.00.00.00.00.0نفقات الخياطة ومستلزماتها

8.69.48.59.18.68.88.6المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
1.21.31.51.11.51.61.5نفقات طبية عادية

0.81.01.11.01.21.11.6نفقات طبية استثنائية
1.71.82.31.82.02.72.3مواد صيدلية )أدوية...(

0.10.10.10.10.00.10.1أدوات طبية
3.63.33.23.23.23.03.2الرعاية الشخصية

2.02.22.01.92.12.12.1نفقات التنظيف
7.57.58.17.17.98.58.7الرعاية الصحية والشخصية

11.66.85.59.15.42.95.5النقل الخاص
2.12.73.22.63.24.53.5النقل العمومي

13.79.58.711.78.57.49.0النقل

6.35.55.05.86.24.95.4االتصاالت

3.23.02.52.52.22.42.1نفقات الدراسة و التعليم

1.91.61.31.61.51.01.4الترفيه والثقافة

0.50.20.20.40.20.30.5نفقات أخرى

100100100100100100100المجموع العام



49
تونس إحصائيات 

 مستوى اإلنفاق الفردي حسب الصنف المهني واإلجتماعي )%(   )تابع(

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

5.36.15.73.95.05.24.5مجموع الحبوب
1.21.11.20.91.11.10.9بقول و توابل

5.45.45.33.95.14.84.2مجموع الخضر
3.32.21.62.42.42.82.4مجموع الغالل

9.17.26.56.87.37.66.8لحوم  و دواجن
1.01.10.91.31.20.91.3مجموع األسماك

4.04.54.13.64.34.34.1الحليب و مشتقاته و البيض
1.31.01.10.81.11.10.9مجموع السكر والمواد السكرية

3.52.22.21.82.12.41.9 مجموع الزيوت
2.52.12.12.22.62.72.4المشروبات واالستهالك الغذائي خارج المنزل

36.632.830.727.632.033.029.4مجموع المواد الغذائية
10.212.815.915.317.914.315.3االيجار واالستخالص والمعلوم البلدي

5.15.46.14.65.75.54.7نفقات الطاقة والمحروقات
2.01.61.82.32.22.82.2نفقات الصيانة وتصليح السكن

1.91.41.11.71.12.01.6أثاث األسرة
0.50.90.40.60.50.60.6تجهيزات كهربائية ومنزلية 

0.40.70.90.40.40.50.4أدوات المطبخ
0.51.10.50.50.40.60.5المالحف واألغطية والستائر

1.50.81.02.50.21.02.2النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
18.820.524.924.826.023.624.4نفقات السكن

3.93.42.52.92.43.63.2مالبس خارجية أساسية عصرية
0.20.20.10.30.30.40.2مالبس خارجية أساسية تقليدية

1.92.01.51.41.31.71.6مالبس خارجية أخرى
0.60.60.40.60.50.90.6مالبس داخلية

0.30.30.20.50.40.50.4مستلزمات شخصية
0.30.20.20.20.20.30.2مستلزمات لتغطية الرأس

2.52.51.92.01.92.92.2األحذية وأغطية القدم )جلدية، قماش...(
0.00.00.10.10.10.00.1األقمشة والصوف

0.10.00.00.10.10.00.1مواد أخرى
0.00.00.00.00.00.00.0نفقات الخياطة ومستلزماتها

9.89.47.08.17.210.38.6المالبس واألحذية والمستلزمات الشخصية
1.51.52.11.61.91.51.5نفقات طبية عادية

1.53.01.12.82.81.61.6نفقات طبية استثنائية
2.52.33.22.42.92.72.3مواد صيدلية )أدوية...(

0.00.00.00.10.10.10.1أدوات طبية
2.72.62.23.43.32.83.2الرعاية الشخصية

1.92.11.82.12.31.82.1نفقات التنظيف
8.49.48.710.311.08.78.7الرعاية الصحية والشخصية

2.52.52.85.72.42.55.5النقل الخاص
4.45.94.93.53.83.93.5النقل العمومي

6.88.47.79.26.26.39.0النقل

5.14.24.15.95.04.65.4االتصاالت

1.72.41.71.01.02.32.1نفقات الدراسة و التعليم

1.01.00.81.61.11.21.4الترفيه والثقافة

0.50.70.80.60.80.70.5نفقات أخرى

100100100100100100100المجموع العام





االإنــفــاق ح�صب املواد

3 ملحق عــدد





53
تونس إحصائيات 

الوحدة : المليم  متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
وطني غير بلدي بلدي

857645583650763489التغذية
12882293551116702مجموع الحبوب

255903655429300 القمح الصلب و مشتقاته
منها:

66131471502قمح صلب حّب
82691774911477سميد سوق

409041854122كسكسي
116041381412352عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

556393157147496 مشتقات القمح اللين
منها:
264331742823فارينة

368672662433401)خبز سوق كبير )500 غ
98329936841)خبز سوق صغير )250 غ

62697554403)...أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، رقاق
150419771664مجموع الشعير ومشتقاته

652934315481 حبوب أخرى
منها:

593031084975أرز
371251548129802 مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها:
64223591223)خميرة )للخبز و المرطبات

1192855909784بسكويت
19240567714651حلويات سوق

790282618بسيسة
265513462212ملسوقة

258472128924281بقول و توابل
101191035310198 البقول الشائحة

منها:
121512951242فول شائح

481254035012حمص شائح 
283321282594لوبيا

10749801042عدس شائح
21917351699  البقول المنفخة

منها:
16232681164حمص منّفخ

684852216298 البقول الخضراء
منها:

139920901633فول أخضر
507028864332جلبانة خضراء

448107332 البقول المصبرة
496540684662التوابل الجافة

منها:
571647597ملح

620356531فلفل أكحل
685659677تابل

228157204كروية
151516371556تابل و كروية 

301119239كّمون
726539663كركم

508241418ملوخية مرحية
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355352354توابل أخرى
352119273توابل خضراء

11669692734108462مجموع الخضر
815866328275394  الخضر الطازجة

منها:
146431374214338 فلفل أخضر

10965934610417 الطماطم
434439474210بصل أخضر

382134553697بصل شائح
540736184802ثوم شائح

353500403ثوم أخضر
115310101105لفت

351025203175)سفنارية )جزر
210715281911سلق

757211573سبناخ
616453561كرمب

201275226أوراق البسباس األخضر 
20497291603سالطة، سكورية، ليتو، خس...

304720102696معدنوس
544292459كالفس
570286474بروكلو
168591374315804بطاطا

20761158باذنجان
227715532032قرع أحمر

694537641قرع بوطزينة
13843501034قنارية
293217662537فقوس 
13197701133بسباس

348992948933069  الخضر المصبرة
منها:

309318442671هريسة صناعيّة حكة أو صبة
14493991094هريسة "دياري"، فلفل معجون

571966516034فلفل أحمر مرحي
148610221329فلفل أحمر شائح قرون

203001914919911 طماطم مصبّرة
15291931077زيتون مملّح

828207618موالح
726224470163027مجموع الغالل

12531752710838القوارص
منها:

350211632710ماندرين
746757116873برتقال
12385821016قارص

357052355531594 الفواكه بالحبوب
منها:

12137201046كرموس 
1000914971رمان
535833984695عنب
989052688326تفاح

426525693691إجاص

وطني غير بلدي بلدي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي )تابع(
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485926364107بطيخ
562350775438دالع

217611091815فراولو
91617081184هندي

677344856000 الفواكه بالنواة
منها:

9671000978مشماش
191151177بوصاع

443622623700خوخ
750463653عوينة

122124122لبلح
283464344زيتون أخضر
514544464908 الغالل الجافة

منها:
345333383414دقلة

366559431زبيب
12725421025لوز

899628686923 فواكه أخرى
منها:

592364515لوز أخضر
827024576303موز

357411462752 فواكه جاّفة
منها:

14043381044بوفريوة، فستق
13784521065زقوقو

198013140061178099لحوم  و دواجن
1050018441298035 لحم علوش
24190678918303 لحم بقري

590058515884 لحم برشني
428292382 لحم الجمل

161814431559كرشة و دّوارة
509227414كبدة 

39843082741"لحم مفروم و مرقاز و "سالمي
565043946550740دواجن
منها:
471683630643493دجاج

880526316716ديك رومي
432141418833239مجموع األسماك

346081248027122السمك الطازج
16083501182قرنيط، سوبية، مطيق

74864517غالل البحر
61085433سمك مجفف

545710623970مجموع األسماك المصبرة
منها:

48029383495تن مصبّر
576120422سردينة مصبّرة

12530868567105809الحليب و مشتقاته و البيض
6076137188661حليب طري

260917262310لبن طري
509482160541021 الحليب االصطناعي

وطني غير بلدي بلدي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي )تابع(
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28168209 الحليب المركز
16437691347 الحليب المجفف

279681235922687 الياغورت
1113622208120 األجبان

646326935188مشتقات أخرى
منها:

21196101609زبدة حيوانية
417220163442)...زبدة نباتية )جديدة، قولدينا

179981287416264بيض
243132077823098مجموع السكر والمواد السكرية

128491502813586 السكر
496029564282 المواد السكرية

منها:
559633584حلوى

409019453364حلوى شامية
241293259شوينقوم

13646211113 معجون الغالل
509621694106عسل و أغذية سكرّية

منها:
16038101335عسل النحل

22757691766)...شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين
878289679مثلجات
493354813248922 الزيوت

300293082330298 زيت الزيتون 
192241732618582 زيت الحبوب الطبيعية

منها:
125701639913865زيت نباتي مدعم 

58327454111زيت قطانيا
48563342زيت عباد الشمس

565543635261850المشروبات و مأكوالت جاهزة
152011569115367مجموع المشروبات الطبيعية

منها:
4145106886359)شاي جاف أسود )حشيشة

1155662988شاي أخضر
365920493115)بن صافية )كعب أو مدّششة أو مرحيّة

179912291606)بن مخلطة )مدّششة أو مرحيّة
440210583271)بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي

380111924731663مشروبات غير كحولية متناولة في البيت
منها:

927015126645ماء معدني
192141513517834مشروبات  غازية

523221421مشروبات غير غازية
721920595473)عصير غالل )قارورة ، باكوات

1298283955مشروبات معطرة
18757338513556مأكوالت جاهزة

منها:
46318313بيزا محمولة

960178695دجاجة محمولة
13405601076مكسرات

19827140خدمات الطهي

وطني غير بلدي بلدي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي )تابع(
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811385825573274مشروبات كحولية  و تبغ
346518672929مشروبات كحولية 

775345632670246تبغ
منها:

767505481769329 سجائر 
3591050593نفة

125166139معسل
264728147610224481المالبس

966425415082040مالبس خارجية أساسية و عصرية
منها:
587532524987كسوة

341513802727فيستة، بلوزون
933040907557معطف، كاب

1227654749974روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية
344632372230829سروال دجين
19578834315777سروال عادي
13777531166)شورط )تبان

482743184655جيب، جيب شورط
199911901726)منديلة )ميدعة

338411932643مالبس عصرية أخرى
655343115782مالبس خارجية أساسية و تقليدية

483272787941301مالبس خارجية أخرى
منها:

12722636910573قميص
18541833115086مريول صوف، جيلية صوف

148111221359مالبس خارجية للرضع
514838974725جوكينغ، بدلة رياضية

894770758314مالبس خارجية  أخرى
180931075815572مالبس داخلية

منها:
780698752مريول خلعة
539139604906مريول قطن

222018212085مالبس داخلية عليا
17409141460مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

690028685536مالبس داخلية بدون تمييز
14896449011320مستلزمات شخصية 

منها:
908647820سبتة، حزام

184511441608جوارب
22954831682ساعة يدوية
710713545161حقيبة يدوية

679146116042مستلزمات لتغطية الرأس
669594001957701)...األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك

منها:
380531997831938)نعل )صباط

366021343144صندال
921949877787)حذاء رياضي )سبادري

124601165712189شالكة
30106092185األقمشة و الصوف

1030259765نفقات الخياطة و مستلزماتها

وطني غير بلدي بلدي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي )تابع(
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24275241773لوازم أخرى
794323330726635008نفقات السكن 

511709179551397562اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي
منها:

65487243644155معلوم اإليجار الفعلي
400825168930322369معلوم اإليجار االفتراضي
35880468625326االستخالص لقرض سكني

84503525710المعلوم البلدي السنوي
14061390510123395نفقات الطاقة والمحروقات للمسكن 

1145256316097147نفقات الطاقة
منها:

295121025422996فاتورة الماء
850484476771420فاتورة الكهرباء والغاز

34082473015)...نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي
253262703225903المحروقات

منها:
226632420423185غاز قارورة
16062127بترول أزرق

197521262026فحم
685843400156700نفقات الصيانة و تصليح السكن

منها:
200312116420414البناء

264724802590نفقات نجارة و بلور و مواد حديدية 
302727172922التجهيز الصحي

248814862149التجهيز و التركيب الكهربائي
1262348049978الدهن و التبييض و صيانة األسطح

2666337817770خدمات أخرى متعلقة بالسكن
7621097875نفقات أخرى

733792665957324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن
منها:

1016523487521نفقات شراء أرض لبناء مسكن
532941974641944نفقات بناء مسكن

932949857859نفقات شراء مسكن
13773676545116708تجهيزات  كهربائية و منزلية والتاثيث

472222733740389أثاث األسرة و المفروشات
منها:

597826784861بيت نوم
13686211115قاعة أكل

842934496744قاعة استقبال
789533702مكتبة

410420293402)...أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و 
580541545246منضدة، مائدة

970112680بالكار
525586546ارجنتيار 

167219441764بنك
23948501872كرسي

214417502011سرير، مولة
14382921050جراية

345733323415أدوات التزويق
375824753324زربية

وطني غير بلدي بلدي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي )تابع(
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18944832215293تجهيزات  كهربائية
منها:

917054527912تجهيزات  كهربائية
499937184565ثالجة أو مجّمد

17057601385آلة غسل المالبس
225210861857تجهيزات المطبخ
735116495422تجهيزات التكييف

منها:
700344579)آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز،  أو البترول

562310714083مكيف هواء
887106623صيانة تجهيزات التكييف

1126663269568أدوات المطبخ
منها:
432426033742طواقم

699635345825ادوات أخرى
14143797512023المالحف و األغطية و الستائر

458922637139184مواد التنظيف
منها:

343454564118صابون الغسل
260681370321884)مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول

737840136240ماء جافال
20348211623قريزيل

716275566مبيد حشري
270883144704227522الرعاية الصحية و الشخصية

452722721539067نفقات طبية عادية
منها:

293541869725749نفقات لفحوصات األطباء
22574361641نفقات عالج و جراحة األسنان

13252811811515خدمات شبه طبية
497042752442082نفقات طبية استثنائية

منها:
136741012012472عالج و إقامة عملية جراحية في مؤسسة استشفائية

14266291156نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان
234416252101نفقات استثنائية للتصوير

23998351870نفقات الوالدة
295101459624464نفقات عالج أمراض مزمنة

679124737060853أدوية  و مواد صيدلية أخرى
29707922222أدوات طبية

1049644179283255الرعاية الشخصية
منها:

385801190529555مواد تجميل والزينة
529512643931مواد تجميل

22926737917666عطورات
971931027480مواد تجميل أخرى

613137452لوازم تجميل
660032955253671نفقات الصيانة الشخصية

1101947948913حمام
22643969718263حالقة 

280410582213صابون الصيانة الشخصية

وطني غير بلدي بلدي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي )تابع(
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12698715810823شمبوان
44099793249طَفل

543330144614معجون أسنان
13186741100معجون الحالقة

365716552980أدوات الصيانة الشخصية 
20245231516مواد اخرى

283962137040233473النقل
19061548908141917النقل الخاص

52629791037500شراء وسيلة نقل
منها:

50558570235382شراء سيارة
190220131939شراء دراجة نارية

15717421311825معاليم متعلقة بوسيلة النقل
منها:

811019906039معلوم الجوالن و األداء
41605392935تأمين السيارة

162512351493تأمين الدراجة النارية
18054441345معلوم المراقبة الفنّية

822342413062576محروقات وسيلة نقل خاصة
منها:

53242825038020بنزين للسيارات
662450966107مازوط للسيارات

14220275910343غاز للسيارات
709345146220محروقات للسيارات بدون تمييز

91534341768علف للدواب الجارة
994925147434صيانة وسيلة نقل خاصة

منها:
39375252783غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة

217830424غسل و تشحيم الدراجة النارية
44009153221نفقات الحراسة و اإليواء وتعمير 

26840931920912تصليح وسيلة نقل خاصة
منها:

255311692084شراء قطع الغيار
702387595نفقات اليد العاملة

23585776318232نفقات تصليح غير مبّوبة
20598981666نفقات اخرى

933458805191526النقل العمومي
383862064639االشتراكات المدرسية

167071537716257االشتراكات غير  المدرسية
694446638168408نفقات غير دورية

منها:
996149158254حافلة )وسط المدن قطاع عام( 

231415293حافلة )وسط المدن قطاع خاص( 
167881394815827سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

1025617037363تاكسي
48112273810876قطار
33604742384مترو

237642072722737نقل ريفي
2301462647نفقات نقل بضائع والحمالة

وطني غير بلدي بلدي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي )تابع(
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31763202210نفقات السفر للخارج
17613573491140862االتصاالت

897945937495معلوم شراء جهاز هاتف جّوال أو قار
14628465787119050نفقات معاليم االتصال

منها:
62724094289فاتورة الهاتف القار

90754618فاتورة الهاتف الجوال
115157781بطاقات تمويل الهاتف القار

485911577937490بطاقات تمويل الهاتف الجوال
63935435شحن الهاتف القار

878374942974842شحن الهاتف الجوال
16940223911966معاليم األنترنات

39328722350معاليم أخرى
466631427035531نفقات الترفيه و الثقافة

23161483216960الترفيه
20333414714857شراء مستلزمات الترفيه

منها:
747524885788تلفاز

1061210417374حاسوب
14304371094لعب أطفال

28156842094نفقات صيانة أدوات الترفيه
684121245245ألعاب ومشاهد

887314496361جرائد و مجالت وانخراطات
منها:

46846533320جرائد و مجالت
834153603كتب غير مدرسية

1293095رحالت
21292851505منظمات

1095328836نفقات أخرى
715655946628مناسبات عائلية

694682435453964التعليم
994613967053نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:
671711404831نفقات رياض األطفال

31892382191حضانة
542912159143228نفقات الدراسة

منها:
259513802184محفظة بمناسبة العودة المدرسية

672255626329كتب بمناسبة العودة المدرسية
739247736506كراسات و أدوات  بمناسبة العودة المدرسية

13876111124مواد مدرسية أخرى
23372362816692معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك

762410745408معلوم الدراسة )للمدارس الحرة(
111929071724نفقات المبيت
401316303207نفقات أخرى

منها:
24182311678تعليم أو تكوين آخر

15451761082تعليم السياقة

وطني غير بلدي بلدي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي )تابع(
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22689551824تكوين مهني
1068184239384618النزل و المطاعم و المقاهي

3526492349النزل 
1095210337596نفقات  العطل خارج النزل

منها:
33371502259ايجار

76018795327نفقات أخرى
868717046324المنحة السياحية ونفقات سياحية أخرى

منها:
684911454919المنحة السياحية

18385581405نفقات أخرى
363971873930423المطاعم

منها:
119231075211527كسكروت تن أو سردينة

1074486875كسكروت هريسة
372119286كسكروت معجون أو زبدة أو جبن

1191219578544كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي
375253334صحن تونسي

249734582822صحن أو كسكروت كفتاجي
387138303صحفة أو كسكروت لبالبي

785715765732أكلة في مطعم
356511704429356مشروبات ساخنة

منها:
19668791598شاي خارج البيت
335951615327694قهوة خارج البيت
782226536073مشروبات باردة

منها:
408117123279مشروبات غازية

1007518842ماء معدني
21792741534عصير غالل )قارورة ، باكوات(

448120337مشروبات أخرى
323110562495شيشة في المقهى

125871045011853نفقات أخرى
29438882248نفقات إدارية

109122771492نفقات المحاماة، العدل المنفذ والكاتب  العمومي
610060826094شراء الحلي والمجوهرات

103510891053زكاة الفطر
310208516434882600782المجموع العام

وطني غير بلدي بلدي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي )تابع(
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الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
وطني الجنوب الغربيالجنوب الشرقي الوسط الغربي الوسط الشرقيالشمال الغربيالشمال الشرقيتونس الكبرى

921218721146612940839968558460742529726636763489التغذية

1420091085148974012423692305118737110790116702مجموع الحبوب

2151227443299093115435683331183581429300 القمح الصلب و مشتقاته

منها:

3363351963138954466458001502قمح صلب حّب

57451010415593137761519488551603911477سميد سوق

3427319572742806133879132434122كسكسي

1013712795123911185613607148861528812352عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

6694348347368254615226720464574332847496 مشتقات القمح اللين

منها:

20412850267326861695463265952823فارينة

3455535503296113525123889399883529433401خبز سوق كبير )500 غ(

1905254873656431964113054306841خبز سوق صغير )250 غ(
أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، 

11271450387738554365169884403فنكوش، رقاق...(

1153158411191959216128377781664مجموع الشعير ومشتقاته

73425202337752524198537069555481 حبوب أخرى

منها:

65834702323447153861498562744975أرز

4281624541144873640417622294082248329802 مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها:

479239323011040127246410611223خميرة )للخبز و المرطبات(

128997416558111006701811119106919784بسكويت

2407910902474619779677112592597114651حلويات سوق

6392751826493662182199618بسيسة

26702610155821351821187524642212ملسوقة

3018321710228042198319645256432760924281بقول و توابل

9423943310426951510293136781179710198 البقول الشائحة

منها:

761104053420161106140820161242فول شائح

35494535534949756112733353225012حمص شائح 

37212986309011811858308327672594لوبيا

135586414264121115140612671042عدس شائح

3847110757317005537258841699  البقول المنفخة

منها:

28308733777734745478801164حمص منّفخ

96276237658148484278429161836298 البقول الخضراء

منها:

1290137019571780212977126521633فول أخضر

76494458393829732129345134064332جلبانة خضراء

77922721020646241351332 البقول المصبرة

54303438397844313694576773784662التوابل الجافة

منها:

464492872658650505611597ملح

683452339886193198356531فلفل أكحل

726953932527335800494677تابل

989176431105245411204كروية

219464017835602469230114981556تابل و كروية 
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2242376448335149281239كّمون

56052521687517713251538663كركم

683406392265220401538418ملوخية مرحية

2031111674031593432241354توابل أخرى

431234161244121287404273توابل خضراء

1286621106611029491086398262198428107564108462مجموع الخضر

9219176053707017609755435655577425675394  الخضر الطازجة

منها:

17292159641738415437109177632628214338 فلفل أخضر

1265511001102741043882128349850710417 الطماطم

47423671335246573844398344794210بصل أخضر

39104047318141262300454431583697بصل شائح

44094680331460832929697453544802ثوم شائح

48398947514318602185403ثوم أخضر

990114711137121074149525331105لفت

35152824232335072119405640683175سفنارية )جزر(

24351660145419211340145833511911سلق

1615376828154300184573سبناخ

614678387756326503246561كرمب

2001265469576101226أوراق البسباس األخضر 

341517161543576544129112301603سالطة، سكورية، ليتو، خس...

33842551219325782273268227662696معدنوس

826328688205311225580459كالفس

853349460360227323551474بروكلو

1756516600141891554013047140252037615804بطاطا

3051404161841440158باذنجان

1768165891321891964256049962032قرع أحمر

1092668970403173634152641قرع بوطزينة

2975102098826741832231034قنارية

29682396202930271910232519502537فقوس 

2080104410207709434777041133بسباس

3647134608322483254127186328713330833069  الخضر المصبرة

منها:

29712589249722133913171925002671هريسة صناعيّة حكة أو صبة

27781737228490824752201094هريسة "دياري"، فلفل معجون

43785360714679354750608973296034فلفل أحمر مرحي

9411548705118968443388891329فلفل أحمر شائح قرون

1999521458206592007117328188782131219911 طماطم مصبّرة

297186131227029711095071077زيتون مملّح

1427854640228103137261618موالح

7588855351510507014354680545125749263027مجموع الغالل

14801977196961033885829246945510838القوارص

منها:

462823013742207294825228222710ماندرين

85996228500972937247499755736873برتقال

14761242937688370123512581016قارص

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
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3627628061261083659827768264772883731594 الفواكه بالحبوب

منها:

1368781652115210409688831046كرموس 

780102715629881269610215971رمان

50214104389551745255345651514695عنب

110217183481597566704755663678326تفاح

38952317270947963426400637953691إجاص

47022903410650612825361445064107بطيخ

52235793683959034522493636345438دالع

32992222703159411639019021815فراولو

61313677371440156539833151184هندي

56145675536979524879611840186000 الفواكه بالنواة

منها:

7851132121210961063930303978مشماش

1654733391331790177بوصاع

40713004252449382757391930393700خوخ

518642682903522557608653عوينة

0711720266863122لبلح

673535216295141559344زيتون أخضر

48012994438348627842357466054908 الغالل الجافة

منها:

33342190360325275801264856763414دقلة

2978124258413266099431زبيب

113460552917436788088301025لوز

107456055342166904438759362146923 فواكه أخرى

منها:

4046342395413711016651515لوز أخضر

102275410318258604066656054146303موز

36432786206936741170150323342752 فواكه جاّفة

منها:

1597112366312954883587231044بوفريوة، فستق

16381152107912044382077431065زقوقو

205456172713151892202251131760174984146462178099لحوم  و دواجن

107851878498705111531887343815858547398035 لحم علوش

22606278711027724178355817008579818303 لحم بقري

13701204403567835924408749125884 لحم برشني

5311051815117421215382 لحم الجمل

96313439382849135416548011559كرشة و دّوارة

475464543214474461381414كبدة 

6282169039137962805864692741"لحم مفروم و مرقاز و "سالمي

6574652273486525465234986278614741150740دواجن

منها:

5343947478440184471332886244064248443493دجاج

122434359409687231713312244406716ديك رومي

3630423926109946527211425303341247833239مجموع األسماك

27694197888426561541009322942769427122السمك الطازج

111447603386395591991182قرنيط، سوبية، مطيق

12522169780447113517غالل البحر

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
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50016661495569433سمك مجفف

62073446255732691234662340013970مجموع األسماك المصبرة

منها:

59213401244730981153324034503495تن مصبّر

15336108144813354326422سردينة مصبّرة

1442141058668288910519457049104538113936105809الحليب و مشتقاته و البيض

342112670217744073112654789127098661حليب طري

34761636172124851017214429762310لبن طري

6075342556240024426815478412603709041021 الحليب االصطناعي

257127126130642091050209 الحليب المركز

13006331221193254127817191347 الحليب المجفف

3184417613135392385014978279292107222687 الياغورت

167207694335458652468813161338120 األجبان

866558853142342418702808123225188مشتقات أخرى

منها:

405718896791183191233631609زبدة حيوانية

433338912435217216312512117843442زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(

177771705214010191589366144861986416264بيض

2781622716218452004319124241072757723098مجموع السكر والمواد السكرية

1187013889167251131213179152832115813586 السكر

79243313264032012990344439154282 المواد السكرية

منها:

6446771034505383247528584حلوى

68652350146724162077278632203364حلوى شامية

3242556823750714874259شوينقوم

1847142172886256911423801113 معجون الغالل

61484090174246642376423521134106عسل و أغذية سكرّية

منها:

175617665701305121713025511335عسل النحل

286418968691919766139510741766)...شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين

1196235781269233267143679مثلجات

3775346224370616462750413467996071048922 الزيوت

1788625521160054709434929301504218830298 زيت الزيتون 

1981120664210441745015484166301850418582 زيت الحبوب الطبيعية

منها:

1127217746199471116414920108391614613865زيت نباتي مدعم 

760024278825546347528815194111زيت قطانيا

7182471163338524648342زيت عباد الشمس

9293253465417165758139437644486201961850المشروبات و مأكوالت جاهزة

1580315125142061557612803147952267115367مجموع المشروبات الطبيعية

منها:

29206464760874819461463985356359)شاي جاف أسود )حشيشة

72039727032322146463672988شاي أخضر

35613343286723292036141597913115)بن صافية )كعب أو مدّششة أو مرحيّة

18567742270214136027631351606)بن مخلطة )مدّششة أو مرحيّة

669841421183324272313305283271)بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي

الوحدة : المليم  مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
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4928126100208932744321335354223059831663مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:

162063605135959061008528641306645ماء معدني

2044917044165551535718378178122065717834مشروبات  غازية

4382281335189268626421مشروبات غير غازية

1018333312683394514541068844295473)عصير غالل )قارورة ، باكوات

1895201224370711695311955مشروبات معطرة

2634711322607913712423210491796713556مأكوالت جاهزة

منها:

2535133101867341162313بيزا محمولة

15252224466011932891194695دجاجة محمولة

971860529706106135277621076مكسرات

4756059016110140خدمات الطهي

9217865305567629464254358422085522273274مشروبات كحولية  و تبغ

1284987352963631750223729702929مشروبات كحولية 

9064264296532388815652577399035227570246تبغ

منها:

9045963493518528745451028378275149669329 سجائر 

5126390039513021704358593نفة

10820111315953193193139معسل

276628199016152056264287156261248511177516224481المالبس

9770676000604149824654990847726881582040مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:

51724323230186802190487128354987كسوة

3713271721523577851226914982727فيستة، بلوزون

91446667847972174997700596917557معطف، كاب

130531119359961019735221641162589974روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية

2788730107261623830429288319872503030829سروال دجين

2999612419760614488833687861641915777سروال عادي

100912688831453107515994601166)شورط )تبان

40534933378161843434581328914655جيب، جيب شورط

16691754135522211275186314301726)منديلة )ميدعة

20116171698592520416923022643مالبس عصرية أخرى

466325992696765924851863537525782مالبس خارجية أساسية و تقليدية

5250844450247524648628746347813981641301مالبس خارجية أخرى

منها:

134359381762213491491310053985810573قميص

283402074673931401354215943422615086مريول صوف، جيلية صوف

112115536871835485276410511359مالبس خارجية للرضع

41594717334940045953529690574725جوكينغ، بدلة رياضية

33257446512612175102399662148148314مالبس خارجية  أخرى

16515616912211203681670622593788015572مالبس داخلية

منها:

79833012175041106788794752مريول خلعة

58360404210630692293208454906مريول قطن

195815524371090547934375902085مالبس داخلية عليا
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181734416267221673372513031460مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

10171492924286681232430740515536مالبس داخلية بدون تمييز

21879898152081034045349662883611320مستلزمات شخصية 

منها:

10917204717026381237901820سبتة، حزام

19611081129413261572226122871608جوارب

3423103361921572928309731682ساعة يدوية

118444588146440751213314736725161حقيبة يدوية

677551862759596154651052662766042مستلزمات لتغطية الرأس

6986853419425466741241564618864012657701)...األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك

منها:

4245231574226003970017732284481555531938نعل )صباط(

39702769154932562884416124173144صندال

896561257069864536941157684787787حذاء رياضي )سبادري(

1058810803100681263815729155381089512189شالكة

30647954163934856246710402185األقمشة و الصوف

1282562785738194954249765نفقات الخياطة و مستلزماتها

2367854270314372022367271773لوازم أخرى

985946515468396839735722334056534854425941635008نفقات السكن 
اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم 

673956356703235217452906173590269134198226397562البلدي

منها:

966381973422553553367818195941162444155معلوم اإليجار الفعلي

527850314220200225352753149498234622169169322369معلوم اإليجار االفتراضي

38729175799647392061471198791383325326االستخالص لقرض سكني

107405170278956111563503435805710المعلوم البلدي السنوي

1624611178838764313149788966114433111254123395نفقات الطاقة والمحروقات للمسكن 

144391913455553810164364557839128149797147نفقات الطاقة

منها:

3433721328115512648110412219062078822996فاتورة الماء

11007967329413477414342462607005805971420فاتورة الكهرباء والغاز

32329972762128912039157228603015نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

1760926203319642955824031301862930025903المحروقات

منها:

1547524257279982723921942251082548523185غاز قارورة

21632582779104372127بترول أزرق

16111604132719191852458929062026فحم

8894228467310896558936656640094462756700نفقات الصيانة و تصليح السكن

منها:

1400510598163342758922938307422704320414البناء

1760206283539223800302418232590نفقات نجارة و بلور و مواد حديدية 

40182124197635891032306237892922التجهيز الصحي

23032072176028431402165521842149التجهيز و التركيب الكهربائي

15396635144521272132921352565649978الدهن و التبييض و صيانة األسطح

51261511955051425523658134264717770خدمات أخرى متعلقة بالسكن

19913422567018263868577875نفقات أخرى
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6048612413428908572934835872747180657324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:

121831377156440772307002330517521نفقات شراء أرض لبناء مسكن

4561511037249066564723170746813111541944نفقات بناء مسكن

2687017828156764435559276407859نفقات شراء مسكن

1392741027957685413425275824143299120248116708تجهيزات  كهربائية و منزلية والتاثيث

4175429056208875544231670501984494340389أثاث األسرة و المفروشات

منها:

53593842215577922377477847104861بيت نوم

95482910381539482194310391115قاعة أكل

979040283213102113562413155076744قاعة استقبال

4272917491186978255825702مكتبة

4525237059136522422586543533402أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و 

51073742350065855582657946125246منضدة، مائدة...(

7151133828875315373317680بالكار

506657312677294746635546ارجنتيار 

3762175140882015184515141764بنك

128124558153227118219339321872كرسي

2312177137423512622195338562011سرير، مولة

129544641164848324082511050جراية

20772405255946841982653362453415أدوات التزويق

32013286126832303447540948453324زربية

17992135979052172377224244251731515293تجهيزات  كهربائية

منها:

779188813076926841041496378237912تجهيزات  كهربائية

39505737181849632753904651774565ثالجة أو مجّمد

157614366211709588211913851385آلة غسل المالبس

2040261616531626975230419631857تجهيزات المطبخ

81502094427059932144704575175422تجهيزات التكييف

منها:

11271841334260230108673579)آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز،  أو البترول

55551689240551381657575360244083مكيف هواء

14392082103392061142450623صيانة تجهيزات التكييف

12179843259569651461415855101589568أدوات المطبخ

منها:

38953636189636071261943143363742طواقم

82794795406060443353642458225825ادوات أخرى

139511113411679128015581165091169812023المالحف و األغطية و الستائر

5318140435290133885726569360843531639184مواد التنظيف

منها:

34524005617744804902311212164118صابون الغسل

2961224021150882212912654211762054321884مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول

73476296378667915662570864926240ماء جافال(

2507143112161396810147523971623قريزيل

880652227684156369555566مبيد حشري
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292789192600140467272286157681249479166388227522الرعاية الصحية و الشخصية

3929124850248645489133643552412330839067نفقات طبية عادية

منها:

2552817599167683650319218369381786225749نفقات لفحوصات األطباء

1266355474389550927113411641نفقات عالج و جراحة األسنان

1245568877622139641379215468509411515خدمات شبه طبية

5557247585173315456727788304602420542082نفقات طبية استثنائية

منها:
عالج و إقامة عملية جراحية في مؤسسة 

12492954548251729511339171771029912472استشفائية

141214261132101030219857661156نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

9611726187232311605394017032101نفقات استثنائية للتصوير

29261353115328865959655221870نفقات الوالدة

37781335368350301161394762841086924464نفقات عالج أمراض مزمنة

5836946954419838166648499867364495260853أدوية  و مواد صيدلية أخرى

213312495133266563648411642222أدوات طبية

13739771910557617784447116705517266683255الرعاية الشخصية

منها:

5707621895137932388914275342311924429555مواد تجميل والزينة

76531746110627611874768334003931مواد تجميل

323601127393901651510242178651180417666عطورات

159518544313342472049826837577480مواد تجميل أخرى

1101313155316103350282452لوازم تجميل

8029349966419685394232837362585331053671نفقات الصيانة الشخصية

15689714412464293279942335157568913حمام

268091906710903228191013781051282918263حالقة 

3530146510732396767321619962213صابون الصيانة الشخصية

1360410594747312715653510313988210823شمبوان

66691568104824491768442927033249طَفل

57464863383147192827463446904614معجون أسنان

1732927878845758116911311100معجون الحالقة

43732381268733861498155434412980أدوات الصيانة الشخصية 

21421957161116825544998801516مواد اخرى

295984181594114903347825121355224161152035233473النقل

19903878057407932352464921514652195573141917النقل الخاص

47794169279237780019331300421438937500شراء وسيلة نقل

منها:

47189154638523733848495270871024035382شراء سيارة

55812206324558666200941241939شراء دراجة نارية

174757596417117157429913010838011825معاليم متعلقة بوسيلة النقل

منها:

97113745194985452158622734116039معلوم الجوالن و األداء

578812301406411395512789912935تأمين السيارة

31619973312399605296934181493تأمين الدراجة النارية

1631591485209258025375601345معلوم المراقبة الفنّية

9857236768131179306722235646214462462576محروقات وسيلة نقل خاصة

منها:

735892231980404624613345365341804938020بنزين للسيارات
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481816632486152403071470713886107مازوط للسيارات

18977427714921894520582802395910343غاز للسيارات

112284974251110118627787209796220محروقات للسيارات بدون تمييز

661165011721668127862501768علف للدواب الجارة

892828763502143882842623045457434صيانة وسيلة نقل خاصة

منها:

2959141223294966806210130992783غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة

33211387113717682232424غسل و تشحيم الدراجة النارية

5455986286651693678612143221نفقات الحراسة و اإليواء وتعمير 

23092126499431317379434309792175320912تصليح وسيلة نقل خاصة

منها:

1271113419471510598561082642084شراء قطع الغيار

5161188121106825373118595نفقات اليد العاملة

21305103277364291598583252931337118232نفقات تصليح غير مبّوبة

3177124113358961074159018831666نفقات اخرى

969461034247403611257372113776405646291526النقل العمومي

53435249572534432944631242564639االشتراكات المدرسية

214312737349742248071414885457716257االشتراكات غير  المدرسية

6655070426627198335061320630554611268408نفقات غير دورية

منها:

153309670194763524567762860598254حافلة )وسط المدن قطاع عام( 

46817522299512690293حافلة )وسط المدن قطاع خاص( 

412715684135532945817664124621365315827سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

1096438043493796421281602550517363تاكسي

611115130164049612165667713561810876قطار

728220862041398275140782384مترو

2221223850261672825416316180841494822737نقل ريفي

56289272822854426704647نفقات نقل بضائع والحمالة

36173776173262694338815062210نفقات السفر للخارج

2034641165128596216171283726136617110534140862االتصاالت

86867725403687945287758887647495معلوم شراء جهاز هاتف جّوال أو قار

173919102088752941333317132510997592393119050نفقات معاليم االتصال

منها:

85942501181253271061273718564289فاتورة الهاتف القار

14301544610456125103618فاتورة الهاتف الجوال

171812351993381420688781بطاقات تمويل الهاتف القار

5675441244128844272219608328532706937490بطاقات تمويل الهاتف الجوال

7221204285849953062435شحن الهاتف القار

10278657869595658254450416733606102174842شحن الهاتف الجوال

193516074595312933653217735785711966معاليم األنترنات

15086256796654582131915202351معاليم أخرى

5331025636201904972312579283642504335531نفقات الترفيه و الثقافة

26043146758825211736317150441255616960الترفيه

22874129737081188765762128971033514857شراء مستلزمات الترفيه

منها:

97814602248863292800667123765788تلفاز

1077066434043100812448501662227374حاسوب
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1538128738214423379048961094لعب أطفال

3135170217422296548214522172094نفقات صيانة أدوات الترفيه

94992964456565161621219829635245ألعاب ومشاهد

131973676252874341370409236746361جرائد و مجالت وانخراطات

منها:

8345272611992108619200519453320جرائد و مجالت

1153341561552241550227603كتب غير مدرسية

144152750838247895رحالت

346652750416983498099531505منظمات

906623730237864271836نفقات أخرى

449643093937140113200560857866628مناسبات عائلية

7581945152393506565629888411574467353964التعليم

1055063223295110891374383240227053نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:

6344559822627588993274329474831نفقات رياض األطفال

41957231031340938210689682191حضانة

6010536747340055124125000310323812643228نفقات الدراسة

منها:

20762149166732571260187520062184محفظة بمناسبة العودة المدرسية

60335843650467296390672959556329كتب بمناسبة العودة المدرسية

60596386621484034394598272206506كراسات و أدوات  بمناسبة العودة المدرسية

106510868611060147115188101124مواد مدرسية أخرى

26012143971044022691381597281354016692معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك

137082888227540032298165430875408معلوم الدراسة )للمدارس الحرة

664126442767723197163026461724نفقات المبيت(

44842721176941642139189227693207نفقات أخرى

منها:

34098478451232287257619791678تعليم أو تكوين آخر

2164746526595240184613641082تعليم السياقة

1503121811711933306631105061824تكوين مهني

14798368542495779671732900574325076284618النزل و المطاعم و المقاهي

5601637732280829613949842349النزل 

155881409366376224221573388897596نفقات  العطل خارج النزل

منها:

6093292766190210719397972259ايجار

94601116289757113150479580925327نفقات أخرى

12339287645371212731294423096324المنحة السياحية ونفقات سياحية أخرى

منها:

105161148411523701047916724919المنحة السياحية

1823172842188527324656301405نفقات أخرى

5553828295200433338312596128731159430423المطاعم

منها:

912111704125851941066345980669611527كسكروت تن أو سردينة

1738677108917876309117875كسكروت هريسة

73963683287310743286كسكروت معجون أو زبدة أو جبن
كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو 

24872412323046004579338126358544سالمي

592300460285032894334صحن تونسي
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55915178270912532802271032822صحن أو كسكروت كفتاجي

50870407211640906303صحفة أو كسكروت لبالبي

123775547180962431038250110005732أكلة في مطعم

4196527915213603665712670195902223129356مشروبات ساخنة

منها:

211813729512129111051520501598شاي خارج البيت

3962226540204063450911560190272014627694قهوة خارج البيت

117555196311061422187386233506073مشروبات باردة

منها:

6348375825452693145656020803279مشروبات غازية

63574117616983231020696842ماء معدني

3692585285134539818075691534عصير غالل )قارورة ، باكوات

92286030404392337مشروبات أخرى(

519622152172983656103713952495شيشة في المقهى

136797117769617862536715505901811853نفقات أخرى

30145292288394795413916622248نفقات إدارية

362111326188251541781492نفقات المحاماة، العدل المنفذ والكاتب  العمومي

2985522031721081028411154463306094شراء الحلي والمجوهرات

14151337853716132927612801053زكاة الفطر

34982722240881175359630806511622455246411620640152600782المجموع العام
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أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

16692626860535436148221261108378269210534421567915763489التغذية

37195559457091487936104333119269146087203705116702مجموع الحبوب

206822546728147288213121028189288873377929300 القمح الصلب و مشتقاته

منها:
34314602334142717321555115113221502قمح صلب حّب

1102712245135191298612604110648962999411477سميد سوق
139726593153316250023734509355634122كسكسي

81201004510897117871254112105131821500012352عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

115662086629121389874448350769590777301147496 مشتقات القمح اللين

منها:
85814281833262427863087336135752823فارينة

104501881826049338843642137620376483029933401خبز سوق كبير )500 غ(
025080315263165687011090222516841خبز سوق صغير )250 غ(

أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز 
258234427939209931536961168564403طابونة، فنكوش، رقاق...(

621842897136214071927197226041664مجموع الشعير ومشتقاته

579100617553140445060487715116365481 حبوب أخرى

منها:

51798616302958408355016884104184975أرز

333558348268134842005029396451537753129802 مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها:

902134213531518142411428929911223خميرة )للخبز و المرطبات(

158527213937592487891090514087175749784بسكويت

620129820534135706012572243684860614651حلويات سوق

1291312163714245689381495618بسيسة

94320646121817492836321940692212ملسوقة

57781060914593183652329826054313963744624281بقول و توابل

2457424259978242982111219127891503610198 البقول الشائحة

منها:

404604729104112851436137016951242فول شائح

149723072970389544995287649780775012حمص شائح 

2427091298215925683011321137592594لوبيا

2965256838809591173144412411042عدس شائح

41261831104220292071209024681699  البقول المنفخة

منها:
4119153684314221319156515041164حمص منّفخ

193837124619502961036551799188176298 البقول الخضراء

منها:

158420621847158217471652166011801633فول أخضر
35116112670334940954543590366884332جلبانة خضراء

01272551481915521472332 البقول المصبرة

83417742513329144074912628778204662التوابل الجافة

منها:

501447512514600539841659597ملح
291011882614465039011131531فلفل أكحل

43238313478832785834882677تابل

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



75
تونس إحصائيات 

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

36047115149242305411204كروية
6068381199139215331615177721431556تابل و كروية 

12383103166248426526239كّمون
862293724556057189631047663كركم

20101150250341457645794418ملوخية مرحية
47184158232314330385843354توابل أخرى

13062114190308473594273توابل خضراء

3521154325644328384996027114871138193176975108462مجموع الخضر
2082335685431855699165971799729632512795275394  الخضر الطازجة

منها:

491083778787117271306015338172222221714338 فلفل أخضر

3633523764138181941811037131961643010417 الطماطم
179927823187352242404455496154744210بصل أخضر

105016742117294335003933437261203697بصل شائح
399121919382717334749727084108594802ثوم شائح

443302396211240522424698403ثوم أخضر
503676793101110251301120113531105لفت

80917322221269627423413399446603175سفنارية )جزر(
49910541151159818812192238523991911سلق

44762282933074177861896573سبناخ
85105247352462648829988561كرمب

3169187170265264275247226أوراق البسباس األخضر 
2522832881110221705244540061603سالطة، سكورية، ليتو، خس...

45210411380201423323122349443542696معدنوس
90124191318415473647846459كالفس
0331972114844886841007474بروكلو
465378399925129711423716500192652562715804بطاطا

03163895214164483158باذنجان
41510461176158918572177296827632032قرع أحمر

349213302489575738845971641قرع بوطزينة

462151673787351148153126541034قنارية
199572731147319892661387553732537فقوس 
567436175667621067157927431133بسباس

143881864021246268583005634899418694902333069  الخضر المصبرة
منها:

76510991369186922253009451934122671هريسة صناعيّة حكة أو صبة
83113332562922961182125421094هريسة "دياري"، فلفل معجون

336234914535533260096620686774676034فلفل أحمر مرحي
5969058286610391539189123021329فلفل أحمر شائح قرون

100811316314230176431888620826235062671819911 طماطم مصبّرة
407097342404958181236351077زيتون مملّح

416852084707399301511618موالح
548912634187002810441866614119488716685463027مجموع الغالل

1468299848856562808011171161442253810838القوارص
منها:

143427941184619042900382759012710ماندرين

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
76

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

12512393361640925346695710465134656873برتقال
271782295155211090147927541016قارص

238763049039140292235731083467178258231594 الفواكه بالحبوب

منها:
922552175298481020154025471046كرموس 

16913153461378974213692455971رمان
25090812112031307552117230113564695عنب
3941094167127644931693113168264958326تفاح

35156811501651235836865162102313691إجاص
16172612352020312339325667108664107بطيخ
571161922172804475460207240114455438دالع

08926651012371961306047591815فراولو
39891452599810621377162713961184هندي

744156918602530417959759463148206000 الفواكه بالنواة

منها:
576258565627102694513651648978مشماش
007483178190305306177بوصاع

6910038371261214435385993105203700خوخ
01682482853707429811591653عوينة

56504665112112183256122لبلح
438991183308437615451344زيتون أخضر

599116520272536326246207401123124908 الغالل الجافة

منها:
57710501851220526452922482079323414دقلة

20284182140864603818431زبيب
279129227455829183335091025لوز

21641747914142433595110695263706923 فواكه أخرى

منها:
214128702592846257491211515لوز أخضر

32894081147213152559845245956303موز

75177410102415402605445581902752 فواكه جاّفة

منها:
01844212383860192636861044بوفريوة، فستق

491022725518051206166922601065زقوقو

324425491174886106987141851188101251142367164178099لحوم  و دواجن

186333080642558591477959910637813921919195798035 لحم علوش
48668187958991006817185291075772718303 لحم بقري

3714352634174243482457508162101615884 لحم برشني

988194114244384779788382 لحم الجمل

1140350396014121972206826731559كرشة و دّوارة

301722045177021164414كبدة 

007228670418754015125162741"لحم مفروم و مرقاز و "سالمي

100231942026262362654478454029670738990050740دواجن

منها:

98631872324949342724118347980553496540543493دجاج

42583114817063116549610695237156716ديك رومي

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



77
تونس إحصائيات 

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

1018357851071091918123308085462610117833239مجموع األسماك

9453309462994581572526023428398042727122السمك الطازج

01105361570806177445941182قرنيط، سوبية، مطيق

001714801533893304517غالل البحر

121829891673977831446433سمك مجفف

62250328995157334218813113493970مجموع األسماك المصبرة

منها:
30186257865143432876608108413495تن مصبّر

3250711211331162098257422سردينة مصبّرة

1504630610462206758886396113303147070209506105809الحليب و مشتقاته و البيض

5053787795991058999208878667764778661حليب طري

88655536112616552658375947482310لبن طري
37151019816478263543563046645596087183641021 الحليب االصطناعي

294220103202203341442209 الحليب المركز

5152202756047541336257130881347 الحليب المجفف

201743437699114091582723286341885435522687 الياغورت
32387104623933769718612682278258120 األجبان

44089819903178438754656485117765188مشتقات أخرى

منها:
1298328562011811592255842561609زبدة حيوانية

3058141690251431313714372371263442)...زبدة نباتية )جديدة، قولدينا
315859918574118311425417638207592895816264بيض

89641117214256171491985722960305924050423098مجموع السكر والمواد السكرية

8327984811740130051338413777151571611613586 السكر

4259321587230536454312728481464282 المواد السكرية

منها:
1191271932333645316981877584حلوى

1856951205190130253437603156483364حلوى شامية

118106130161189256450445259شوينقوم
751023685929311246160523491113 معجون الغالل

1382905541223189036236524138814106عسل و أغذية سكرّية

منها:
012653224711095199752411335عسل النحل

1331362486119291674275155091766شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(
0671289924146812042609679مثلجات

168171965825714330323987649244685689277048922 الزيوت
7234703712849171472317031126458656374430298 زيت الزيتون 

95841260612858158631668318087226082893118582 زيت الحبوب الطبيعية

منها:

92481229712382149121464214657139501209813865زيت نباتي مدعم 

295295368739178530227769144834111زيت قطانيا

00361191012205271401342زيت عباد الشمس

896615162195392828339457566719088017181361850المشروبات و مأكوالت جاهزة

6643949010846124511433715341181432458615367مجموع المشروبات الطبيعية

منها:
483267917308748073116439520741466359شاي جاف أسود )حشيشة(

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
78

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

60852650460067584111742603988شاي أخضر
63213271371197726163078421264893115بن صافية )كعب أو مدّششة أو مرحيّة(

539677964127114411793202124561606بن مخلطة )مدّششة أو مرحيّة(
32167696112222893172545288023271بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي(

186545436934118181821229276495559418831663مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
1241252428891428366711164302506645ماء معدني

16214132576891131387319523267243832717834مشروبات  غازية
8895741792146441830421مشروبات غير غازية

1012506281465212746428746197175473عصير غالل )قارورة ، باكوات(
1166122544297316582970955مشروبات معطرة

436101514053509603310885216314903413556مأكوالت جاهزة
منها:

0006281791781948313بيزا محمولة
11127265835856710132750695دجاجة محمولة

22113310448739964134534151076مكسرات
003128122192168350140خدمات الطهي

11663212653114847178641838016310200613544773274مشروبات كحولية  و تبغ

21595375985203018063064121992929مشروبات كحولية 

1144821170307734618062118783349889012262070246تبغ

منها:
1078720383297324500161223772999797212225769329 سجائر 

619773962845634512505116593نفة

297501737726313773139معسل

19317371135685194654146243222260340500605907224481المالبس

6741137452144435807557928233112359421495082040مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
1496396781153264338466793191414987كسوة

6018261175015862573529872362727فيستة، بلوزون
2251003135926594273765111278225017557معطف، كاب

885787170031875731891215638315209974روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية
3710712910553166882509631937453596720430829سروال دجين
831149029635849855315237252394648815777سروال عادي
03523155226021287183629321166شورط )تبان(

1088861405261839235100666597984655جيب، جيب شورط
76110741264148416271802207823791726منديلة )ميدعة(

1320359689717583986340857492643مالبس عصرية أخرى

5798929592390357853108571172825782مالبس خارجية أساسية و تقليدية

32685325100361712827242417356467810834741301مالبس خارجية أخرى

منها:
46565112152775491610108171943444810573قميص

8811407299957001041114448229904270015086مريول صوف، جيلية صوف
495584106078891839169329731359مالبس خارجية للرضع
4169772055304745945290690176764725جوكينغ، بدلة رياضية

13321561293145935757875114261167248314مالبس خارجية  أخرى

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



79
تونس إحصائيات 

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

16312754352363891014814399219474633415572مالبس داخلية

منها:
17311420555256076710351651752مريول خلعة
529135613022465347147066837130184906مريول قطن

630504729131117982160266445402085مالبس داخلية عليا
مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية 

1362733865268121107200851201460لالستحمام
1502917221334315346818318193585536مالبس داخلية بدون تمييز

3117271686286142538255166214515711320مستلزمات شخصية 

منها:

1614225728755584912962112820سبتة، حزام

23836472099512361640216136051608جوارب
00249157360804242183741682ساعة يدوية
5769255798123331377734237305161حقيبة يدوية

616745146923203533706510056142336042مستلزمات لتغطية الرأس

613912518174362696140104596058808013994357701األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك...(

منها:
244461517802119951943131432512608710331938نعل )صباط(

16237737785324453081496187943144صندال
7151708289346265519886011468159557787حذاء رياضي )سبادري(

28053950602086821112513924156702030112189شالكة

02421394436141710313491162185األقمشة و الصوف

27709014037959613002723765نفقات الخياطة و مستلزماتها

695672146001254251978211773لوازم أخرى

1236701657112200863026014095905601248375681873159635008نفقات السكن 
اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم 

77501106008144632206679285036392767581018956257397562البلدي

منها:
3904864129022042925320426616167513018944155معلوم اإليجار الفعلي

7689399675129284181346249320327484461634709076322369معلوم اإليجار االفتراضي
01026136125406739170534881110105825326االستخالص لقرض سكني

21744310842364365255688894159345710المعلوم البلدي السنوي

45102566216951985735102422124847159779236260123395نفقات الطاقة والمحروقات للمسكن 

32354394344960362113763439582712874720672997147نفقات الطاقة

منها:
316267639320138061850123873318974911522996فاتورة الماء

2134326525348064486054223697069563915848171420فاتورة الكهرباء والغاز
78646146552335303652235815146753015نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

127331718719871235242584128849307282791525903المحروقات
منها:

121611625318474212512334625772274542362123185غاز قارورة
663657873117299361127بترول أزرق

3327191228186022432410231022532026فحم

106826754768894019322322807150827060156700نفقات الصيانة و تصليح السكن

منها:

311904299639221084416727270207921020414البناء

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
80

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

0302807469592299506280772590نفقات نجارة و بلور و مواد حديدية 

216173553140117285896105822922التجهيز الصحي

22642172794612771874329961882149التجهيز و التركيب الكهربائي

35143537818693500648016343413129978الدهن و التبييض و صيانة األسطح

0139017469424871343712235917770خدمات أخرى متعلقة بالسكن

1775853157316476804522872875نفقات أخرى

0403116712362808102212526240985557324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
0055902033274354546457521نفقات شراء أرض لبناء مسكن

04036071236221495141817729587041944نفقات بناء مسكن
00003913802732593407859نفقات شراء مسكن

1073218728260434054764590100516179129371300116708تجهيزات  كهربائية و منزلية والتاثيث

102528843298830616532303516220615845440389أثاث األسرة و المفروشات

منها:
00034097820447826244394861بيت نوم

02021331371031135052581115قاعة أكل
0038525154927098601364866744قاعة استقبال

00010420043216852448702مكتبة
0342249893164920915323134683402أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و ...(

2203145351685274249978193167165246منضدة، مائدة
00004157672663200680بالكار

0861392571422663822787546ارجنتيار 
0171111776551656341459871764بنك

45383244158751235420358141872كرسي
294272130510842555246665052011سرير، مولة

0100259435413124152871050جراية

2548571089175524733873533770543415أدوات التزويق
46201224821154628525569114353324زربية

54275215634132792412987246795203415293تجهيزات  كهربائية

منها:

267568110527344574655113110250367912تجهيزات  كهربائية
2675346262148324442517886114134565ثالجة أو مجّمد

001783896181251159354761385آلة غسل المالبس

2759720267311672160325243451857تجهيزات المطبخ

180256719217842168178221185422تجهيزات التكييف

منها:
1731351222456605952133579آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز،  أو البترول(

0065498167531946369164884083مكيف هواء
07418511124711032970623صيانة تجهيزات التكييف

3101168185423334923814014994326479568أدوات المطبخ

منها:
37231433553163230996703131363742طواقم

27393814211781329150418282195115825ادوات أخرى

333104414503007601011411208093732712023المالحف و األغطية و الستائر

84141285817636226452910837277562059022639184مواد التنظيف

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



81
تونس إحصائيات 

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

منها:
315534353759394441064257433545514118صابون الغسل

441669829819126511639220776319934971021884مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول(
643176127933850531063658493130856240ماء جافال

2223051777911941789254335901623قريزيل
00471713575568011830566مبيد حشري

21296399895753596431144169218220345419630552227522الرعاية الصحية و الشخصية

3568521084121493123262386856378210667939067نفقات طبية عادية

منها:

262738345617110081661925924426756500825749نفقات لفحوصات األطباء

231562752136691117278364301641نفقات عالج و جراحة األسنان

918122025193691597511563181813427111515خدمات شبه طبية

2311670078791377123387341466357514137142082نفقات طبية استثنائية

منها:
عالج و إقامة عملية جراحية في مؤسسة 

1045189916083258660710400184174395912472استشفائية

0910158566245247349171156نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

04677249289172455345450782101نفقات استثنائية للتصوير

7840072049113621373282360141870نفقات الوالدة

11873843482789361393419601363928140324464نفقات عالج أمراض مزمنة

996213997205833257046000643108949713547260853أدوية  و مواد صيدلية أخرى

001614935451653356391172222أدوات طبية

5455140822050134625509757929812497323789583255الرعاية الشخصية

منها:
67418103255677512417246974758910697729555مواد تجميل والزينة

2385427651101930916085162083931مواد تجميل
402106519114218718414229277316591317666عطورات

24256378117723960701813313228787480مواد تجميل أخرى
6951331202413414261893452لوازم تجميل

478112271172372780538522545937735913085053671نفقات الصيانة الشخصية
9862340408670398274988813541123058913حمام

16493807504179931234018864257534854118263حالقة 
11349961791513661765315470692213صابون الصيانة الشخصية

1460323542456249798611158157382382310823شمبوان
37197329705132124684325134533249طَفل

2559841676269638655149636594684614معجون أسنان
182012955407291094162228851100معجون الحالقة

242788764127619422733436384822980أدوات الصيانة الشخصية 
222201843926971473249948241516مواد اخرى

18523339495053167530105320177308305227906776233473النقل

230541297415155553025070679176971737548141917النقل الخاص

081513549183363311930226605637500شراء وسيلة نقل

منها:
000035439101640526004735382شراء سيارة

08148242610872227262459921939شراء دراجة نارية

3065301557251640438302161385071311825معاليم متعلقة بوسيلة النقل

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
82

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

منها:
15194442831189038329889258816039معلوم الجوالن و األداء

017815232924812072421177012935تأمين السيارة
128236886115715122314167013551493تأمين الدراجة النارية
272177200383949215856821345معلوم المراقبة الفنّية

154433084218955817666387249802927585462576محروقات وسيلة نقل خاصة
منها:

039455621085734203646816417756638020بنزين للسيارات
006381439242642859761240526107مازوط للسيارات

123531817151819446689916110110343غاز للسيارات
48495816573320534877528958115696220محروقات للسيارات بدون تمييز

10471604905196423151737181814581768علف للدواب الجارة
056244417101026257942437917434صيانة وسيلة نقل خاصة

منها:

00100262559044211154152783غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة
00271802184061501932424غسل و تشحيم الدراجة النارية

0561171965049381951209993221نفقات الحراسة و اإليواء وتعمير 
2261176822265521113572334709338720912تصليح وسيلة نقل خاصة

منها:

22006722840911432356109962084شراء قطع الغيار
00382729951413811741595نفقات اليد العاملة

51175772010450311914297338065018232نفقات تصليح غير مبّوبة
230362012254871125208977471666نفقات اخرى

160592979043105519667504610655412825616922791526النقل العمومي

207438905959502934964743465953804639االشتراكات المدرسية

13322109649283591367420873273672401916257االشتراكات غير  المدرسية

1257223773305053824657389798009412912769068408نفقات غير دورية

منها:
19112652919467875181053313637114388254*****حافلة )وسط المدن قطاع عام( 

70034049623347315196293)حافلة )وسط المدن قطاع خاص 
8334347425771771252521594227652860115827سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

3681064170620903805658611484238687363تاكسي
44817656976610535133861268211166736610876قطار
05725174418362290549746892384مترو

6629929010898126851720324910285944982122737نقل ريفي
0943682884938576711483647نفقات نقل بضائع والحمالة

0195633147711342097121382210نفقات السفر للخارج

708220201316255905990257135720220510386261140862االتصاالت
3631128160129044301752211765210297495معلوم شراء جهاز هاتف جّوال أو قار

666518288289015298580453117837183876311367119050نفقات معاليم االتصال

منها:

088375541157530076596180824289فاتورة الهاتف القار

000541521284373971618فاتورة الهاتف الجوال

0012385370810033684781بطاقات تمويل الهاتف القار

1093165335751057717882325435796813103837490بطاقات تمويل الهاتف الجوال

00177683564632198435شحن الهاتف القار

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



83
تونس إحصائيات 

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

5505165472490541550605938099311725914845274842شحن الهاتف الجوال

18557818259048069257230994105211966معاليم األنترنات

3622830558069711041770128132351معاليم أخرى

134318493743607412743261565542114353935531نفقات الترفيه و الثقافة

49483517342474601411365288636850116960الترفيه

4935931393201552799656252466094014857شراء مستلزمات الترفيه

منها:
4583926431056163430889750251135788تلفاز

0835645912838523113080292777374حاسوب

351101723136641063150435681094لعب أطفال

02423374567361701357375562094نفقات صيانة أدوات الترفيه

595499911671253449107110181225245ألعاب ومشاهد

52145406917186948068564281966361جرائد و مجالت وانخراطات

منها:

06414435886722334609154423320جرائد و مجالت

0016492667896182241603كتب غير مدرسية

021930769213827895رحالت

385396266375908205370791505منظمات

132713221528578411443151836نفقات أخرى

5761093797782084462310511282066628مناسبات عائلية

1364719603245903047339380530377596212351353964التعليم

726755163430024243757712580163577053نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:

36962114952536355454707523101434831نفقات رياض األطفال

1161341374486772040503062022191حضانة

128081814222713266263215142370577559557243228نفقات الدراسة

منها:
90311321422178620822353277630222184محفظة بمناسبة العودة المدرسية

514859336798652765886133643960036329كتب بمناسبة العودة المدرسية
366345065760608064216674740576576506كراسات و أدوات  بمناسبة العودة المدرسية

4165927116777221134125127701124مواد مدرسية أخرى
98996277265621028117813293144124616692معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك

2193356181395157632785140268815408)معلوم الدراسة )للمدارس الحرة
152032972782163017961431123116321724نفقات المبيت
80513041831194626013482414963203207نفقات أخرى

منها:

0042236701281262868371678تعليم أو تكوين آخر
000158533873184539801082تعليم السياقة
11268021956722341756277038651824تكوين مهني

175788631770930452482797750012298526908884618النزل و المطاعم و المقاهي
0020101331247173312349النزل 

08353921051292610080421077596نفقات  العطل خارج النزل
منها:

000241413902879139392259ايجار

083536790425057197281565327نفقات أخرى

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
84

أقل من 500 د
من 500 إلى 

750 د 
من 750 إلى 

1000 د
من 1000 إلى 

1500 د
من 1500 إلى 

2000 د
من 2000 
إلى 3000 د

من 3000 إلى 
وطنيأكثر من 4000 د4000 د

0005552349597762391466324المنحة السياحية ونفقات سياحية أخرى
منها:

0003501996015576313674919المنحة السياحية

00020335359218577791405نفقات أخرى
51132708096120402063332083457487981930423المطاعم

منها:

4312257482972071207116046161461311011527كسكروت تن أو سردينة
3513884262752669813521952875كسكروت هريسة

03978192288365166704286كسكروت معجون أو زبدة أو جبن
كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو 

014159910872874649016776311788544سالمي
00014775499396985334صحن تونسي

456491399212031714415384914452822صحن أو كسكروت كفتاجي
04540189301609237304303صحفة أو كسكروت لبالبي

00308470132729616826301425732أكلة في مطعم
108547898472154702233633666441376181329356مشروبات ساخنة

منها:

9741567766811771561277735261598شاي خارج البيت
98943747782147962112332088412595799127694قهوة خارج البيت
445018371442289352789597211386073مشروبات باردة

منها:

1931249591119383221547796113279مشروبات غازية
25714117839298716532119842ماء معدني

0176192323439816225769631534)عصير غالل )قارورة ، باكوات
000101102181551979337مشروبات أخرى

11729426755411232453441477302495شيشة في المقهى

85520611587228148145861158705434111853نفقات أخرى

2366632225512366932879109532248نفقات إدارية
نفقات المحاماة، العدل المنفذ والكاتب  

03371221432137496061492العمومي

0344125847231332879691270926094شراء الحلي والمجوهرات

8329351045104510581036103412091053زكاة الفطر

396811637936875809125949317406502439558365403870677962600782المجموع العام

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء، المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك وظروف عيش األسر لسنة 2010

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق
الوحدة : المليم



85
تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة
الوحدة : المليم

وطنيأفراد فما فوق 9من 7إلى 8 أفرادمن 5 إلى 6 أفرادمن 3إلى 4 أفرادفرد واحد او فردان

1296442924848673555521914448080763489التغذية

1696241336911084819158475692116702مجموع الحبوب

474363040827099263692493529300 القمح الصلب و مشتقاته

منها:

197215121270146229991502قمح صلب حّب

185721131711003103191028111477سميد سوق

633941323904372640804122كسكسي

19685131791119011385986712352عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

662815330345309385202797547496 مشتقات القمح اللين

منها:

397928882598270631482823فارينة

370933391534196312692372533401خبز سوق كبير )500 غ(

1629610035509024228186841خبز سوق صغير )250 غ(
أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، 

88816448338221142774403رقاق...(

293516661387140631291664مجموع الشعير ومشتقاته

860870444713357230865481 حبوب أخرى

منها:

784463534272333528184975أرز

398783785427443194121301229802 مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها:

21281294112710149571223خميرة )للخبز و المرطبات(

8040121679688695452399784بسكويت

2396719145128188923459514651حلويات سوق

1208734547379350618بسيسة

288026502030175912952212ملسوقة

406822806721475193431562324281بقول و توابل

166711138989029093809810198 البقول الشائحة

منها:

217012481145111011671242فول شائح

825855824201500140145012حمص شائح 

387930102399194016672594لوبيا

189712459006668631042عدس شائح

25332053162510566781699  البقول المنفخة

منها:

2079132211108213061164حمص منّفخ

1118574215652439032996298 البقول الخضراء

منها:

237116931574149011391633فول أخضر

781552663847276721044332جلبانة خضراء

69948625712562332 البقول المصبرة

800154394065371029294662التوابل الجافة

منها:

769630541670421597ملح

759654486379230531فلفل أكحل

1001787604546513677تابل

283219190203125204كروية



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
86

وطنيأفراد فما فوق 9من 7إلى 8 أفرادمن 5 إلى 6 أفرادمن 3إلى 4 أفرادفرد واحد او فردان

291317661346123310861556تابل و كروية 

350305216146123239كّمون

1054788565565444663كركم

589501394287217418ملوخية مرحية

993394246348191354توابل أخرى

45334623718999273توابل خضراء

186829128174957397732771871108462مجموع الخضر

1318049042865584530844897475394  الخضر الطازجة

منها:

249131662412727102541060914338 فلفل أخضر

183191234990447403755210417 الطماطم

737648753761292531004210بصل أخضر

661742173249278528313697بصل شائح

811364303765348724344802ثوم شائح

532342471246473403ثوم أخضر

219612269409307781105لفت

579238362637242821053175سفنارية )جزر(

304521821759144612261911سلق

127182842627177573سبناخ

1049666499370279561كرمب

217244218250114226أوراق البسباس األخضر 

3296222912687914051603سالطة، سكورية، ليتو، خس...

448931962377207215342696معدنوس

1114559369291173459كالفس

997581389360122474بروكلو

25934189201393711535998015804بطاطا

324222128769158باذنجان

278323671836154919192032قرع أحمر

1142804574366251641قرع بوطزينة

25451415831395541034قنارية

420429732369154916662537فقوس 

249614749115356861133بسباس

550253774530155242432289733069  الخضر المصبرة

منها:

337026712867172426542671هريسة صناعيّة حكة أو صبة

236013749375923161094هريسة "دياري"، فلفل معجون

1021069475292459349626034فلفل أحمر مرحي

163611721412121915221329فلفل أحمر شائح قرون

340582263917948152641302619911 طماطم مصبّرة

187415189184522521077زيتون مملّح

895897520304151618موالح

1249497791954237370373126763027مجموع الغالل

225251371491535422612010838القوارص

منها:

579237212169115910012710ماندرين

1446984835878353541106873برتقال

206612917856369001016قارص

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة
الوحدة : المليم



87
تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة
الوحدة : المليم

وطنيأفراد فما فوق 9من 7إلى 8 أفرادمن 5 إلى 6 أفرادمن 3إلى 4 أفرادفرد واحد او فردان

619543800127615197961630931594 الفواكه بالحبوب

منها:

183012109426708871046كرموس 

19911055864748590971رمان

829556174123327327584695عنب

20240102436849438135998326تفاح

784542983246241615293691إجاص

844047963644254321374107بطيخ

785867744814378235235438دالع

3205230017029272101815فراولو

1784133311099108101184هندي

1206369745377377030586000 الفواكه بالنواة

منها:

27551042861553358978مشماش

4531612054435177بوصاع

652343793373242218633700خوخ

1325814566396166653عوينة

2471401157530122لبلح

647418236278599344زيتون أخضر

892856404342364631614908 الغالل الجافة

منها:

688437822891283125253414دقلة

54937357916495431زبيب

148814008506475381025لوز

1601298215255292014296923 فواكه أخرى

منها:

713685448312285515لوز أخضر

1504290284700256611176303موز

344737472487147511892752 فواكه جاّفة

منها:

151814279364614591044بوفريوة، فستق

1213142710035963321065زقوقو

312466219341154520115801107063178099لحوم  و دواجن

16495812084485380642566364398035 لحم علوش

3797323922156227886748718303 لحم بقري

1273362004636532071365884 لحم برشني

199441299579422382 لحم الجمل

212915771572125813991559كرشة و دّوارة

1195454362166234414كبدة 

61114204193910563332741لحم مفروم و مرقاز و "سالمي ″

870526168444642352792640950740دواجن

منها:

727885176038941311982380743493دجاج

1342293645172364024416716ديك رومي

603004413228415163361482933239مجموع األسماك

502833578122918139341280627122السمك الطازج

221717529633054381182قرنيط، سوبية، مطيق
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94294630811392517غالل البحر

564625398132140433سمك مجفف

629549893826183613523970مجموع األسماك المصبرة

منها:

592447772991171911823495تن مصبّر

17314979893140422سردينة مصبّرة

175301133182923486934952156105809الحليب و مشتقاته و البيض

1381792027733835871138661حليب طري

48282795196116276742310لبن طري

658205254736463246721747341021 الحليب االصطناعي

25028618413955209 الحليب المركز

912252114830918321347 الحليب المجفف

411083001918712128681209722687 الياغورت

16628111466813322319028120 األجبان

615256964605644620565188مشتقات أخرى

منها:

2420218714726117141609زبدة حيوانية

352133683021562013323442زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(

26609192341472811705895316264بيض

367772658821221174901375423098مجموع السكر والمواد السكرية

24189152241215810449979413586 السكر

510946074403348721384282 المواد السكرية

منها:

462665495842260584حلوى

428736113541237716573364حلوى شامية

260240305195149259شوينقوم

1404133210977364581113 معجون الغالل

604854153558279013644106عسل و أغذية سكرّية

منها:

3288168110348514001335عسل النحل

1655246716629345441766شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(

822778619761106679مثلجات

875885563643351374273352948922 الزيوت

519383372427359239182213430298 زيت الزيتون 

355662184615959135061137418582 زيت الحبوب الطبيعية

منها:

235101509812446119661046513865زيت نباتي مدعم 

107125843305813527664111زيت قطانيا

7195582397183342زيت عباد الشمس

1019267811853768402203229661850المشروبات و مأكوالت جاهزة

283551787313127115021186015367مجموع المشروبات الطبيعية

منها:

1132164115498617074326359شاي جاف أسود )حشيشة(

168513716647611042988شاي أخضر

602038892621196316503115بن صافية )كعب أو مدّششة أو مرحيّة(

301618671453100110301606بن مخلطة )مدّششة أو مرحيّة(
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62014318285916066913271بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي(

562724101426478202311447631663مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:

2115693154369212821196645ماء معدني

23318216991592515126931417834مشروبات  غازية

29636458122786421مشروبات غير غازية

883782724305209323245473عصير غالل )قارورة ، باكوات(

18511256858373235955مشروبات معطرة

1661217423130327775474813556مأكوالت جاهزة

منها:

45367016000313بيزا محمولة

709976595509230695دجاجة محمولة

49116229585199091076مكسرات

120144116159299140خدمات الطهي

761088343970665603976188373274مشروبات كحولية  و تبغ

247120853716280624662929مشروبات كحولية 

736398119366852575585938570246تبغ

منها:

720868023666219562765810769329 سجائر 

1405578347869991593نفة

43151108261105139معسل

218568258874223668168828169828224481المالبس

626009232184747650236473582040مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:

524262374897281533324987كسوة

217233312630191026812727فيستة، بلوزون

9325103396474460447527557معطف، كاب

13048126249173639854719974روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية

139833004634583302382728430829سروال دجين

13142191801614899141016915777سروال عادي

468124013099998181166شورط )تبان(

454750154640387947594655جيب، جيب شورط

27116082090155917271726منديلة )ميدعة(

40227012804270637422643مالبس عصرية أخرى

1496167114266415151905782مالبس خارجية أساسية و تقليدية

393994931840801294142895541301مالبس خارجية أخرى

منها:

782413301102267727744010573قميص

1104318168162628737771815086مريول صوف، جيلية صوف

1008236787082910481359مالبس خارجية للرضع

349351144701507830104725جوكينغ، بدلة رياضية

1383686877719638490788314مالبس خارجية  أخرى

181151742214923125911409815572مالبس داخلية

منها:

6458856496961106752مريول خلعة

253546915214526258534906مريول قطن
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312016372378178418752085مالبس داخلية عليا

183518701238104913941460مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

859172884722321036035536مالبس داخلية بدون تمييز

1574914786104195400712811320مستلزمات شخصية 

منها:

427984786839514820سبتة، حزام

151219441576108812711608جوارب

43571836139959526211682ساعة يدوية

486176614727207916195161حقيبة يدوية

1023569135317464449506042مستلزمات لتغطية الرأس

499346600858472448094298457701األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك...(

منها:

253043864732086224692213531938نعل )صباط(

157534323312293824623144صندال

171478649092724954707787حذاء رياضي )سبادري(

179881273911369108171179112189شالكة

44292474217610385002185األقمشة و الصوف

939658917515584765نفقات الخياطة و مستلزماتها

22072261163212427031773لوازم أخرى

1354002827072522895321611262174635008نفقات السكن 

925435521707322329185525120774397562اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:

11116174088269799822432844155معلوم اإليجار الفعلي

780355405259265227163365103164322369معلوم اإليجار االفتراضي

20003352282529596541180225326االستخالص لقرض سكني

1391671304826268214815710المعلوم البلدي السنوي

2451331495061054078021165758123395نفقات الطاقة والمحروقات للمسكن 

19612611915482798602294777097147نفقات الطاقة

منها:

454182727620131152631124222996فاتورة الماء

1472768868560323421293469771420فاتورة الكهرباء والغاز

418635302579296320183015نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

482122998222288197791780025903المحروقات

منها:

431162676820153175161512223185غاز قارورة

26023456810127بترول أزرق

417220171754188219652026فحم

1435937623442360245222708556700نفقات الصيانة و تصليح السكن

منها:

220112692417528130802181820414البناء

433943351589125813452590نفقات نجارة و بلور و مواد حديدية 

49423911271610976042922التجهيز الصحي

27502688188419137622149التجهيز و التركيب الكهربائي

21690130428621452010899978الدهن و التبييض و صيانة األسطح

841202473595031171123917770خدمات أخرى متعلقة بالسكن

37415995161483228875نفقات أخرى

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة
الوحدة : المليم
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398287956152787313484855557324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:

22700125613028451118507521نفقات شراء أرض لبناء مسكن

171274981345244236654670541944نفقات بناء مسكن

1171864515317107859نفقات شراء مسكن

182138153641986146967677101116708تجهيزات  كهربائية و منزلية والتاثيث

471535689833838233162872640389أثاث األسرة و المفروشات

منها:

514584692750316142714861بيت نوم

131316908107029271115قاعة أكل

6487106895828217920936744قاعة استقبال

1502932580329229702مكتبة

341045362830219944343402أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و ...(

570969785061282416425246منضدة، مائدة

125165682819891680بالكار

2418623276221795546ارجنتيار 

1853297113176308571764بنك

9082562192110694551872كرسي

32622075193997934742011سرير، مولة

8451041135820210521050جراية

520939942839285138733415أدوات التزويق

344348682769168725423324زربية

22087206391251910128995715293تجهيزات  كهربائية

منها:

1168190747367587956497912تجهيزات  كهربائية

555850984089446342054565ثالجة أو مجّمد

1955150314976957851385آلة غسل المالبس

29702341163612139181857تجهيزات المطبخ

743489793465301733905422تجهيزات التكييف

منها:

1213820470190199579آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز،  أو البترول(

519967292618251025704083مكيف هواء

1005120031823498623صيانة تجهيزات التكييف

15416119158780498860169568أدوات المطبخ

منها:

592337753934213133983742طواقم

949381404843285826185825ادوات أخرى

1627015315104868210892412023المالحف و األغطية و الستائر

808234861832730228712328139184مواد التنظيف

منها:

792846123662299528704118صابون الغسل

415562744718365129421478421884مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول(

1556972745198376528576240ماء جافال

3343206013649176781623قريزيل

1192706491288243566مبيد حشري

466216277822188311145447148855227522الرعاية الصحية و الشخصية

747864824632252239013313539067نفقات طبية عادية
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منها:

467143173021507169032031025749نفقات لفحوصات األطباء

5400211910866859691641نفقات عالج و جراحة األسنان

225061437396036313933211515خدمات شبه طبية

1630214628627870237142689542082نفقات طبية استثنائية

منها:

4291313894804585541187012472عالج و إقامة عملية جراحية في مؤسسة استشفائية

3215164759211022551156نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

63072401167497213482101نفقات استثنائية للتصوير

693212144566527011870نفقات الوالدة

1103702510316114124211072124464نفقات عالج أمراض مزمنة

1097057684649096431614286160853أدوية  و مواد صيدلية أخرى

4390238423968185862222أدوات طبية

11431410396076685538054537583255الرعاية الشخصية

منها:

370513774028188166071389229555مواد تجميل والزينة

509852633571188725333931مواد تجميل

20953222481728110156748217666عطورات

930696896985434036497480مواد تجميل أخرى

1658503332216193452لوازم تجميل

772636618548475371803136753671نفقات الصيانة الشخصية

13550104037997719256858913حمام

170452371216921131151037618263حالقة 

447727951801137812892213صابون الصيانة الشخصية

168341320697927058664010823شمبوان

1090933532604178019403249طَفل

692254974251320228374614معجون أسنان

153313859568585851100معجون الحالقة

420236572728203217422980أدوات الصيانة الشخصية 

1790217714235662741516مواد اخرى

287719287134223098145206146261233473النقل

1974441950461286625921366550141917النقل الخاص

48302541713447099231757337500شراء وسيلة نقل

منها:

45989517263243983411560135382شراء سيارة

221423291731156119191939شراء دراجة نارية

1903615438107325981426811825معاليم متعلقة بوسيلة النقل

منها:

988279735381314320136039معلوم الجوالن و األداء

56963920256811559352935تأمين السيارة

15431589164310357421493تأمين الدراجة النارية

1915191511416495781345معلوم المراقبة الفنّية

912068628355761269662797362576محروقات وسيلة نقل خاصة

منها:

567965722131923127341110238020بنزين للسيارات

528573306585318231626107مازوط للسيارات

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة
الوحدة : المليم
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202991298088444771841610343غاز للسيارات

544469106918410324586220محروقات للسيارات بدون تمييز

338116981328216028361768علف للدواب الجارة

1212995486626408736547434صيانة وسيلة نقل خاصة

منها:

1851447225008399082783غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة

676254761150424غسل و تشحيم الدراجة النارية

98783095306495527463221نفقات الحراسة و اإليواء وتعمير 

252672731419466114201236020912تصليح وسيلة نقل خاصة

منها:

3973249020269545222084شراء قطع الغيار

7419864363210595نفقات اليد العاملة

205532383917004101421183918232نفقات تصليح غير مبّوبة

1504229215968367221666نفقات اخرى

902509207494431858677963691526النقل العمومي

27630236135565550984639االشتراكات المدرسية

3601130402195814766816416257االشتراكات غير  المدرسية

830857314364233643736559668408نفقات غير دورية

منها:

8297720483291055579028254حافلة )وسط المدن قطاع عام (

309226226412068293حافلة )وسط المدن قطاع خاص (

172961597314684183551582915827سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

2149887556002342619737363تاكسي

6988971510413136202039410876قطار

251431092190166211632384مترو

251162732421924161851488822737نقل ريفي

10668364005291379647نفقات نقل بضائع والحمالة

32792864209710736262210نفقات السفر للخارج

1832721703861309729793496935140862االتصاالت

716087817221586065377495معلوم شراء جهاز هاتف جّوال أو قار

1613701419531111848369879503119050نفقات معاليم االتصال

منها:

113875892310321076504289فاتورة الهاتف القار

39262188468101618فاتورة الهاتف الجوال

37638815082320781بطاقات تمويل الهاتف القار

635024786832655222171938037490بطاقات تمويل الهاتف الجوال

17986042331640435شحن الهاتف القار

799648480173482588565930574842شحن الهاتف الجوال

1352814994114277466732411966معاليم األنترنات

12144658114091035712351معاليم أخرى

385034757132400232391434335531نفقات الترفيه و الثقافة

1704423949154039468563116960الترفيه

1590921251133377677492614857شراء مستلزمات الترفيه

منها:

973471535403313722495788تلفاز

4748115146377389423097374حاسوب
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45917969694572401094لعب أطفال

11352671206317897052094نفقات صيانة أدوات الترفيه

318063704842591022725245ألعاب ومشاهد

735687935902318219816361جرائد و مجالت وانخراطات

منها:

673549662520105512963320جرائد و مجالت

254895532486119603كتب غير مدرسية

1050162426895رحالت

213214515938341531505منظمات

1447341094765344836نفقات أخرى

1051981705904433640106628مناسبات عائلية

54345777064063435933456253964التعليم

778119276234295823167053نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:

58878714372226718794831نفقات رياض األطفال

190401318406693162191حضانة

41884259853589370852578243228نفقات الدراسة

منها:

13419982690217017482184محفظة بمناسبة العودة المدرسية

46047628084720066376329كتب بمناسبة العودة المدرسية

59853098264714350176506كراسات و أدوات  بمناسبة العودة المدرسية

364845137415405881124مواد مدرسية أخرى

210217532217839777524616692معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك

076885768284117855408)معلوم الدراسة )للمدارس الحرة

14013361778303822571724نفقات المبيت

37231003794324524523207نفقات أخرى

منها:

25216362050127917411678تعليم أو تكوين آخر

1751138121087614031082تعليم السياقة

15515381881212646871824تكوين مهني

10558910077081067587875361284618النزل و المطاعم و المقاهي

9505313415433013122349النزل 

1313311863592726825077596نفقات  العطل خارج النزل

منها:

309240691509747942259ايجار

100417790439719354135327نفقات أخرى

1521184054764232856376324المنحة السياحية ونفقات سياحية أخرى

منها:

1114671833427134848664919المنحة السياحية

4064122113389777711405نفقات أخرى

263263283732175243082170030423المطاعم

منها:

5502974512865137211344411527كسكروت تن أو سردينة

965852982749304875كسكروت هريسة

535395205208174286كسكروت معجون أو زبدة أو جبن

7945118978027452331538544كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة
الوحدة : المليم
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1046213297338467334صحن تونسي

253124123382247918962822صحن أو كسكروت كفتاجي

43737927423454303صحفة أو كسكروت لبالبي

736269456143205522085732أكلة في مطعم

301593425228634227302102329356مشروبات ساخنة

منها:

195817291448158916031598شاي خارج البيت

281953241827131211031939927694قهوة خارج البيت

742269536003472927926073مشروبات باردة

منها:

330034833575241317023279مشروبات غازية

754964844747406842ماء معدني

21312151118412345991534)عصير غالل )قارورة ، باكوات

122728626933068337مشروبات أخرى

383433252020170916302495شيشة في المقهى

20088128481096586071109811853نفقات أخرى

62713060142084827252248نفقات إدارية

50211815411531411492نفقات المحاماة، العدل المنفذ والكاتب  العمومي

1031659025624657243576094شراء الحلي والمجوهرات

1166114710329258341053زكاة الفطر

423407932021742320273166523915247322600782المجموع العام

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء، المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك وظروف عيش األسر لسنة 2010

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة
الوحدة : المليم
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26314340099748947456607263443970729582054296340611650131625343763489التغذية

54332772178991398021107648112046123385137097156595210862116702مجموع الحبوب

2475329165283492978132121274102826629833290953423129300 القمح الصلب و مشتقاته

منها:
13821841171717271455163015151342101113981502قمح صلب حّب

120171428912427131151204310617113601016883001042911477سميد سوق
24902985327134526078387635724717504957324122كسكسي

980411240117081215612956116811212113391137011476012352عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

2024232876399064329845183493715131956671615247460247496 مشتقات القمح اللين

منها:
13572084284827962706307729943266338037232823فارينة

1825329228343903672736360383403711938032361742939033401خبز سوق كبير )500 غ(
322100816262173374554257607985113189234846841خبز سوق صغير )250 غ(

أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز 
2435461021160223522454359655038760179704403طابونة، فنكوش، رقاق...(

8231156143412881395206318511577272823221664مجموع الشعير ومشتقاته

99921583334375649765646619973038123123195481 حبوب أخرى

منها:

95920263096355245155184563065527193110494975أرز

57689537144271727321466247013286938378516528200129802 مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها:

132014071431153313801236104910228759771223خميرة )للخبز و المرطبات(

270044136350764293139861115561307515038178949784بسكويت

1208258444525795778794201487919390288725215714651حلويات سوق

14027844236942044067071114461262618بسيسة

374772130214721925248332192791359041922212ملسوقة

1029216188179862171124419254902614229374326363858724281بقول و توابل

422370878157934910059108811136612352128481566710198 البقول الشائحة

منها:

63486896812071344141114631344140817741242فول شائح

22473543381443244537520452436238635486145012حمص شائح 

7001725213224542660295130233190331737912594لوبيا

4807509658181060112811901311154211801042عدس شائح

290868111616002233183124221836227625131699  البقول المنفخة

منها:
22761789012901429134112961357168415131164حمص منّفخ

34474593490756816673692860818057764089776298 البقول الخضراء

منها:

18961562165515861933190814271527174710871633فول أخضر
15072934316338334512482042096109539268404332جلبانة خضراء

67361572661521693309561460332 البقول المصبرة

17512889313543474311462750235492701080354662التوابل الجافة

منها:

476598440477686491533756804704597ملح
1181982783714634914727599971161531فلفل أكحل

209378455954650810760807980763677تابل



97
تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق
الوحدة : المليم

 العشير
األول

 العشير
الثاني

 العشير
الثالث

 العشير
 الرابع

 العشير
الخامس

 العشير
السادس

 العشير
السابع

 العشير
الثامن

 العشير
التاسع

 العشير
وطنيالعاشر

456082202138185278270363416204كروية
8711365126316241474152217091596195621841556تابل و كروية 

2892108150166215211388484550239كّمون
2414214435206447187278049971113663كركم

83183245322367407537419797821418ملوخية مرحية
153191257199378278321414376974354توابل أخرى

2489118106255352279247639620273توابل خضراء

5182173106840659190298308106252119446131617144688183493108462مجموع الخضر
336254929357249628996767974000830749210910073113333675394  الخضر الطازجة

منها:

742710520115571246913408145821556017372177332275814338 فلفل أخضر

51597047829791149529102261137012819138181679910417 الطماطم
26753173367039094395430045044660510557074210بصل أخضر

16142321315732973564357643343962490962413697بصل شائح
120921472838330932714321545265557175117494802ثوم شائح

401258244207236700449315492729403ثوم أخضر
6189599621130957129913801174123313391105لفت

16752435256728712737334635303605412848553175)سفنارية )جزر
9901237162817482013203823562221236525141911سلق

1032633292303464084326349292052573سبناخ
1382973333465665857079016081129561كرمب

75211153314190265282220271278226أوراق البسباس األخضر 
1904768468881185144617192393275341321603سالطة، سكورية، ليتو، خس...

9771654205621752423277233443404366644942696معدنوس
126273264404439383546596687870459كالفس
761651935683685124097067211023474بروكلو
753511371129411373314589149851737718658199332693415804بطاطا

16154867105158258132242538158باذنجان
8691558155217301832188925042366335026762032قرع أحمر

2523555185736096736349098561034641قرع بوطزينة

13030031863680613368451682136129271034قنارية
4931094149616922177218727983410455654732537فقوس 
520650560687765100210401612147630221133بسباس

1819623813268162900330629322523637239508439575015833069  الخضر المصبرة
منها:

10281581182622542240258535022679559734172671هريسة صناعيّة حكة أو صبة
13446754569010768779651737180626421094هريسة "دياري"، فلفل معجون

37715071521356346130605170956889670277886034فلفل أحمر مرحي
53059296910201024132215751970249917921329فلفل أحمر شائح قرون

1262415813176341870318975197622119423407236262737519911 طماطم مصبّرة
811314153224739259411589204538521077زيتون مملّح

251381783235855178099429861677618موالح
125182196927540376314416651122660518373310900717664363027مجموع الغالل

32025449635074728719104971106715652155712441510838القوارص
منها:

4351434186517122114226632054039380462312710ماندرين
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2591352139414966572270166406101209667147876873برتقال
14037046553357893412911237170129171016قارص

604411068136021978123447257933324941357543458731231594 الفواكه بالحبوب

منها:
210494412563103190310321463168026751046كرموس 

26964850267986250494583822742188971رمان
87613142170255734114376553261049310113054695عنب
10652011264046644904578674601156413933292558326تفاح

64615381411232823072672434041766528109713691إجاص
70117282010252733373206433447287455110484107بطيخ
143525062638425149565302609575677331123095438دالع

12025059210491262174317992605371250251815فراولو
719571112610071134109815301822125815741184هندي

1395207425173730434347816399902410452152816000 الفواكه بالنواة

منها:
3416865408681133892930117814811735978مشماش
128865153191195107365221377177بوصاع

7677781444187222242600394352577389107353700خوخ
125289208362439540809114110341584653عوينة

5879351061031098026795294122لبلح
91154180345208424527798204513344زيتون أخضر

131120422515340531183168564561019389123974908 الغالل الجافة

منها:
11701903214427462584233730104470602777523414دقلة

2241581311822091698460808704431زبيب
111972745283146229241159235138771025لوز

36976314711814289146806831798313991284556923 فواكه أخرى

منها:
11316429120034724210116479291203515لوز أخضر

25659211751591253443475781726012770267416303موز

195572107614211623220328493607525287312752 فواكه جاّفة

منها:
17802483334006939511370243739091044بوفريوة، فستق

112351572737861109412761507179623411065زقوقو

5370086042109039129387148500168232197857230837280208377373178099لحوم  و دواجن

30672487385938973946816889567111189212903715221419719398035 لحم علوش
68831746104816711465126622011923983349946171918303 لحم بقري

344837264532455048165608565072958593106245884 لحم برشني

55204982442182272987551085635382 لحم الجمل

30865590715461303163320792357250722961559كرشة و دّوارة

121281751732637237305951347414كبدة 

221182304779201361202529496475128372741"لحم مفروم و مرقاز و "سالمي

1850629423376504026547912507795507163729737199038050740دواجن

منها:

1782927912357243719243992458324805054750596456402643493دجاج

متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق
الوحدة : المليم
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566119416722724340146126172815113129255606716ديك رومي

327764601196915809190602555235143411626800510601933239مجموع األسماك

30435691103101377516474220242920133433522178510527122السمك الطازج

118442854959349812131168321239801182قرنيط، سوبية، مطيق

03351297832142048013694517غالل البحر

17639113217432846563412171205433سمك مجفف

21748911361215180026174050570610516119623970مجموع األسماك المصبرة

منها:
162404988108016592473391355067373113943495تن مصبّر

48821351291381371061343017290422سردينة مصبّرة

3052253101695237955590522103780116975137326161382215516105809الحليب و مشتقاته و البيض

80981009310203107529347964580558067649758538661حليب طري

528697121913451834231330353097441846182310لبن طري
959619829275013202337805430284825156209630047299141021 الحليب االصطناعي

3155113142233191182260412470209 الحليب المركز

37320951483587516975872738322824181347 الحليب المجفف

45099081117531394016796200692565930360379265681022687 الياغورت
440132825963052430459137941996215715299688120 األجبان

98123643430395545625091547162787022127315188مشتقات أخرى

منها:
1293737248821307144215092511285243621609زبدة حيوانية

8501966265530193169357237413649390579013442)...زبدة نباتية )جديدة، قولدينا
59639445121941351314766158331779220336231592965616264بيض

1155515344169441894520522209682378129572317664160223098مجموع السكر والمواد السكرية

1003412501127551323313527131561385715548148071645013586 السكر

9861730237333063757390844827605685178274282 المواد السكرية

منها:
15119224130638955248974114891289584حلوى

6601403195427873100303637026304485158453364حلوى شامية

133125167166198223226490367495259شوينقوم
1634546067591050114312411584173523911113 معجون الغالل

3726511171163821862758419748208356149204106عسل و أغذية سكرّية

منها:
1111924843362671413021187299457201335عسل النحل

1593416247431100146018652115329659581766شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(
103639416928930366381515822704679مثلجات

2055428727338013745040254446345253864318720379495348922 الزيوت
861614189183412108523090270273466442905487046439130298 زيت الزيتون 

1192714530154271634417145175991781221283233143045218582 زيت الحبوب الطبيعية

منها:

1153613888143361503814772148471412615569125531198913865زيت نباتي مدعم 

36642187399222362347330451559573158544111زيت قطانيا

111012917102211952347731586342زيت عباد الشمس

145712284228694356624104049219592267836910869018029661850المشروبات و مأكوالت جاهزة

908311849120661405214366142991591617526190522547015367مجموع المشروبات الطبيعية

متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق
الوحدة : المليم
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منها:
64517820706277156977628265925945463641066359شاي جاف أسود )حشيشة(

474583613706640697898112713002847988شاي أخضر

11581582200822902833285232793581469668703115بن صافية )كعب أو مدّششة أو مرحيّة(
6991113128514201424160519141974208125501606بن مخلطة )مدّششة أو مرحيّة(

301747109819212485285631974882623489943271بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي(

44358710119481628318955249233049242542586599974531663مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
1284558661130172526483895712615356331476645ماء معدني

4007718489551300313752174751946126495282923974117834مشروبات  غازية
99460942602112392378242184421مشروبات غير غازية

25777017321651250136985602656211716202565473عصير غالل )قارورة ، باكوات(
24782773384917391014151819933076955مشروبات معطرة

944191741744700659091961151816875292715041113556مأكوالت جاهزة
منها:

01010461093011431532986313بيزا محمولة
38535426136653257987117622440695دجاجة محمولة

1063054555719307179161317138540671076مكسرات
02923411897136663296323140خدمات الطهي

218413499546960583496942878146812059766210201314221873274مشروبات كحولية  و تبغ

161957476105829591255197142881644145392929مشروبات كحولية 

216803406146422572496646876885792159329010033412691670246تبغ

منها:
20783331444526156220654817562278334924369957112650069329 سجائر 

836736978675640607350676291139593نفة

4901341901173312721518790139معسل

363977192797928124147155813191261238327303003379102647316224481المالبس

1370126009375974735159673723048693310973613939522784382040مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
5459261099204628323018466854859173200954987كسوة

14185866510041954229625864724548375582727فيستة، بلوزون
9871690280233314859634585631009513485234317557معطف، كاب

9772033327449526165718799381219419661333849974روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية
702612691173692186526340291033200143263475817109030829سروال دجين
16203564672469509427135801660520504276215121015777سروال عادي
217392560527686113515461259259227461166)شورط )تبان

9131786254736394048446952946502768696694655جيب، جيب شورط
10611318158414741694156320181984210924521726منديلة )ميدعة(

21375397315631668360837153725400462092643مالبس عصرية أخرى

811156321403741346045785896760710041179995782مالبس خارجية أساسية و تقليدية

5723131851826920825304053514845448588286863711661141301مالبس خارجية أخرى

منها:
817189329193488560378181126213685205543771410573قميص

161541385753814511569117881552821296243274673715086مريول صوف، جيلية صوف

متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق
الوحدة : المليم
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377513595853879137524821325229429011359مالبس خارجية للرضع
9212544359333855090503252436577776371014725جوكينغ، بدلة رياضية

17823608499644136594809797621422711622180458314مالبس خارجية  أخرى

252344966728880310685106791623620921243285036015572مالبس داخلية

منها:
13429550569557160785296513121587752مريول خلعة
104717942417361732753730470766747481143344906مريول قطن

539995161210272199171623102882250350742085مالبس داخلية عليا
مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية 

259533501482101890013251544269053561460لالستحمام
3697391446253234203270552980318997210425536مالبس داخلية بدون تمييز

76721453073345046896915881511997207245066611320مستلزمات شخصية 

منها:

11328232938962179490489614762394820سبتة، حزام

37690198411061323141216482299210039281608جوارب
2024215329537759510101676284996081682ساعة يدوية
1653738511022136624593225536210112266985161حقيبة يدوية

802182824022926402660927713889611274144676042مستلزمات لتغطية الرأس
األحذية و أغطية القدم )جلدية، 

11811222532686935372415295157864332785099655014829157701بالستيك...(

منها:
541610112117561700419989268303376744728574249240831938نعل )صباط(

335348108321312313285532454357558491903144صندال
1785351746345673535879779498930912524176057787حذاء رياضي )سبادري(

403478438351952112054118551544115692166992040412189شالكة

123247458755488194213582759402796982185األقمشة و الصوف

834620847020176551113788783112765نفقات الخياطة و مستلزماتها

53154184454659125910842372324782691773لوازم أخرى

1653022460943080363712354324014989095902557182309522132068885635008نفقات السكن 
اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم 

1054991654292094222577613013333485954138925057936499221018577397562البلدي

منها:
4005152642219622979278313925043412640576301613964844155معلوم اإليجار الفعلي

100432146950181677227589261325293154343035400287520277749363322369معلوم اإليجار االفتراضي
57418623153391880901150921382339165638211255725326االستخالص لقرض سكني

488135223963275407646826064752610245170095710المعلوم البلدي السنوي

56992738198670397564105781114609130009151925167760248920123395نفقات الطاقة والمحروقات للمسكن 

40068520896317771745800518732810012611992113759221949597147نفقات الطاقة

منها:
638010340145551688219455218652522728964351355118822996فاتورة الماء

272453664245427517345699463105729478907010175716937971420فاتورة الكهرباء والغاز
6467515132923176363223722085211810847683015نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

1690021671234152545925664272502962731773297482752825903المحروقات
منها:

1599719572212672320723061240922677928576261812311523185غاز قارورة
7541100363318315613996412127بترول أزرق

متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق
الوحدة : المليم
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6611585193120552310232924632356234422252026فحم

252454791032614036222772557234329509439959230217556700نفقات الصيانة و تصليح السكن

منها:

96429294638730912543148991764621551398658185620414البناء
1197326544251654135226723500569491062590نفقات نجارة و بلور و مواد حديدية 

10023472763318221119236134587533112432922التجهيز الصحي

430697116611621240142824092999307268912149التجهيز و التركيب الكهربائي

476459221027773985466163631192420895460619978الدهن و التبييض و صيانة األسطح

70791727854571658230065142218914361617770خدمات أخرى متعلقة بالسكن

3653487609435754535789863453402875نفقات أخرى

2861368157418643010101331201095673493949898457324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
0431034506797123494088673107521نفقات شراء أرض لبناء مسكن

2869371574853301085831193970112701835858041944نفقات بناء مسكن
000665087102073832730947859نفقات شراء مسكن

184773038343183519117089884486109538147121215996395356116708تجهيزات  كهربائية و منزلية والتاثيث

27625477850812189183842512633083480218086116960240389أثاث األسرة و المفروشات

منها:
00610311135511543220476912127250844861بيت نوم

1017121041781451802654300352311115قاعة أكل
0307041507136919612728593914605386316744قاعة استقبال

001646529933639175022412777702مكتبة
أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات 

299571941118518182170175544796584142263402و...(
447112414542224306447894536590610400185335246منضدة، مائدة

00037433358610722695943573680بالكار
15102482132413731682235623280546ارجنتيار 

868588253912181813712498429762331764بنك
14932752356295511069681968585063151872كرسي

203394943441560178136143435125374352011سرير، مولة
53211204443192125991182165556461050جراية

8421449166622462485290546184301653970983415أدوات التزويق
141399993125616012271314754295295127183324زربية

846167257994539978097911578820643305665354715293تجهيزات  كهربائية

منها:

548998411625545678526575031101914983264757912تجهيزات  كهربائية
4585593384172140723184498469288809115624565ثالجة أو مجّمد

33174520344817116814281684162460661385آلة غسل المالبس

1243239135091592157428153256338740831857تجهيزات المطبخ

1703507631466251029535357614412086224365422تجهيزات التكييف

منها:
آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز،  أو 

113322091452795188674388142384579البترول(
31269489117418322184403651879334163054083مكيف هواء

21424213915315132035319003110623صيانة تجهيزات التكييف

متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق
الوحدة : المليم
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11141880234037695557653688931332216774355209568أدوات المطبخ

منها:
223367554126418222712349849097826142533742طواقم

89015131786250637353824539584008948212675825ادوات أخرى

818189034474469674081601341515294265133951012023المالحف و األغطية و الستائر

1288619291228902684530357346193785149605610809646839184مواد التنظيف

منها:
33794195366438374339474537224453420246484118صابون الغسل

702010558129451547316766188462125128056350725288621884مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول(
178130113973481555785876653480978599141436240ماء جافال

25055787410651207165418642390265137261623قريزيل
1310813328541357258858610971871566مبيد حشري

372497226497639122695159044193774231885292834393195675077227522الرعاية الصحية و الشخصية

5194110191421219456266793324142974535126892511552839067نفقات طبية عادية

منها:

37347489105021460718814228692863136331439807057325749نفقات لفحوصات األطباء

8425526047874081015221524334773941641نفقات عالج و جراحة األسنان

1376327534454341712595571275615362215673636611515خدمات شبه طبية

5693107001349318427261943006234411503097840315324142082نفقات طبية استثنائية

منها:
عالج و إقامة عملية جراحية في مؤسسة 

1605257532523667842998941099012574249024686112472استشفائية

461231503696061382191682250557311156نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

4587698321047916182730642776458747362101نفقات استثنائية للتصوير

36459955812421211142013271536450659381870نفقات الوالدة

3220663487011210115032167821864631741418778997524464نفقات عالج أمراض مزمنة

13072247833347239896512065821969997766209754614380060853أدوية  و مواد صيدلية أخرى

461993788464681181241330283382102832222أدوات طبية

1324425498360834406454497710678202610912114491225220283255الرعاية الشخصية

منها:
1767454374239476137992029326537391725860111402229555مواد تجميل والزينة

11247784464313092421367147977876171783931مواد تجميل
10422616467762807312120521462922694346977071717666عطورات

5561309172124284853562177251125815485238627480مواد تجميل أخرى
551321681083151635044055022170452لوازم تجميل

11470208992863334588406375077155475699428622913815053671نفقات الصيانة الشخصية
23495088722380608590963896871335513190119528913حمام

3492605481831033813496181621843923336301515100818263حالقة 
437700100611311447149418832587370477482213صابون الصيانة الشخصية

3058487964607461827399221199214088171482496510823شمبوان
214392754109414232221250531895597151103249طَفل

9292145270836093902468953526104705696554614معجون أسنان
187331634540850103010661427184730901100معجون الحالقة

635976129217162018260028173955456792282980أدوات الصيانة الشخصية 
168333374638635101517341902296953941516مواد اخرى

متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق
الوحدة : المليم
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336355415670353915821116771521331902272449663659001020911233473النقل

4416100071635722869345785134077024132321225954845048141917النقل الخاص

625365721311206132856939133262745731976437500شراء وسيلة نقل

منها:
00020240118973694103272374531386935382شراء سيارة

415334439681043133229062796345858741939شراء دراجة نارية

83816452715347243806353948712255220075514311825معاليم متعلقة بوسيلة النقل

منها:
2774439111319227228944274727012408283466039معلوم الجوالن و األداء

207276226298212711154113444788197632935تأمين السيارة
296867131616041404195926052103149412801493تأمين الدراجة النارية
575826125147579010661538331756391345معلوم المراقبة الفنّية

3043619910130137011967829485422137500311665530990262576محروقات وسيلة نقل خاصة
منها:

1989422525316175891583021087480947913220180638020بنزين للسيارات
29576013692033274931524848692713244257106107مازوط للسيارات

24651762119851331327951556789148486871810343غاز للسيارات
1017196337464744547462488914105497172123826220محروقات للسيارات بدون تمييز

1287179718541777249269922092337197112511768علف للدواب الجارة
96316316700125522172918408612963495137434صيانة وسيلة نقل خاصة

منها:

0112925817891561721226748168822783غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة
01071331193556422601416781810424غسل و تشحيم الدراجة النارية

968915532366555313936383975243413221نفقات الحراسة و اإليواء وتعمير 
2901108245327937055876014394258644434610214120912تصليح وسيلة نقل خاصة

منها:

7816919718358086088117204364118222084شراء قطع الغيار
037404846127462314629102098595نفقات اليد العاملة

21290222152562601376231288922682390738822118232نفقات تصليح غير مبّوبة
87159171891150123910741787252585861666نفقات اخرى

291594413353996686727709810063311319111264513994717586291526النقل العمومي

43075000505442633386448547544454507156174639االشتراكات المدرسية

2843642487821202814694217412144521024291512443916257االشتراكات غير  المدرسية

218843264039941517405850673777860178481810224013257568408نفقات غير دورية

منها:
101136914820655980481139497281339411764121308254حافلة )وسط المدن قطاع عام (

452382010438048088413303222293حافلة )وسط المدن قطاع خاص (
3677453575521191012194214122277319543242233046215827سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

782196722952514460548358300965212428262657363تاكسي
70431037011238119941345313230114601264310195713410876قطار
14125982113152148226325273024691944222384مترو

894111196129791614217397185523080425819355265003222737نقل ريفي
24438321726358116113373298811626647نفقات نقل بضائع والحمالة

366922063550163196323483478132302210نفقات السفر للخارج

1994838529621097681998825117912145304187008253715408705140862االتصاالت
1066186331713361495969157581932314329223987495معلوم شراء جهاز هاتف جّوال أو قار
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1817935398551926892687770103024125978159122210486326623119050نفقات معاليم االتصال

منها:

199277520114518452548332542439547192534289فاتورة الهاتف القار

0050482591361442623984891618فاتورة الهاتف الجوال

059186229316105484313244104781بطاقات تمويل الهاتف القار

183758501137513721205472701334657525986502814238137490بطاقات تمويل الهاتف الجوال

013063647460317611232232435شحن الهاتف القار

1611529150431195360164859728208608810096013222614955174842شحن الهاتف الجوال

54390831283667550273021034916967271004422611966معاليم األنترنات

160360618865594671139615961800154582351معاليم أخرى

1837423371039658141112214327208407908020014813735531نفقات الترفيه و الثقافة

722175631474686626492591289120411406836983016960الترفيه

541145424584264537880631103617679357026203614857شراء مستلزمات الترفيه

منها:
39258613301470169527513239646515336246305788تلفاز

426416902250274544236095925216831307917374حاسوب

9921338047172678012851399203235581094لعب أطفال

181299685422886118618492731491677882094نفقات صيانة أدوات الترفيه

475118618862056278952024346554010815181655245ألعاب ومشاهد

21944611161500194537774840760510923312676361جرائد و مجالت وانخراطات

منها:

821084576199961769237135286472168153320جرائد و مجالت

1358301363176047557938102521603كتب غير مدرسية

83224321021505810710233995رحالت

5413237833732671710031710247379331505منظمات

63116228376204538653146310603658836نفقات أخرى

2336127001172287534464638688317357283836628مناسبات عائلية

19018260983220236220405454641553334680868660413119753964التعليم

8462113351037154250697174191089414559162627053نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:

64019292853320535434869566166088603103994831نفقات رياض األطفال

150184625507689199717214244594158512191حضانة

17707236002779330414329643630643235532436427610279943228نفقات الدراسة

منها:
11431566186319892062231524012603283330652184محفظة بمناسبة العودة المدرسية

60786410660067216559580364276282651059046329كتب بمناسبة العودة المدرسية
كراسات و أدوات  بمناسبة العودة 

47325561657062666304629468987152737779106506المدرسية
59365174875563887212491491191923291124مواد مدرسية أخرى

معلوم دروس خصوصية و ساعات 
84242516593933711145143841767727109319204368416692التدارك

2559211713134516482345322834877760314065408معلوم الدراسة )للمدارس الحرة(
2656255815681666176097316821466130116111724نفقات المبيت
13741667211223132713327635633637458268373207نفقات أخرى

منها:

38526854564386513631894404170811678تعليم أو تكوين آخر
0851515384177345811482233445011082تعليم السياقة
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44227458214982561221212661975327641531824تكوين مهني

90772079531570443044978574220794529342215619628755184618النزل و المطاعم و المقاهي
0200171671383712313205062349النزل 

27121463682123120653094630216482455297596نفقات  العطل خارج النزل
منها:

01034024022547814784429157092259ايجار

2711142967299118412546481812049298095327نفقات أخرى
048511993417731012253911473460946324المنحة السياحية ونفقات سياحية أخرى

منها:

0048619928270655020688075368594919المنحة السياحية

0036505967463471339892351405نفقات أخرى
36838854121421969020441311103326836139556648328430423المطاعم

منها:

2344480673141209411950154671680115485169881201811527كسكروت تن أو سردينة
36974051763149172867199014072209875كسكروت هريسة

412259323731933735036628867286كسكروت معجون أو زبدة أو جبن
كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي 

243834111824922691582370901138120393333998544أو سالمي
0023893615525942463941159334صحن تونسي

5831892205231152979516435173531406513202822صحن أو كسكروت كفتاجي
37132214137385518507509273315303صحفة أو كسكروت لبالبي

66225597891156325213736363112117319975732أكلة في مطعم
459110540157832047823685334923304438309515556211329356مشروبات ساخنة

منها:

4206387487831365175014912255293036021598شاي خارج البيت
41719891150281962922320317063154835983485445814927694قهوة خارج البيت
41093517282337301144325906693912276227746073مشروبات باردة

منها:

27858796016002051269135824445663199713279مشروبات غازية
361711963443579411221102118232310842ماء معدني

931675202924937958091131352875221534عصير غالل )قارورة ، باكوات(
03161018502243231842438337مشروبات أخرى

3653406049171060217629902823643372492495شيشة في المقهى

160118482640215565034772615311674207906044111853نفقات أخرى

356311249459177539552119413837126442248نفقات إدارية
نفقات المحاماة، العدل المنفذ والكاتب  

2213903693556262021118151492العمومي

2263551201541340522893710827212903280576094شراء الحلي والمجوهرات

9481061103010531051104610381027105112291053زكاة الفطر

6275241002319128919815551461843469217146525734313168202417093676111372600782المجموع العام
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

1243705930345785392860769696468600356763489التغذية

168496131540121211126020114706102427116702مجموع الحبوب

24153250652342723812242872855829300 القمح الصلب و مشتقاته

منها:
6308931038906166910661502قمح صلب حّب

574471758157778294461111111477سميد سوق
4266351832273522306144834122كسكسي

11149128301079911009105481193512352.عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

62257498265138352050513174341747496 مشتقات القمح اللين

منها:
3373284423912565290123382823فارينة

25307321443567532714348883507333401خبز سوق كبير )500 غ(
179061041185059546844937596841خبز سوق صغير )250 غ(

أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، 
15657440647947126505822354403رقاق...(

173788813761450155314251664مجموع الشعير ومشتقاته

8758780259376252467245375481 حبوب أخرى

منها:

7657687655515525408441974975أرز

68120448603665939579298562252929802 مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها:

74061867496577713651223خميرة )للخبز و المرطبات(

207951545214074129711121788549784بسكويت

3801823640167282039413579899414651حلويات سوق

1037653737590762458618بسيسة

2825267726422560257318452212ملسوقة

28423265922347723234194852199524281بقول و توابل

913311286928497319517935310198 البقول الشائحة

منها:

92212719971004123410981242فول شائح

4396541941035082435847095012حمص شائح 

2511324828212508247222822594لوبيا

1092117011179248889571042عدس شائح

1491135817681635117818821699  البقول المنفخة

منها:
11278401274115295512711164حمص منّفخ

8608665868865909384156816298 البقول الخضراء

منها:

124113041464126289517431633فول أخضر
6549506451574383281237644332جلبانة خضراء

1790844145287267136332 البقول المصبرة

6188531644704727397540334662التوابل الجافة

منها:

544448416483513525597ملح
826702595645354452531فلفل أكحل
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 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

582585508787597744677تابل
350225188248164148204كروية

1827158216651309133513501556تابل و كروية 
424349273315221183239كّمون
933969605612732595663كركم

761582395460365323418ملوخية مرحية
441301228337133219354توابل أخرى

263369285243133204273توابل خضراء

1328821179731029771060799832094780108462مجموع الخضر

96664801197219973621675616515275394  الخضر الطازجة
منها:

16407133771385513676149271255314338 فلفل أخضر

131421052410086103338645875910417 الطماطم
4553438539183977388037064210بصل أخضر

4422311134323812340932313697بصل شائح
5771563340884333345253534802ثوم شائح

1287173204193361373403ثوم أخضر
83813569019189458691105لفت

3883374529102838289927393175سفنارية )جزر(
1968179416772025176317311911سلق

1417512558700197383573سبناخ
614768473512432435561كرمب

145227111232454212226أوراق البسباس األخضر 
3430185519211744145010231603سالطة، سكورية، ليتو، خس...

3538296526783088253422882696معدنوس
544350466440510367459كالفس
744884443451606384474بروكلو
19149168261462614882134501381215804بطاطا

41025712327126995158باذنجان
2127195521291950203218152032قرع أحمر

618587595640525674641قرع بوطزينة

2223122512689828986821034قنارية
4550369529722854187120542537فقوس 
2513175414739797857701133بسباس

36218378543077832458307592962833069  الخضر المصبرة
منها:

2849759325892329208823992671هريسة صناعيّة حكة أو صبة
152711291330117111978421094هريسة "دياري"، فلفل معجون

5819506149876094539957726034فلفل أحمر مرحي
1105169512541103132113011329فلفل أحمر شائح قرون

19904194331800018997189011816019911 طماطم مصبّرة
232114341515165010735801077زيتون مملّح

1140933763743704420618موالح

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم
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 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

121644903636777276234592644145463027مجموع الغالل
1956014742104671160910890754410838القوارص

منها:

5177404126723352329819182710ماندرين
11893872164006778693047576873برتقال
18321281116011525037031016قارص

56407456833491138699291722126031594 الفواكه بالحبوب

منها:
141717221237160810427161046كرموس 

1548152662510591873658971رمان
6691658951856540440633504695عنب
2016114158972710624727445238326تفاح

7697451936273952378323353691إجاص
5927550348575260332127044107بطيخ
6299812354655792574244905438دالع

482920502769175989712291815فراولو
71810031152124348610661184هندي

10346814362287412602039866000 الفواكه بالنواة

منها:
13171374769998524747978مشماش
4084031232750127177بوصاع

6899477940134656411124903700خوخ
11771272930593777374653عوينة

1321311688725998122لبلح
347184193772287136344زيتون أخضر

8509606447405370454229884908 الغالل الجافة

منها:
5799423633373632313121313414دقلة

435225351588206186431زبيب
220716001039115011686571025لوز

210221198083929876626736586923 فواكه أخرى

منها:
699870509677519471515لوز أخضر

198451108178059144573231406303موز

5777370630083266235520112752 فواكه جاّفة

منها:
29441370100512628095521044بوفريوة، فستق

195214361351139911008031065زقوقو

290296214205178614209722162166132789178099لحوم  و دواجن

14934411626598950120062902947185898035 لحم علوش
42571276431935223950129581075418303 لحم بقري

8207812651104676682941305884 لحم برشني

980156118719420292382 لحم الجمل

1557130811111700112316641559كرشة و دّوارة

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

1341784590585338230414كبدة 

12252360629334772216510482741"لحم مفروم و مرقاز و "سالمي "

74042563175041953012480394280550740دواجن

منها:

51080457304257644528413143887943493دجاج

221631004971557834625235066716ديك رومي

83664497023447745148273232153833239مجموع األسماك

66138395992818636028222901753227122السمك الطازج

248534831559260310284931182قرنيط، سوبية، مطيق

28862913931194119142517غالل البحر

12446153141036576315433سمك مجفف

10809571339994272331030473970مجموع األسماك المصبرة

منها:
10513546437724143318319013495تن مصبّر

227170991001271115422سردينة مصبّرة

1825741432791227061233119616586791105809الحليب و مشتقاته و البيض

4561646663896299823882498661حليب طري

3703223821572146180718922310لبن طري
63843516355017650792394833506741021 الحليب االصطناعي

36921921331169160209 الحليب المركز

315520341635307637415281347 الحليب المجفف

51232340852982628891189271777722687 الياغورت
25811135571040310156593243778120 األجبان

73211474356915121421542035188مشتقات أخرى

منها:
3655143920051888158911651609زبدة حيوانية

33961306335053024254029213442زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(
22580183031621616519171211353816264بيض

34335276222442323002197231885923098مجموع السكر والمواد السكرية

11741121481171311764119571226513586 السكر

7204585146754447391735414282 المواد السكرية

منها:
10031061662540398570584حلوى

5833449136563487301727003364حلوى شامية

308191243284241233259شوينقوم
23331822138315679488291113 معجون الغالل

13049776066435217290222194106عسل و أغذية سكرّية

منها:
33692028239512297934381335عسل النحل

6146379522892919166011581766شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(
267914721581665308318679مثلجات

67533536274420550492420893532748922 الزيوت
44446355992667730909266091939330298 زيت الزيتون 

23076180281752419527152921590218582 زيت الحبوب الطبيعية
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

منها:

8162102501302512498118421386413865زيت نباتي مدعم 

13188654039285972328917504111زيت قطانيا

11427512795553142342زيت عباد الشمس

133857754426553077526572274439761850المشروبات و مأكوالت جاهزة

18579152661268914162123651333515367مجموع المشروبات الطبيعية

منها:
2612339940654000467865556359شاي جاف أسود )حشيشة(

103120535617871033938988شاي أخضر
5618386627463568227620423115بن صافية )كعب أو مدّششة أو مرحيّة(

1509159417131218160014581606بن مخلطة )مدّششة أو مرحيّة(
7644433835164585277723333271بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي(

74328386003711141208311162047231663مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
25894858466657747402423306645ماء معدني

26253193482023724209189681409817834مشروبات  غازية
226540158493765168421مشروبات غير غازية

18931809887237085633530575473عصير غالل )قارورة ، باكوات(
186113819311260823637955مشروبات معطرة

3886920297147772083612683884213556مأكوالت جاهزة
منها:

420745066417499313بيزا محمولة
3262889651906266421695دجاجة محمولة

157910058121066102815931076مكسرات
17219313123725114140خدمات الطهي

77639745397047381444673276665773274مشروبات كحولية  و تبغ

212158251685411166010082929مشروبات كحولية 

74873686796879677242666636561370246تبغ

منها:
74627682086807775998654096480369329 سجائر 

6570366319428549593نفة

01291694740110139معسل

455287341974235405287796191703164046224481المالبس

17622713092283300111364699965849182040مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
17046881051906695362226624987كسوة

4655361418745046220215992727فيستة، بلوزون
192141305682009598666044327557معطف، كاب

26132215371059613884848869619974روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية
56187451412818037773247662327230829سروال دجين
34899237951688424213138621082815777سروال عادي
261314421087127216629611166شورط )تبان(

6967479747416241540537224655جيب، جيب شورط
3567297727322618194918281726منديلة )ميدعة(
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

4947575338164025138022252643مالبس عصرية أخرى

4455404443728862694240925782مالبس خارجية أساسية و تقليدية

84588630064699151935336473071941301مالبس خارجية أخرى

منها:
268611456810506152645153639310573قميص

32844254891851218330121831046115086مريول صوف، جيلية صوف
3728280719962034101912921359مالبس خارجية للرضع
8539698654085304540944944725جوكينغ، بدلة رياضية

99941139389739455748971998314مالبس خارجية  أخرى

29609266271585319023161291026315572مالبس داخلية

منها:
11521155684756591620752مريول خلعة
7969602646797483501539674906مريول قطن

3984294519081812222613362085مالبس داخلية عليا
مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

39213792144811819918841460

112241118363296273496130735536مالبس داخلية بدون تمييز

345881908111117165995042605111320مستلزمات شخصية 

منها:

761698762787365646820سبتة، حزام

2342291214691624144812011608جوارب
28653136109123704759181682ساعة يدوية
21843932652589114147521445161حقيبة يدوية

10305685955257408516346306042مستلزمات لتغطية الرأس

103429816946445566849522724640557701)...األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك

منها:
65424493563760739056258702429931938)نعل )صباط

9134459143263517204125243144صندال
121491292274509880897663007787حذاء رياضي )سبادري(

12565115461340811845127301107412189شالكة

5243400419192501129317862185األقمشة و الصوف

22172701517712334737765نفقات الخياطة و مستلزماتها

46263037135625438848731773لوازم أخرى

13377481019715740924744559512428436861635008نفقات السكن 

805165594338458226473175350510284403397562اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:
129080727926183773755221493853344155معلوم اإليجار الفعلي

532662391636341714383998316925228373322369معلوم اإليجار االفتراضي
13240912236749286707271561400125326االستخالص لقرض سكني

11014751953898347428034965710المعلوم البلدي السنوي

18703213487412044614321812198497914123395نفقات الطاقة والمحروقات للمسكن 

16452710846695969117802975627327297147نفقات الطاقة

منها:
36302257962453530148232411742722996فاتورة الماء
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

129201814547013186376712085286071420فاتورة الكهرباء والغاز
335149613691709314430243015نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

21193261282441124620243902457325903المحروقات
منها:

17406234732249322410224762193723185غاز قارورة
6232614214095127بترول أزرق

1282192515411945181320262026فحم

173814798114822473920310753117856700نفقات الصيانة و تصليح السكن

منها:

29830324401811426667120181538220414البناء
2002166028403984418021162590نفقات نجارة و بلور و مواد حديدية 

3521315919874754235233272922التجهيز الصحي

2754236334881540144916482149التجهيز و التركيب الكهربائي

20447100951260310302499766019978الدهن و التبييض و صيانة األسطح

114852291478441263665422108717770خدمات أخرى متعلقة بالسكن

4079477513076191016875نفقات أخرى

1717372106921139995423088602336257324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
17711166541524423391021667521نفقات شراء أرض لبناء مسكن

154025179984925902422888602072741944نفقات بناء مسكن
1140536166661104697859نفقات شراء مسكن

22540415946811791514607110768581313116708تجهيزات  كهربائية و منزلية والتاثيث

78595533204347658423373152487440389أثاث األسرة و المفروشات

منها:
7666749048907246442823354861بيت نوم

203710351176103717373811115قاعة أكل
1387214087801112828588126866744قاعة استقبال

9087197465101941335702مكتبة
6959338032235003256116643402أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و ...(

14651330085706968397435775246منضدة، مائدة
1673392813442333370680بالكار

1264170315104449216546ارجنتيار 
166823262427482229816511764بنك

1751126620028496116610421872كرسي
409735911057951170816792011سرير، مولة

4357635120414983036551050جراية

2913477132402093429827103415أدوات التزويق
4751502329954163191726303324زربية

31746283131482516511131071161815293تجهيزات  كهربائية

منها:

157651155869076992794164707912تجهيزات  كهربائية
5230724039043658566541994565ثالجة أو مجّمد

40801702820192863910361385آلة غسل المالبس

2764225617611726112616461857تجهيزات المطبخ



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
114

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

129271432061187151404135015422تجهيزات التكييف

منها:
20041844437982329251579آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز،  أو البترول(

81181155948685162332830314083مكيف هواء
2546807623915353138623صيانة تجهيزات التكييف

19389117858382122581187755379568أدوات المطبخ

منها:
6100435522195545731018683742طواقم

13289743061636714456736695825ادوات أخرى

195441770212298124678360862512023المالحف و األغطية و الستائر

74836482723886646005368973044439184مواد التنظيف

منها:
3404355534643167321841034118صابون الغسل

41076292532222825528207501710021884مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول(
12952647962006716608451356240ماء جافال

2310202117562143140512271623قريزيل
1224827561743534402566مبيد حشري

400033271187222813224783175765158975227522الرعاية الصحية و الشخصية

65448477254036633258341362987639067نفقات طبية عادية

منها:

45529336132442422230224362029225749نفقات لفحوصات األطباء

3917239517231215117210711641نفقات عالج و جراحة األسنان

159541170914024981310446849711515خدمات شبه طبية

44457356793027030580265822135142082نفقات طبية استثنائية

منها:

787914610833998967121706912472عالج و إقامة عملية جراحية في مؤسسة استشفائية

37006181897481396261156نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

2994217915131621255413142101نفقات استثنائية للتصوير

4472469737934863181814041870نفقات الوالدة

25411135751472813719150501091524464نفقات عالج أمراض مزمنة

90071651226240356157439565104960853أدوية  و مواد صيدلية أخرى

622227822640439439710602222أدوات طبية

19377311981787103100388706945558083255الرعاية الشخصية

منها:
89239391413068639941230671589129555مواد تجميل والزينة

14665487247244308348418403931مواد تجميل
5414721205174872405612791915517666عطورات

1806612489805211181628645987480مواد تجميل أخرى
2265563377389473282452لوازم تجميل

104480806485639760439476273966253671نفقات الصيانة الشخصية
929510924102749899729672148913حمام

40518246551852221597168561336318263حالقة 
5023295927851937197914172213صابون الصيانة الشخصية

1844113543111141235210451843710823شمبوان
87251483330783187247916663249طَفل
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تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

8237589047065280434937414614معجون أسنان
24221348120011029127241100معجون الحالقة

6315381826663117189119972980أدوات الصيانة الشخصية 
5497267920521969141511041516مواد اخرى

728530343183239524368934190850137229233473النقل

61638924511215252628826912026554270141917النقل الخاص

1615123173939542115421241221004737500شراء وسيلة نقل

منها:
160786289653714811390222941771735382شراء سيارة

71727252260142299420941939شراء دراجة نارية

510152101213104214039757473811825معاليم متعلقة بوسيلة النقل

منها:
2848313268725010957545519116039معلوم الجوالن و األداء

1660229592851635714453862935تأمين السيارة
570185314901445165220051493تأمين الدراجة النارية
536029321513264412044291345معلوم المراقبة الفنّية

28535411539167638103031601042663062576محروقات وسيلة نقل خاصة
منها:

209935922194796165449323021205238020بنزين للسيارات
192868035771810747923424576107مازوط للسيارات

5103062875694197676547162910343غاز للسيارات
4731791654545768816590946220محروقات للسيارات بدون تمييز

259839686493385612911768علف للدواب الجارة
28227150846984834998035017434صيانة وسيلة نقل خاصة

منها:

153528203485642652419302783غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة
014494446741886424غسل و تشحيم الدراجة النارية

92782171101426176004173221نفقات الحراسة و اإليواء وتعمير 
8849858720241183514825006858720912تصليح وسيلة نقل خاصة

منها:

1434711336208788538305442084شراء قطع الغيار
14651878817347604501595نفقات اليد العاملة

7268645506212143391520572754218232نفقات تصليح غير مبّوبة
17843166114149182977511666نفقات اخرى

112140980718698480665705858288891526النقل العمومي

5779543734014288539347204639االشتراكات المدرسية

25028162791771919140124471630816257االشتراكات غير  المدرسية

70339706936424853027517436104268408نفقات غير دورية

منها:
52185265115676784603374308254حافلة )وسط المدن قطاع عام (

2612771944063536293حافلة )وسط المدن قطاع خاص (
17865207791377213266112281465915827سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

17897980488986432429357127363تاكسي
345451086381727477301019110876قطار
3820328329291159227817362384مترو
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

21363258841982318036179842030322737نقل ريفي
460292354342134476647نفقات نقل بضائع والحمالة

109815662161542117528132210نفقات السفر للخارج

33473219851513857218448413778590508140862االتصاالت
172971125170869197760451387495معلوم شراء جهاز هاتف جّوال أو قار

25068716361211839615693211505179257119050نفقات معاليم االتصال

منها:

18672704922844487269914994289فاتورة الهاتف القار

35795235248847152618فاتورة الهاتف الجوال

7099141571891470370781بطاقات تمويل الهاتف القار

114656602053416460871338521812237490بطاقات تمويل الهاتف الجوال

801641342268245101435شحن الهاتف القار

106587914118117086538776015894474842شحن الهاتف الجوال

4362922682123561671914034531511966معاليم األنترنات

23119970734163610967982351معاليم أخرى

101504596563453552055342111843035531نفقات الترفيه و الثقافة

5693935950179412715315929805916960الترفيه

4953932371157572555312635713114857شراء مستلزمات الترفيه

منها:
150701157247798970475224965788تلفاز

2795114428885814558413435247374حاسوب

353049621417150718908561094لعب أطفال

726235792184158832639282094نفقات صيانة أدوات الترفيه

13710849958447719521531995245ألعاب ومشاهد

237731057560118741435925606361جرائد و مجالت وانخراطات

منها:

11116414531442563177012763320جرائد و مجالت

262714268161085889204603كتب غير مدرسية

4740211510704695رحالت

804233761247344512305691505منظمات

194212266891541471462836نفقات أخرى

6636433944458081839243516628مناسبات عائلية

1705571079666914780159500324434153964التعليم

30516200091191013009327255547053نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:

194031178473739757223641924831نفقات رياض األطفال

11096821344883236100112992191حضانة

134053841815421562437435223577243228نفقات الدراسة

منها:
4773399533802920246122512184محفظة بمناسبة العودة المدرسية

9826938480708279795369966329كتب بمناسبة العودة المدرسية
112681006180728260718368836506كراسات و أدوات  بمناسبة العودة المدرسية

224131998361127103610931124مواد مدرسية أخرى
61779420432336826366168041216916692معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك



117
تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 اإلطارات والمهن
الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

35094807861679688324523565408معلوم الدراسة )للمدارس الحرة(
182626386971544150115391724نفقات المبيت
7217475035614200325624483207نفقات أخرى

منها:

501220101545243377810821678تعليم أو تكوين آخر
19161162105816715696511082تعليم السياقة
468167714251934238418311824تكوين مهني

20757911366394518113716654395534084618النزل و المطاعم و المقاهي
15387517337627236292502349النزل 

4388515656934711937276617867596نفقات  العطل خارج النزل
منها:

157874443210627116552932259ايجار

280981121272279225209914885327نفقات أخرى
1841211039782710988399015326324المنحة السياحية ونفقات سياحية أخرى

منها:

144411094469957359258414754919المنحة السياحية

39719583236291406571405نفقات أخرى
64543397013266836703240802225530423المطاعم

منها:

9616146471053711588114341142011527كسكروت تن أو سردينة
80690611371446407581875كسكروت هريسة

3750419487100319286كسكروت معجون أو زبدة أو جبن

2262711106860411146640143148544كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي
55837273326185265334صحن تونسي

907136937644040220430122822صحن أو كسكروت كفتاجي
103169412352493233303صحفة أو كسكروت لبالبي

295511146675217318285721115732أكلة في مطعم
46717325783259235947280992377529356مشروبات ساخنة

منها:

2202103522331250136112231598شاي خارج البيت
44162315283032734696267382253327694قهوة خارج البيت
14378649551037981338138406073مشروبات باردة

منها:

6007305629364556171921943279مشروبات غازية
9351015852712820875842ماء معدني

64022279103423297866801534عصير غالل )قارورة ، باكوات(
883102240174917337مشروبات أخرى

4257302232212924309318992495شيشة في المقهى

2818590396295112014949626411853نفقات أخرى

1282169639111357578742248نفقات إدارية

824003110002211492نفقات المحاماة، العدل المنفذ والكاتب  العمومي

9251487544918113321639496094شراء الحلي والمجوهرات

126210641024108893010211053زكاة الفطر

5310902362924927555123155971223464218603212600782المجموع العام
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

648661502054461884958899780073696067763489التغذية

941569265385281135042120912109770116702مجموع الحبوب

35649322292897430568363673699429300 القمح الصلب و مشتقاته

منها:
48736042275982136130631502قمح صلب حّب

17417142491410810610172511667311477سميد سوق
3272513733504382448061074122كسكسي

14069121561077613651133691324412352عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

28874375753376059452510973548447496 مشتقات القمح اللين

منها:
3133267418093556313233502823فارينة

23310321652868538872368602563233401خبز سوق كبير )500 غ(
17061508222910533644242506841خبز سوق صغير )250 غ(

أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، 
724122910376466465420624403رقاق...(

2582190521271811187417511664مجموع الشعير ومشتقاته

3812210525287273505244835481 حبوب أخرى

منها:

3470190823276628460039944975أرز

17226175071491432893236332693929802 مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها:

229911231200967127519201223خميرة )للخبز و المرطبات(

5906640961547308645091449784بسكويت

67598333576019497122631303614651حلويات سوق

390389601853679510618بسيسة

157877711132934220515732212ملسوقة

21523163381802830327269872405824281بقول و توابل

103327414607112040115061304510198 البقول الشائحة

منها:

135813799861480175014351242فول شائح

5498349427695665562766715012حمص شائح 

2164200012853361271627192594لوبيا

9603993261333103414091042عدس شائح

3558131401214728207981699  البقول المنفخة

منها:
273516932164514866321164حمص منّفخ

5794366955898172603646356298 البقول الخضراء

منها:

2337125216991608170017661633فول أخضر
3206241737425917400622694332جلبانة خضراء

659962462238456332 البقول المصبرة

3948357443445776516641994662التوابل الجافة

منها:

776337440862645656597ملح
337273297700513361531فلفل أكحل

654547183806613577677تابل
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تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

17463109257267215204كروية
1622132011341756184718801556تابل و كروية 

13317580320229137239كّمون
475608461754798557663كركم

24837780636409231418ملوخية مرحية
3002112000511477240354توابل أخرى

1137375541322223273توابل خضراء

954188288080360136996123703101289108462مجموع الخضر

65690563615266697499850066860375394  الخضر الطازجة
منها:

14240112501167217830160811312714338 فلفل أخضر

9599839474321352011935989010417 الطماطم
3902337144955125508440524210بصل أخضر

3585308625694426454637453697بصل شائح
3832288824375633450336974802ثوم شائح

424116261504287661403ثوم أخضر
107911907221594159310401105لفت

2576297423613990376237353175سفنارية )جزر(
1706190614142418234514041911سلق

1841013841048614239573سبناخ
38870481778758989561كرمب

100121310251420278226أوراق البسباس األخضر 
8715734632533169412761603سالطة، سكورية، ليتو، خس...

2181180419223365294225102696معدنوس
289185217728560505459كالفس
32713065724394236474بروكلو
14209128901119220836177171440915804بطاطا

31452520122346158باذنجان
1740140610542332299117102032قرع أحمر

412955622805560619641قرع بوطزينة

445426122185211501811034قنارية
1887135911463194221020112537فقوس 
935564279150910879501133بسباس

29728265192769439497386973268633069  الخضر المصبرة
منها:

1689181118482713319520402671هريسة صناعيّة حكة أو صبة
410594559173112798031094هريسة "دياري"، فلفل معجون

5995659067926274757770686034فلفل أحمر مرحي
11889596051762123014331329فلفل أحمر شائح قرون

19884159661713223621236422043919911 طماطم مصبّرة
29240541518149105771077زيتون مملّح

240159281952649293618موالح
58462332982435582341580596003363027مجموع الغالل

9669584149021477011987853010838القوارص
منها:

137811636254070255121072710ماندرين
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

7543448036868865806955886873برتقال
690198362159111606441016قارص

30172178801146240526287553095131594 الفواكه بالحبوب

منها:
1017635638111310009921046كرموس 

1075458192116811481024971رمان
4581253724755363424861404695عنب
63684225221010982815870878326تفاح

2956346116975363350937963691إجاص
3907205315675941360536894107بطيخ
5938268323776872470448615438دالع

2025448352305101115821815فراولو
215511972711148125814191184هندي

6166353023617979548352656000 الفواكه بالنواة

منها:
133972532112487971495978مشماش
223145022854100177بوصاع

2951193113625244331628513700خوخ
720527540687700492653عوينة

681959214816866122لبلح
820635413448211344زيتون أخضر

7078298618916315383969844908 الغالل الجافة

منها:
4552237813674381311744883414دقلة

1643289204416216289431زبيب
870267319145450517781025لوز

3795118624818794586656756923 فواكه أخرى

منها:
5978583461531249515لوز أخضر

3180104722538121530050946303موز

1572187612593934212726282752 فواكه جاّفة

منها:
639858200172268412681044بوفريوة، فستق

56252858714668297161065زقوقو

16184111048497905234940176937159834178099لحوم  و دواجن

1041916039255859123111959749191298035 لحم علوش
98409975363530343154191211018303 لحم بقري

3733116840229614710777285884 لحم برشني

302296214412578111382 لحم الجمل

16911253927207712617491559كرشة و دّوارة

16617869353457512414كبدة 

2252034954165236812282741لحم مفروم و مرقاز و "سالمي"

41692370183268464765537624548350740دواجن

منها:

37639351963133753960478863916843493دجاج

35331649120810170562152476716ديك رومي
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

18242163141365446694299741996133239مجموع األسماك

15868129161229338552244741750127122السمك الطازج

69015594051244938131182قرنيط، سوبية، مطيق

0280101020176517غالل البحر

12619670484227224433سمك مجفف

155616148865379413521473970مجموع األسماك المصبرة

منها:
134815268175132397720383495تن مصبّر

1918938125121109422سردينة مصبّرة

70036694446117412490110511689915105809الحليب و مشتقاته و البيض

185107873328180348286124878661حليب طري

166991115923697221919512310لبن طري
17484275802956850935430632890841021 الحليب االصطناعي

6643251290283137209 الحليب المركز

536161424822376615581347 الحليب المجفف

12307122371132123771199632108922687 الياغورت
23292171238612012704756778120 األجبان

2897331930166453420732815188مشتقات أخرى

منها:
813559532247814398421609زبدة حيوانية

1976266024543826273023433442زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(
1422113696950319488192821482516264بيض

22384157691716126599259962239823098مجموع السكر والمواد السكرية

15563124041216816278168281505013586 السكر

3347175229924572556033224282 المواد السكرية

منها:
632210369493286872584حلوى

2359150423873642495722373364حلوى شامية

30035176346240204259شوينقوم
655519360132481310161113 معجون الغالل

2819108416424397278130094106عسل و أغذية سكرّية

منها:
151314693217310616711335عسل النحل

7631004415141683217981766شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(
34728363527525420679مثلجات

62698332663258764187501375139248922 الزيوت
45216172101706641743286203130830298 زيت الزيتون 

17482160431547922381213952008418582 زيت الحبوب الطبيعية

منها:

16154144481432514445164721754913865زيت نباتي مدعم 

1032152410507032427623344111زيت قطانيا

5706360740446342زيت عباد الشمس

43900316113137976872622545741861850المشروبات و مأكوالت جاهزة

16723118501266619089185401463015367مجموع المشروبات الطبيعية

منها:
11223766877626091809584026359شاي جاف أسود )حشيشة(
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

53444053213701336676988شاي أخضر
2615227519564725363919783115بن صافية )كعب أو مدّششة أو مرحيّة(

126159710222196225612101606بن مخلطة )مدّششة أو مرحيّة(
109086513954667320823263271بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي(

22046135381458339674315012906631663مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
14111585315311662808445216645ماء معدني

180399302937419779159841792917834مشروبات  غازية
36814074284197474421مشروبات غير غازية

1499225417066059425553945473عصير غالل )قارورة ، باكوات(
5192572611612814575955مشروبات معطرة

45575828376716856114021290413556مأكوالت جاهزة
منها:

5100151182327313بيزا محمولة
55256263574484988695دجاجة محمولة

55922429910305057641076مكسرات
40818330154140خدمات الطهي

690845028879172101583664252661373274مشروبات كحولية  و تبغ

233936956707487225114632929مشروبات كحولية 

66766496957350293849641682500970246تبغ

منها:
65210485157330793024631332359269329 سجائر 

13846941745279291162593نفة

14485016571137139معسل

174156143315104938280164175639217194224481المالبس

68556520773750999627589877497582040مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
4653135024476307203744054987كسوة

215126368184424200422332727فيستة، بلوزون
5600317517879708658277957557معطف، كاب

683754333129104825314116319974روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية
30915225161719338185247062845330829سروال دجين
81439256528021905108651339815777سروال عادي
10527691416111060619431166)شورط )تبان

5044340336705174444628464655جيب، جيب شورط
10871629121064267814711726منديلة )ميدعة(

30751909557169117498012643مالبس عصرية أخرى

4309249517758883737792685782مالبس خارجية أساسية و تقليدية

33526309552192249292307333532941301مالبس خارجية أخرى

منها:
777254193869154498092890810573قميص

983114334566020122100611141915086مريول صوف، جيلية صوف
1068330314803284105361359مالبس خارجية للرضع
4461364925393477381250254725جوكينغ، بدلة رياضية

9635377581978557720582978314مالبس خارجية  أخرى

111629682660420901131761843115572مالبس داخلية
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تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

منها:
7334931218336751392752مريول خلعة
3064260715935916426064314906مريول قطن

286212025612662146435562085مالبس داخلية عليا
مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

10169584951676177010861460

3105330027908761458748295536مالبس داخلية بدون تمييز

492150152990168069753971011320مستلزمات شخصية 

منها:

7135392001613590908820سبتة، حزام

146511177752304118917551608جوارب
42030793394597319901682ساعة يدوية
136427527856576484029175161حقيبة يدوية

5068301423228334567163596042مستلزمات لتغطية الرأس

44739389542923169159456936149457701األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك...(

منها:
21191214341489939526230673209331938نعل )صباط(

2735139114082626207929123144صندال
54674037351181826899131657787حذاء رياضي )سبادري(

1396711066791114172109721157412189شالكة

6916141556314920746622185األقمشة و الصوف

17874489618708431765نفقات الخياطة و مستلزماتها

1007435541339414675351773لوازم أخرى

332727314370373897861330634795497966635008نفقات السكن 

180005195341239457533418435673301725397562اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:
364580261609335444353594291944155معلوم اإليجار الفعلي

173855183128220474465576389948254086322369معلوم اإليجار االفتراضي
137530210223443197128425326االستخالص لقرض سكني

11271166289010052716934375710المعلوم البلدي السنوي

907358238091490159690140144115134123395نفقات الطاقة والمحروقات للمسكن 

6400657543674591315811079138533397147نفقات الطاقة

منها:
11524110841661032512261711678622996فاتورة الماء

44644422344604298269787326216271420فاتورة الكهرباء والغاز
8220427448071305301973123015نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

26204247882403227568321892887425903المحروقات
منها:

23723230772216923946289752677623185غاز قارورة
54281003525033127بترول أزرق

1946150013432552256819382026فحم

35605247142762980726542505985156700نفقات الصيانة و تصليح السكن

منها:

23108137771420922573185322586320414البناء
1684275745882377138483752590نفقات نجارة و بلور و مواد حديدية 

17431133720378119299642922التجهيز الصحي



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
124

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

1631110414743520134321612149التجهيز و التركيب الكهربائي

59283961145518081827568549978الدهن و التبييض و صيانة األسطح

9931056462229346214211441917770خدمات أخرى متعلقة بالسكن

518926562104713671215875نفقات أخرى

2638011936153188736147222125557324النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
5885145049282827121227521نفقات شراء أرض لبناء مسكن

149291179115318473571894913341944نفقات بناء مسكن
55650035075007859نفقات شراء مسكن

85354842306635416152198158112568116708تجهيزات  كهربائية و منزلية والتاثيث

33525217101622960200257084126640389أثاث األسرة و المفروشات

منها:
5155292935227801190083814861بيت نوم

1424602183220620331115قاعة أكل
51191144178910881308153886744قاعة استقبال

12517521916832512494702مكتبة
25947671716493239342063402أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و ...(

4798114412515923325045665246منضدة، مائدة
4471740184443385680بالكار

158000772206185546ارجنتيار 
462003012174129411764بنك

8571713019999303811872كرسي
762181326483626117427322011سرير، مولة

1271838134815604943091050جراية

4931361018144566316232753415أدوات التزويق
284428437615093194334333324زربية

867713215646220903119921289915293تجهيزات  كهربائية

منها:

57253987609310768599194117912تجهيزات  كهربائية
4292292924396237267760674565ثالجة أو مجّمد

6863522361781149916941385آلة غسل المالبس

13825228271282585615311857تجهيزات المطبخ

15593394987245513619575422تجهيزات التكييف

منها:
44324698775228110579آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز،  أو البترول(

76629260513641289724083مكيف هواء
22420001207518486623صيانة تجهيزات التكييف

66791056412899133998776110439568أدوات المطبخ

منها:
2298705690185446340041783742طواقم

4381350838817954536268645825ادوات أخرى

918316686763716928104251326112023المالحف و األغطية و الستائر

27045219862310449964409433402139184مواد التنظيف

منها:
5134401546424093479058744118صابون الغسل

14603126041217027742229471755821884مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول(
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

4399362740987612665449366240ماء جافال
8695187302422180112131623قريزيل

239304124734704463566مبيد حشري

147981144449130100358039268545182816227522الرعاية الصحية و الشخصية

27377225273230156095461413147339067نفقات طبية عادية

منها:

19612161542638734151293522154225749نفقات لفحوصات األطباء

601104027223733713831641نفقات عالج و جراحة األسنان

7163533458881891113294954811515خدمات شبه طبية

27008453581714496025689103289542082نفقات طبية استثنائية

منها:

741120265433224441238811386912472عالج و إقامة عملية جراحية في مؤسسة استشفائية

4490411231112398411156نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

180051920713515288227882101نفقات استثنائية للتصوير

79198717362576875431870نفقات الوالدة

1655623587859565423402201485224464نفقات عالج أمراض مزمنة

44779357564738582973707945640360853أدوية  و مواد صيدلية أخرى

2773284543036290226942222أدوات طبية

485184013532816119890797435933483255الرعاية الشخصية

منها:
149998652622047317235492240829555مواد تجميل والزينة

139422095785619360149983931مواد تجميل
103573225410129628136941236817666عطورات

30943180141511360601148017480مواد تجميل أخرى
13936120669235227452لوازم تجميل

33497314822659672497561913692653671نفقات الصيانة الشخصية
637044555030134371013241408913حمام

1128811733779923481197921269018263حالقة 
116497511473323248617372213صابون الصيانة الشخصية

7118857063221424611615880810823شمبوان
12756887613811257623373249طَفل

3153263225805886466738224614معجون أسنان
78652653918289555121100معجون الحالقة

1768139414314819341522972980أدوات الصيانة الشخصية 
57550898916655545831516مواد اخرى

120716128781115852319858151216133177233473النقل

4340438062428171966735734651923141917النقل الخاص

595636167353956194031611037500شراء وسيلة نقل

منها:
5092005117018493857335382شراء سيارة

8030867254188470321939شراء دراجة نارية

505042243003159375192446711825معاليم متعلقة بوسيلة النقل

منها:
1909141915188158209415586039معلوم الجوالن و األداء

133611304199206817402935تأمين السيارة
14152431113514744607241493تأمين الدراجة النارية
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

39126135120325704451345معلوم المراقبة الفنّية
21153233062305484794236802194562576محروقات وسيلة نقل خاصة

منها:

6266285373654667810000721538020بنزين للسيارات
2915125862321068513964946107مازوط للسيارات

50804419533191368582926410343غاز للسيارات
49471135038025430152412316220محروقات للسيارات بدون تمييز

1945340451222864217737411768علف للدواب الجارة
2209106862014645262857237434صيانة وسيلة نقل خاصة

منها:

17618146832764023042783غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة
76341312450187424غسل و تشحيم الدراجة النارية

1896853010335222652313221نفقات الحراسة و اإليواء وتعمير 
7710886211669252395332131820912تصليح وسيلة نقل خاصة

منها:

8521958636111024352084شراء قطع الغيار
112192582705270595نفقات اليد العاملة

674668858451234245061131318232نفقات تصليح غير مبّوبة
132656527982102111223621666نفقات اخرى

773129071872973123167938368125491526النقل العمومي

5413677740483993321078854639االشتراكات المدرسية

1211322720112791849199391252516257االشتراكات غير  المدرسية

59583610735733197687799675827668408نفقات غير دورية

منها:
35629221900614319816356188254حافلة )وسط المدن قطاع عام (

000382272122293حافلة )وسط المدن قطاع خاص (
13655106371554920319180671419015827سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

15952845307090001142465627363تاكسي
211318343988013957125191266510876قطار
18115427434835284310852384مترو

17229298351657534305260781772122737نقل ريفي
222937507569600312647نفقات نقل بضائع والحمالة

197148315299670725182210نفقات السفر للخارج

90571636146176120436512309796465140862االتصاالت
5559269035719762634277937495معلوم شراء جهاز هاتف جّوال أو قار

81585588815457717400110592778489119050نفقات معاليم االتصال

منها:

71111251328218490733864289فاتورة الهاتف القار

290244101259230618فاتورة الهاتف الجوال

7688156411012005665781بطاقات تمويل الهاتف القار

2468398731191955294294541964237490بطاقات تمويل الهاتف الجوال

7502961147716577435شحن الهاتف القار

559664779540421106871686815376774842شحن الهاتف الجوال

270715962427181849610825811966معاليم األنترنات

72044711862418121819252351معاليم أخرى
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تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

18028152811173654487271702486635531نفقات الترفيه و الثقافة

54624466262923718123441114916960الترفيه

4396423324531977311105997014857شراء مستلزمات الترفيه

منها:
2835320821768766702134045788تلفاز

1003565010091356454267374حاسوب

3232952573452347541094لعب أطفال

10662331763945124011672094نفقات صيانة أدوات الترفيه

2891277347716193478436305245ألعاب ومشاهد

139722580512640378926876361جرائد و مجالت وانخراطات

منها:

7591377568543220210533320جرائد و مجالت

155008671280603كتب غير مدرسية

1900455480095رحالت

386212415785405501505منظمات

7467251608864284836نفقات أخرى

80607207330611534569570466628مناسبات عائلية

30743363092605434992241304921953964التعليم

1960458526371369182827657053نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:

170829482366906118522804831نفقات رياض األطفال

22316282714606214842191حضانة

25221313992275328137197514253743228نفقات الدراسة

منها:
15691312168596380620542184محفظة بمناسبة العودة المدرسية

5163705455092910333576956329كتب بمناسبة العودة المدرسية
4906640847153893364976776506كراسات و أدوات  بمناسبة العودة المدرسية

495187403120362513881124مواد مدرسية أخرى
5435702959991015468501353916692معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك

238233984174020144924745408معلوم الدراسة )للمدارس الحرة(
327333571931976105847341724نفقات المبيت
1940259120693916193129763207نفقات أخرى

منها:

26112102886146214291678تعليم أو تكوين آخر
160002083126412141082تعليم السياقة
3144160544232583024211824تكوين مهني

425093831660013122319708305688084618النزل و المطاعم و المقاهي
00011635742722349النزل 

1181150065910965130277607596نفقات  العطل خارج النزل
منها:

1620178389212828442259ايجار

101915004817029117549165327نفقات أخرى
13308771871210011481769636324المنحة السياحية ونفقات سياحية أخرى

منها:

1255752122687436256860244919المنحة السياحية
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و الصنف المهني و االجتماعي لرئيس األسرة
الوحدة : المليم

 العاطلون عنالعملة الفالحيونالفالحون
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة

711256444257622509391405نفقات أخرى
16284148421747443291307321836030423المطاعم

منها:

10892741290201429610671881011527كسكروت تن أو سردينة
40856128979811361449875كسكروت هريسة

9223204658158286كسكروت معجون أو زبدة أو جبن

188830911738154731038649438544كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي
263013084805020334صحن تونسي

177924345253871246318452822صحن أو كسكروت كفتاجي
109187153462517236303صحفة أو كسكروت لبالبي

85392718347264475020185732أكلة في مطعم
19717142682116442496268051171829356مشروبات ساخنة

منها:

1087653953283916237151598شاي خارج البيت
18612136162019639469251231100327694قهوة خارج البيت
30492600156710376521975546073مشروبات باردة

منها:

20848959386071269726073279مشروبات غازية
4374164731454498193842ماء معدني

2295071572477104024171534عصير غالل )قارورة ، باكوات(
29878202989632284337مشروبات أخرى

9474228435401618972522495شيشة في المقهى

9613104411153519648185061412311853نفقات أخرى

7965524315820723715042248نفقات إدارية

551009822017219461492نفقات المحاماة، العدل المنفذ والكاتب  العمومي

73848728100499804278670566094شراء الحلي والمجوهرات

11001061956109397410411053زكاة الفطر

1770144153144615032963477205243858321079532600782المجموع العام
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تونس إحصائيات 

- الوالية: ................................. المعتمدية : ...............................

- البلدية: ................................. المنطقة : ..................................

- إسم الوحدة األولية  : ..................................................................

الجمهورية التونسية
وزارة التنمية والتعاون الدولي * * *
المعهد الوطني لإلحصاء* * *

فترة جمع البيانات من ............. إلى .....................الترخيص عدد .........     المؤرخ في .....................      من .............. إلى ....................

تنطبق على هذا المسح أحكام القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 والمتعلق بالمنظومة الوطنية لإلحصاء وخاصة منها الفصول5 و6 و26:
- ويتعلّق الفصل 5 بالسر اإلحصائي الذي يتمثل في عدم الكشف من قبل المصلحة التي تمتلك المعلومة عن المعطيات الشخصية المضمنة باستمارات المسوحات اإلحصائية 

مع اإلشارة إلى أنه ال يمكن إستعمال المعلومات الشخصية ذات الصبغة اإلقتصادية أو المالية لغايات ذات عالقة بالمراقبة الجبائية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية.
- ويطالب الفصل 6 األشخاص الطبيعيين والمعنويين باإلجابة بكل دّقة وفي اآلجال المحددة على استمارات المسوحات اإلحصائية.

- وينص الفصل 26 على اإلجراءات الممكن اتخاذها عند اإلمتناع عن اإلجابة على استمارات المسوحات اإلحصائية  أو اإلدالء  بإجابات  منقوصة  أو غير صحيحة.

اسم ولقب رئيس األسرة : ...........................................................................................................................................................................

العنوان الكامل: ........................................................................................................................................................................................

مثال 1: النفقات اجلماعية 

املسح الوطني حول اإلنفاق 

واالستهالك ومستوى عيش 

األسرلسنة 2010 

التعريف الجغرافي لألسرة :

رمــز الوحـــدة األوليـــة: 

العـدد الرتــبي لألســــرة: 

الترميز اإلحصائي لألسرة  :
01

عدد أفراد
األسرة
جدول 3

عدد مواد
الجدول 09

عدد مواد
الجدول 13

عدد مواد
الجدول 15

عدد المقتنيات
اليومية

عدد المقتنيات
العشريتين

عدد المقتنيات
السنوية
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بيـانــات عامـة عن  األسرة
 * تركيب وحدة اإلنفاق :

1- هل تكّون األسرة  وحدة إنفاق مستقلة أو تشاركها أسرة أخرى ؟

2- تشاركها أسرة أخرى                             1-  وحدة إنفاق مستقلة )← س 6( 

إذا كان الجواب “ تشاركها أسرة أخرى  “  بين :

2- اسم ولقب رئيس األسرة المشاركة : ...............................................

2-  أنثى                                 1-  ذكر    3- جنسه :   

                     

مواعيد زيارات األسرة :

تاريخ الشروع في الزيارات اليومية :    
                                                             6.اليوم          7.الشهر                  8.السنة

تاريخ الزيارة العشرية األولى :        
                                                            9.اليوم          10.الشهر                11.السنة

تاريخ الزيارة العشرية الثانية :        
                                                            12.اليوم         13.الشهر                 14.السنة

 * مالحظات حول تعمير االستمارة :

15- هل أن هذه األسرة أصلية أو معوضة ؟

2- أسرة معّوَضٌة                       1- أسرة أصليّة   

16- من خالل تعاملك مع األسرة هل يبدو لك أن تصريحاتها كانت :

1- صريحة وتلقائيّة )تعاون إيجابي من طرف األسرة(

)تّم جمع البيانات بصعوبة( 2- مترّددة 

3- لم يتواصل المسح إلى نهايته  

17- هل أن االستمارة الجماعية واالستمارة الشخصّية مستوفات كليا ؟

2- ال               1- نعم )← 20(   

إذا كان الجواب ال :

18- ما هو عدد الزيارات اليومية الناقصة ؟                          

19- ما هو عدد الزيارات العشرية الناقصة ؟              

20- ما هو عدد االستمارات الشخصية التي تم تعميرها ؟              

21- ما هو عدد اإلستمارات الشخصية  الناقصة ؟                  
                              

02
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تونس إحصائيات 

بيانات عن العائل الرئيسي لألسرة 
و المساهمة  في ميزانيتها

 

   أ- • العائل الرئيسي لألسرة :

1- ما هو اسم و لقب العائل الرئيسي لألسرة ؟ .....................................................

2- هل يقيم العائل الرئيسي مع األسرة ؟

2- ال         ← ) س4(                                                       1- نعم    

       3- إذا كان الجواب “ نعم “ ما هو عدده الرتبي ضمن قائمة أفراد األسرة ؟    ← )س7(   

وإذا كان الجواب “ ال “ على السؤال 2 :

  

4- ما هو جنس العائل الرئيسي ؟         1- ذكر                         2- أنثى      

5- ما هي صلة قرابته برئيس األسرة ؟............................................................                     

6- اذكر الوالية التي يقيم بها أو البلد إن كان يقيم بالخارج ....................................  

 

                                       

  ب - • المساهمة في ميزانية األسرة ؟

7- باإلضافة إلى العائل الرئيسي هل هناك من بين المقيمين مع األسرة من يساهم في ميزانيتها ؟
2- ال        ← )س 10(                                                        1- نعم   

إذا كان الجواب “ نعم “ اذكر :

8- اسم ولقب المساهم األول ......................................................…...        -عدده الرتبي                               

9- اسم ولقب المساهم الثاني ..........................................................        - عدده الرتبي                                  

10- باإلضافة إلى العائل الرئيسي هل هناك من بين غير المقيمين مع األسرة  من يساهم  في ميزانيتها ؟
2- ال        ← )الجزء الموالي(                                              1- نعم   

إذا كان الجواب “ نعم “ اذكر :

11- اسم ولقب المساهم األول ...................................... - جنسه ؟    1- ذكر            2- أنثى                 

2- بالخارج 12- هل يقيم داخل البالد أو خارجها ؟   1- داخل البالد    

1- ذكر          2- أنثى   13- اسم ولقب المساهم الثاني .................................... - جنسه ؟     

2- بالخارج  14- هل يقيم داخل البالد أو خارجها ؟   1- داخل البالد  

04
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نفقات السكن واإليجار والطاقة 
والماء والخدمات المنزلية

* بيانات عن المسكن
1- صنف المبنى الذي ينتمي إليه المسكن

1- عمارة سكنية
2- مبنى سكني جماعي آخر

3- مسكن مستقل
4- مبنى غير سكني

         
2 -  نوع المسكن الرئيسي

1- دار عربي                                                              
2- نواة مسكن                              

3- حوش                                       
4- برج                                        
5- مسكن فردي متالصق                 

6- طابق فردي متالصق                   
7- مسكن فردي منفرد: فيال              

3 -  مواد بناء الجدران الخارجية

1- حجر، ياجور، كنتول 
2- مواد أخرى                                

4- مواد بناء السقف
    

1- دالة
2- دمس، قرمود ، لوح

3- مواد أخرى     

5-  عدد الغرف التي تسكن بها األسرة:                                 

6 - صفة إقامة األسرة بالمسكن :
3- مجانا   ← )س 11(              1- مالكة                        2- كارية   ← )س 10(  

إذا كانت األسرة مالكة للمحل  :

7- هل تقوم األسرة بتسديد أقساط الستخالص قرض سكني بنكي أو من إحدى الصناديق االجتماعية
 أو من صندوق خاص بمؤسسة ؟

2- ال               ← )س 11(    1- نعم   

8- إذا كان الجواب “ نعم “ اذكر قيمة االستخالص الشهري )بالملّيم(

9- أذكر عدد األشهر التي سددتها خالل السنة الفارطة  )س 11(
         

إذا كانت األسرة كارية للمحل الذي تقطنه
10- اذكر معلوم اإليجار الشهري

11- هل تقوم األسرة بتسديد المعلوم البلدي السنوي للمحل الذي تقطنه ؟
2- ال           ←)س 13(                                   1- نعم   

12- إذا كان الجواب “ نعم “ ، اذكر المعلوم البلدي الذي سددته األسرة خالل السنة الفارطة                            

05

8- طابق فيال علوي
9- طابق فيال سفلي

10- شقة بعمارة
11- مسكن أو وحدة سكنية متفرعة عن مسكن خر)ستوديو(

12- مسكن في وكالة
13- قربي، معمرة، كيب، براكة، خيمة، قيطون

14- محل غير معد أصال للسكن: )حانوت، مستودع، .....(
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* التيار الكهربائي وتدفئة المسكن والتكييف
13- ما هي وسيلة التنوير التي تستعملها األسرة ؟

1- تيار كهربائي مع تسديد الفاتورة   
2- تيار كهربائي و الفاتورة ضمن اإليجار←)س 15(  

3- تيار كهربائي مجاني ) أعوان الشركة , مسكن وظيفي...(  ←)س 15( 
4- لمبارة ، قازة                               ←)س 16(          

5- وسيلة أخرى )مولد خاص...(  ←)س 16(                                                  

14- ما هو مبلغ آخر فاتورة كهرباء و غاز قامت  األسرة  بتسديدها ؟

15- هل تستعمل األسرة أيضا الغاز الطبيعي  ) لشركة STEG ( ؟
2- ال                                        1- نعم   

*أجهزة تدفئة المسكن
16- هل استعملت األسرة وسيلة لتدفئة المسكن خالل فصل الشتاء الفارط ؟

2- ال   ←)س 22(                                             1- نعم   

17- إذا كان الجواب “ نعم “ ما هو نوع الوقود الذي استعملته األسرة لتدفئة المسكن ؟

4- غاز دبوزة )بوتان( 1- تيار كهربائي  
5- بترول 2- غاز شركة الستاغ  

6- فحم أو حطب                   3- مازوت ، فيول ثقيل 

18- هل اقتنت األسرة جهازا لتدفئة المسكن خالل 12 شهرا الفارطة )بما في ذلك شهر المسح ( ؟
2- ال   ←)س 20(                                 1- نعم   

19- اذكر نفقات الشراء أو التجهيز )التركيب...(                                      

20- هل قامت األسرة بصيانة أو تصليح جهاز التدفئة خالل السنة الفارطة ؟
2- ال   ←)س 22(                                   1- نعم   

21-  اذكر نفقات الصيانة و التصليح                             

*أجهزة تبريد المسكن
22- هل لألسرة مكيف هوائي كهربائي لتبريد المسكن )climatiseur( ؟

←)س 27(                                     2- ال   1- نعم   

23- إذا كان الجواب نعم ، هل تم اقتناء جهاز تبريد الهواء خالل السنة المنتهية بنهاية شهر المسح
2- ال ← )س 26(                                                  1- نعم   

إذا كان الجواب نعم
24-  اذكر شهر االقتناء :

25- اذكر مجموع نفقات الشراء والتجهيز :

26 – اذكر مجموع نفقات الصيانة والتصليح : 
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*المــــاء الصالح للشراب
27- ما هو المورد األساسي للماء الصالح للشرب ؟

1- ماء سبالة مع تسديد الفاتورة               ←)س 28(         5- جمعية مائية أو بائع ماء )قرباجي...(   ←)س 29( 
    

2- ماء سبالة و الفاتورة ضمن االيجار      ←)س 29(         6- فسقية أو ماجل خاص  ←)س 30(

3- ماء سبالة مجاني                            ←)س 29(         7- بئر، عين ، واد الخ ... ←)س 30(

4- سبالة عمومية         

                                                                     
28- إذا كانت األسرة تستعمل ماء سبالة مع تسديد الفاتورة كمورد رئيسي

      للماء الصالح للشرب ، اذكر مبلغ  آخر فاتورة سددتها األسرة.                       
       

29- إذا كانت األسرة تتزود بالماء الصالح للشرب من بائع الماء )قرباجي ، صهريج ... (
 كمورد رئيسي اذكر المبلغ الذي تنفقه األسرة عادة كل شهر.                         

*الخدمــــات المنزلية
30- هل تستعين األسرة بخدمات معينة منزلية بصفة قارة ؟

2- ال ←)س 32(     1- نعم   

31- إن “ نعم “ ما هو المبلغ الشهري الذي تتقاضاه هذه المعينة المنزلية ؟             

32- هل تستعين األسرة بخدمات معينة منزلية بصفة دورية )أسبوعيا، نصف شهريا( ؟
2- ال ←)س 34(     1- نعم   

33- إن “ نعم “ ما هو المبلغ الذي تنفقه األسرة عادة كل شهر على هذه المعينة ؟      
                  

34- هل تستعين األسرة بخدمات حارس ؟
2- ال ←)س 36(                                    1- نعم   

35- إن “ نعم “ ما هو المبلغ الشهري الذي يتقاضاه هذا الحارس ؟                            

36- هل تستعين األسرة بخدمات جنان ؟
2- ال ←)س 38(                                    1- نعم   

37- إن “ نعم “ ما هو المبلغ الذي تنفقه األسرة عادة كل شهر  ؟                      

38- هل لألسرة خدمات نقابة المتساكنين )سانديك( ؟
2- ال ←)الجزء الموالي(                                  1- نعم   

39- إن “ نعم “ ما هو المبلغ الشهري الذي تنفقه األسرة ؟                        
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مصادر الطاقة وظروف عيش األسرة

1- هل المسكن مجهز ببيت استحمام ؟

1- بيت استحمام مجهز بالماء الساخن 
2- دوش مجهز بالماء الساخن

3- بيت استحمام غير مجهز )أو مطهرة(
4- ليس لألسرة بيت استحمام                  ←)س3(                                      

 
2- مصدر الطاقة لتسخين الماء لإلستحمام ؟

كهرباء شركة ستاغ    -1
غاز شركة ستاغ  -2

غاز قاروة  -3
الّطاقة الشمسية )سّخان شمسي(  -4

بترول )قاز(  -5
فحم  -6

حطب و مصادر أخرى         -7

3- صنف المرحاض بالمسكن ؟  

1- مرحاض مجهز بدفاق ماء
2- مرحاض غير مجهز بدفاق ماء

3- مرحاض خارج المسكن
 

4- ماهي طريقة صرف المياه المستعملة ؟
1- شبكة التطهير

2- بئر مغطاة، قمة.،.....
3- طريقة أخرى   

     
5- صنف المطبخ بالمسكن ؟

1-  مطبخ مجهز بحوض
2-  مطبخ غير مجهز بحوض

ليس بالمسكن مطبخ        -3

6- ما هو المصدر الرئيسي للطاقة التي تستعملها األسرة للطبخ ؟

كهرباء   -1
2-  غاز شركة ستاغ

غاز قارورة  -3
بترول ) قاز(  -4

فحم  -5
حطب و مصادر أخرى        -6
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*تأثيث المسكن : هل تملك األسرة ؟
2- ال1- نعم غرفة نوم9-

2- ال1- نعم قاعة استقبال10-

2- ال1- نعم قاعة أكل11-

2- ال1- نعم قاعة جلوس)بيت أبناك(12-

-13)Bibliothèque( 2- ال1- نعم مكتبة

2- ال1- نعم مذياع )راديو(14-

2- ال1- نعم راديو كاسات15-

2- ال1- نعم جهاز تلفزة16-

-17DVD 2- ال1- نعم جهاز قارئ

2- ال1- نعم جهاز تصوير فيديو)كاميرا(18-

2- ال1- نعم آلة تصوير )مصورة(19-

2- ال1- نعم جهاز برابول20-

2- ال1- نعم ثالجة21-

2- ال1- نعم مجمد22-

2- ال1- نعم آلة غسيل ثياب23-

2- ال1- نعم آلة غسل أواني الطبخ24-

2- ال1- نعم آلة طبخ بالفرن25-

2- ال1- نعم ألة طبخ بدون فرن26-

-27’micro-ondes’2- ال1- نعم آلة تسخين أو

2- ال1- نعم مروحـة كهربائية28-

2- ال1- نعم آلة خياطة 29-

2- ال1- نعم مكواة30-

2- ال1- نعم مجفف شعر31-
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نفقات تكنولوجيات المعلومات واإلتصال

*الهاتف القار
1- هل لألسرة هاتف قار بالمنزل؟

نعم ، لألسرة هاتف قار و تسدد الفاتورة   -1
نعم ، لألسرة هاتف قار يشتغل بالبطاقة   -2

نعم ، لألسرة هاتف قار يشتغل بالفاتورة و هاتف قارآخر يشتغل بالبطاقة        -3
نعم  لألسرة هاتف قار مجاني )تابع لمسكن وظيفي، أو إطار إدارة البريد.........(  -4

←)س 6(   ليس لألسرة هاتف قار   -5
                                           

2- إذا كان لألسرة  هاتف قار، هل قامت بإدخاله خالل 12 شهرا الفارطة)بما في ذلك شهر المسح(
2- ال ←)س 5(                                    1- نعم   

3- إذا كان الجواب “ نعم “ متى كان ذلك ، بين الشهر ؟  

4- اذكر نفقات إدخال الهاتف القار للمسكن )االشتراك،الّتجهيز...(                                                

5- إذا كان لألسرة هاتف قار وتسدد الفاتورة اذكر مبلغ آخر فاتورة سددتها
    األسرة  أو سددها المشغل بالنسبة لكل أسرة تتمتع بالهاتف المجاني                          

*الهاتف الجوال 
6- هل لرئيس األسرة جهاز هاتف جوال ؟

نعم هاتف بنظام الفوترة  -1
نعم هاتف جوال مجاني على حساب المشغل  -2

نعم هاتف جوال بنظام مسبق الدفع  -3
)Forfait( نعم هاتف جوال بنظام الفورفي  -4

ليس له هاتف جوال  -5

7- هل لألفراد الذين هم في كفالة رئيس األسرة جهاز هاتف جوال ؟
2- ال      1- نعم   

8- إذا كان الجواب “نعم” ) س 6 أو س 7 ( هل قام رئيس األسرة باقتناء جهاز هاتف جوال له أو ألحد
     األفراد  الذين هم في كفالته خالل 12 شهرا الفارطة )بما في ذلك شهر المسح(

2- ال   ←)س 10(                                               1- نعم   

9- إذا كان الجواب “ نعم “ اذكر مجموع نفقات اقتناء الهاتف الجوال وبقية  األجهزة
 التابعة له                          

10- هل تحّصل رئيس األسرة له أو لمن هم في كفالته على  خط هاتف جّوال خالل 12 شهرا الفارطة
     ) بما في ذلك شهر المسح(

←)س 12(                                               2- ال    1- نعم   

07
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11- إذا كان الجواب “نعم” اذكر مجموع  مصاريف االشتراك في خط الهاتف الجوال                                                                               

12- إذا كان لرئيس األسـرة أو ألحـد األفـراد الذين هم في كفالـته هاتـف جــوال يشتغل
       بالفاتورة  اذكر مبلغ آخر فاتورة إستهالك .

13- إذا كان لرئيس األسرة خط بالفورفي أذكر المبلغ الشهري الذي يتم إستهالكه 

*األ نـتـرنـــات و تكنولوجيا المعلومات
2- ال  ←)س 20(  14- هل لألسرة  حاسوب؟            1- نعم   

2- ال   15 هل قامت األسرة بشرائه خالل 12 شهرا الماضية       1- نعم   

16 ما هو المبلغ الذي دفعته خالل السنة الماضية؟

17- هل تنتفع األسرة  بخدمات شبكة األنترنات عن طريق خط ADSL ؟
2- ال ←)س 20(                                 1- نعم   

18- إن “ نعم “ ما هو المبلغ الشهري الذي تنفقه عادة األسرة
      مقابل هذه الخدمات ؟                         

19- اذكر مّدة االشتراك باألشهر خالل السنة الفارطة: 

*اإلشتراك في القنوات التلفزية المشفرة
20- هل لألسرة اشتراك في قنوات تلفزية مشفرة ؟

2- ال ←)الجزء الموالي (                                    1- نعم   

21- إن » نعم « ما هو المبلغ السنوي الذي تنفقه األسرة ؟                      
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النفقات الدورية المتعلقة  بالنقل الخاص
 والنقل العمومي

*اقتناء وسيلة نقل خاصة و المعاليم القاّرة
 

1- هل لك )رئيس األسرة( أو لمن هم في كفالتك وسيلة نقل خاصة ؟

2- ال ←)س20(     1- نعم     

2- إذا كان الجواب “ نعم “ اذكر نوعها ؟

4- دراجة نارية على ملك المشغل 1- سيارة على ملك األسرة   

5- دراجة عادية 2- سيارة على ملك المشغل  

6- دابة، عربة مجرورة   3- دراجة نارية على ملك األسرة  

3- هل لك )رئيس األسرة( أو لمن هم في كفالتك وسيلة نقل خاصة أخرى ؟

2- ال ←)س5(     1- نعم     

4- إذا كان الجواب " نعم " اذكر نوعها ؟ )حسب تصنيف سؤال 2( ؟ ............................                        

5- هل اقتنيت لك )رئيس األسرة( أو لمن هم في كفالتك وسيلة نقل خالل 12 شهرا الفارطة
 )بما في ذلك شهر المسح( ؟

2- ال ←)س8(     1- نعم     

6- إذا كان الجواب " نعم " متى كان ذلك، بين الشهر ؟.........................................                              

7- اذكر المبلغ الذي سددته " بالحاضر" أثناء عملية االقتناء                      
                                                          

8- هل سددت )رئيس األسرة( أو بصدد تسديد قرض خالل 12 شهرا الفارطة الستخالص
 وسيلة نقل اقتنيتها لك أو لمن هم في كفالتك  خالل هذه السنة أو السنوات الماضية ؟ 

2- ال ←)س10(     1- نعم     

9- إذا كان الجواب " نعم " اذكر مجموع المبالغ التي سددتها األسرة خالل 12 شهرا
    الفارطة الستخالص هذه الوسيلة                         

إذا كان لرئيس األسرة أو لمن هو في كفالته سيارة خاصة أو أكثر :

08
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10- ما هو المبلغ الجملي للمعلوم على الجوالن ؟                                    

11- ما هو المبلغ السنوي الجملي للتأمين ؟                             

12- ما هو المبلغ الجملي للفحص الفني ؟   

إذا كان لرئيس األسرة أو لمن هو في كفالته دراجة نارية أو أكثر :

13- ما هو المبلغ الجملي للمعلوم على جوالن الدراجات النارية ؟                          

14- ما هو المبلغ السنوي الجملي لتأمين الدراجات النارية ؟                           

15-  هل ألحد أفراد األسرة اشتراك في مأوى سّيارات بمقابل ؟    1- نعم          2- ال  ←)س17(

16- إذا كان الجواب بنعم اذكر معلوم االشتراك الشهري

17- هل ألحد أفراد األسرة اشتراك بالنسبة الستخالص معلوم »الطريق السريعة« ؟ 1- نعم      2- ال

18- إذا كان الجواب بنعم اذكر المعلوم الشهري لالشتراك

*النفقات الكبرى لإلصالح و كراء السيارات
19- ما هي النفقات الجملية التي قام بها رئيس األسرة  خالل 12 شهرا الفارطة )بما في ذلك  شهر

 المسح( للتصليحات الكبرى لوسيلة نقل خاصة له أو لمن هو في كفالته مثال ذلك :
 إعادة المحرك )Révision-moteur(، دهن، تبديل العجالت...    

                                                                            

20- هل قمت بكراء سيارة  )بدون سائق( خالل 12 شهرا الفارطة )بما في ذلك شهر المسح( ؟

2- ال ←)س24(         1- نعم    

21- إذا كان الجواب » نعم » متى كان ذلك، بين الشهر ؟   

22- ما هو معلوم الكراء الجملي؟                                          

23- ما هي نفقات المحروقات )بنزين أو مازوت( ؟
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*االشتراكات في وسائل النقل العمومي
24- هل لك )رئيس األسرة( اشتراك في وسيلة نقل عمومي ؟

1- نعم، مع تسديد المبلغ               4- نعم، على حساب مؤسسة خيرية أو جمعية  ←)س32(
2- نعم، على حساب المشغل   ←)س32(    5- ليس له اشتراك   ←)س32(
3- نعم، مجانا ←)س32(        

إذا كان الجواب “ نعم، مع تسديد المبلغ “  اذكر :

25- ما هو عدد االشتراكات ؟                                                 

26- بالنسبة لالشتراك األول، اذكر وسيلة النقل :

1- حافلة                   4- حافلة و مترو
2- قطار                   5- نقل ريفي

3- مترو                   6- وسيلة نقل خاّصة     

27- دورية االشتراك األول :

3- سنوي   2- شهري   1- أسبوعي  

28- معلوم االشتراك األول :       
)إن اشتراك واحد ← س32(         

29- بالنسبة لالشتراك الثاني، اذكر وسيلة النقل :

1- حافلة                    4- حافلة و مترو
2- قطار                    5- نقل ريفي

3- مترو                    6- وسيلة نقل خاّصة

30- دورية االشتراك الثاني :

1- أسبوعي                2- شهري           3- سنوي                                    

31- معلوم االشتراك الثاني :                         

32- هل ألبنائك اشتراكات مدرسية في وسيلة نقل عمومي تسدد على حساب األسرة ؟

1- نعم          2- ال  ← )س48(        

33- إذا كان الجواب " نعم "، ما هو عدد األبناء الذين لهم اشتراكات على حساب األسرة ؟            

اذكر بالنسبة لكل ابن له اشتراك عدده الرتبي ووسيلة النقل المستعملة و المعلوم السنوي لالشتراك :

عدده الرتبي :   34- االسم لالبن األول : .........................................  

35- اذكر بالنسبة لالشتراك األول،  وسيلة النقل المستعملة من طرف االبن األول :.................................  
 

36- المعلوم السنوي لهذا االشتراك األول )االبن األول( :                        
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37- إن كان لالبن األول اشتراك ثان، اذكر وسيلة النقل المستعملة :................................................                     

38- المعلوم السنوي لهذا االشتراك الثاني )االبن األول( : 
                       

)إن كان عدد األبناء واحد ← س48(       

عدده الرتبي :   39- االسم لالبن الثاني : .......................................  

40- وسيلة النقل المستعملة من طرف االبن الثاني : ......................................................................  

41- المعلوم السنوي الشتراك االبن الثاني :     
)إن كان عدد األبناء اثنين ← س48 (

عدده الرتبي :   42- االسم لالبن الثالث : ................................................  

43- وسيلة النقل المستعملة من طرف االبن الثالث : ..........................................................  

44- المعلوم السنوي الشتراك االبن الثالث :                          

)إن كان عدد األبناء ثالثة ← س48 (

عدده الرتبي :   45- االسم لالبن الرابع : ................................................  

46- وسيلة النقل المستعملة من طرف االبن الرابع : .........................................................  

47- المعلوم السنوي الشتراك االبن الرابع :                         

48- هل ألبنائك اشتراكات مدرسية مجانية في وسيلة نقل عمومي  على حساب مشغلك ؟

2- ال ←)س50(                                      1- نعم     

49- إذا كان الجواب » نعم »،  ما هو عدد  هذه االشتراكات  ؟    

50- هل ألبنائك اشتراكات مدرسية مجانية في وسيلة نقل عمومي على حساب جمعية أو مؤسسة خيرية ؟

2- ال ←)الجزء الموالي(       1- نعم     

51- إذا كان الجواب » نعم »،  ما هو عدد  هذه االشتراكات  ؟                                     
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النفقـات الدوريـة المتعـلقـة بالتربية والتعليم والتكوين المهني

*المحاضن و رياض األطفال
2- ال ←)س9(  1- هل لك أطفال في محضنة أو لدى أسرة تعتني باألطفال ؟     1- نعم  

       
2- إن كان الجواب “ نعم “ ما هو عددهم ؟     

بين بالنسبة لكل طفل إسمه و عدده الرتبي و المدة السنوية باألشهر التي قضاها بالمحضنة و المعلوم الشهري :
3- اسم الطفل األول : .....................................................……..   عدده الرتبي :   

4- المدة السنوية باألشهر : ....................................................        

5- المعلوم الشهري :...............................................................                           
)إن كان عدد األطفال واحد ← س9 (

6- اسم الطفل الثاني : ............................................……....   عدده الرتبي :  

7- المدة السنوية باألشهر :.....................................................     

8- المعلوم الشهري : ..............................................................                           

2- ال ←)س17(        9- هل لك أطفال بروضة أو بكتاب ؟        1- نعم   

10- إن كان الجواب “ نعم “ ما هو عددهم ؟     

بين بالنسبة لكل طفل إسمه و عدده الرتبي و مدة المتابعة باألشهر التي قضاها بالروضة أو الكتاب و المعلوم الشهري :
11- اسم الطفل األول : .................................................……....             عدده الرتبي : 

12- مدة المتابعة السنوية باألشهر : .....................................      

13- المعلوم الشهري : ............................................................       
)إن كان عدد األطفال واحد ← س17 (

14- اسم الطفل الثاني : ...............................…................…....              عدده الرتبي :  

15- مدة المتابعة السنوية باألشهر : .....................................      

 ........................................................... 16- المعلوم الشهري : 
                         

*التـعـليـــم الخـــــاص
17- هل لك أبناء يزاولون تعليمهم بمدرسة خاصة أو بمعهد خاص أو بجامعة خاصة ؟

2- ال ←)س28(         1- نعم     

18- إن كان الجواب “ نعم “ اذكر عددهم ؟     
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بين بالنسبة لكل ابن اسمه و عدده الرتبي و المدة السنوية للدراسة باألشهر و المعلوم الدراسي الشهري :
19- اسم االبن األول : .......................................................................……....     عدده الرتبي :                            

20- المدة  السنوية للدراسة باألشهر : .....................................................                                
21- المعلوم الدراسي الشهري : ................................................................                         

)إن كان عدد األبناء واحد ← س28(

22- اسم االبن الثاني : ....................................................................……....     عدده الرتبي : 

23- المدة  السنوية للدراسة باألشهر :.....................................................      

24- المعلوم الدراسي الشهري : ...............................................................                        
)إن كان عدد األبناء اثنين ← س28 (

25- اسم االبن الثالث : ....................................................................……....     عدده الرتبي :  

26- المدة  السنوية للدراسة باألشهر :......................................................
27- المعلوم الدراسي الشهري :.................................................................                          

* نفقات التكوين المهني
28- هل لك )رئيس األسرة ( أبناء يزاولون تكوينهم بمركز تكوين مهني أو بمؤسسة خاصة للتكوين المهني ؟

2- ال ←)الجزء الموالي(                                      1- نعم     

29- إن كان الجواب “ نعم “ اذكر عددهم ؟      
)إذا كان عدد المزاولين للتكوين أكثر من اثنين، يقع جمع معاليم تكوين باقي المنتفعين مع معلوم المنتفع الثاني(

30- اسم االبن األول : .........................................................................……....      عدده الرتبي : 

31- مدة المتابعة السنوية باألشهر : ...........................................................  

32- المعلوم الشهري : ...................................................................................
)إن كان عدد األبناء واحد ← س36 (

33- اسم االبن الثاني : ...........................….....................................…....     عدده الرتبي : 

34- مدة المتابعة السنوية باألشهر : ............................................................               

35- المعلوم الشهري : ...................................................................................                           

*اإلقامة بمبيت أو بنصف مبيت
36- هل لك أبناء يقيمون بمبيت مدرسي أو بمبيت جامعي عمومي أو خاص أو بمركز تكوين مهني على حساب األسرة ؟

2- ال ←)س42(         1- نعم     
37- إن كان الجواب “ نعم “ اذكر عددهم ؟                             

بين لكل منهم اسمه وعدده الرتبي و المعلوم الثالثي )ثالثة أشهر( للمبيت :
38- اسم االبن األول : .........................................................................……....     عدده الرتبي :  

39- المعلوم الثالثي للمبيت : .........................................................................                                               
)إن كان عدد األبناء واحد ← س42 (
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40- اسم االبن الثاني : ....................................................................……....     عدده الرتبي :                            

41- المعلوم الثالثي للمبيت : ..................................................................... 

42- هل لك أبناء يتمّتعون بنصف إقامة بمدرسة أو بمعهد على حساب األسرة ؟
2- ال ←)س48(         1- نعم     

43- إن كان الجواب " نعم " كم عددهم ؟     

بين لكل منهم اسمه وعدده الرتبي و المعلوم الثالثي )ثالثة أشهر( لنصف اإلقامة :
44- اسم االبن األول : ..........................................................……....      عدده الرتبي :  

45- المعلوم الثالثي لنصف اإلقامة:                         
)إن كان عدد األبناء واحد ← س48(

46- اسم االبن الثاني : .........................................................……....     عدده الرتبي :  

47- المعلوم الثالثي لنصف اإلقامة:                         

48- هل لك أبناء يقيمون بمبيت مدرسي مجانا على حساب جمعية أو مؤسسة خيرية ؟
2- ال ←)س50(         1- نعم     

49- إن كان الجواب “ نعم “ كم عددهم ؟     

50- هل لك أبناء يحضون بنصف إقامة بمدرسة أو بمعهد مجانا على حساب جمعية أو مؤسسة خيرية ؟
2- ال ←)س 52(         1- نعم     

51- إن كان الجواب " نعم " كم عددهم ؟                                    

*دروس التدارك
52- هل لك أبناء يتابعون دروس تدارك بالمدرسة أو بالمعهد أو بالبيت ؟

2- ال ←)الجزء الموالي(       1- نعم     

53- إن كان الجواب “ نعم “ كم عددهم ؟     

بين لكل منهم اسمه وعدده الرتبي ومدة المتابعة بالشهر خالل السنة الدراسية والمعلوم الشهري:
54- اسم االبن األول : ..........................................................……....     عدده الرتبي : 

55- مدة المتابعة باألشهر : ............................................................                

56- المعلوم الشهري لكل المواد: .....................................................                              
)إن كان عدد األبناء واحد ← الجزء الموالي (

57- اسم االبن الثاني : .........................................................……....     عدده الرتبي :  

58- مدة المتابعة باألشهر : ............................................................                

59- المعلوم الشهري لكل المواد: ....................................................    
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*نفقات العودة المدرسية و الجامعية و الدخول إلى مراكز التكوين المهني 
1- هل لألسرة أبناء يزاولون تعليمهم بمؤسسة تربوية أو بمركز تكوين مهني ؟ )حلق الجواب المناسب(   

←)الجزء الموالي(  2- ال  1- نعم     

2- إذا كـان الجـواب “ نعم “ اذكـر بالجـدول المـوالي النفقـات التي قامـت بهـا األسـرة بمناسبة العودة المدرسية األخيرة   
القتنـاء المحافـظ و الكـتب  والكراسـات واألدوات المدرسيـة األخـرى و كـذلك نفقات الترسيم و التأمين المدرسي ومصاريف 
المالبس واألحذية بهذه المناسبة )ميدعة، أحذية، زي رياضي، مالبس أخرى ...( وكذلك نفقات الترسيم، التأمين والمالبس وغيرهـا 

بالنسبـة لمن يزاولـون تكوينـهم بمركـز تكوين مهني. 

 النفقات على األدوات المدرسية
 بمناسبة العودة المدرسية و الجامعية  و الدخول إلى مراكز التكوين المهني

العدد
مكان المادةالرتبي

رمزالمصدراإلقتناء
القيمة بالمليمالمادة

)1()2()3()4()5()6(

...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
 )3( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    

                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(
3- إنتاج ذاتي            4- هبة، هدية             5- مصدر آخر  )4( المصدر :         1- شراء بالحاضر   2- شراء بالتقسيط 

9-أ 
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النفقات الدورية المتعلقة باالشتراكات بالصحف 
والمجالت و المنظمات و الجمعيات والتكوين الخصوصي

 )باستثناء الدراسة و التكوين المهني(

*االشتراكات في الصحف و المجالت
1- هل لك )رئيس األسرة( أو ألحد من أبنائك الّذين هم في كفالتك اشتراك في صحيفة يومية أو أسبوعية 

2- ال ←)س7(             أو في مجلة أسبوعية أو شهرية ؟  1- نعم   

2- إن كان الجواب “ نعم “ ما هو عدد  هذه االشتراكات ؟    
)إذا كان عدد االشتراكات أكثر من اثنين، يقع جمع معاليم باقي االشتراكات مع معلوم االشتراك الثاني(

3- اسم المشترك األول : ...................................................................……....     عدده الرتبي :                     

4- المعلوم السنوي لالشتراك األول : .........................................................                         
)إن عدد االشتراكات واحد ← س7(

5- اسم المشترك الثاني : .....................…............................................…....     عدده الرتبي :   

6- المعلوم السنوي لالشتراك الثاني : ...................................................... 
                        

*االشتراكات في الجمعيات والنوادي والمنظمات
7- هل لك )رئيس األسرة( أو ألحد من أبنائك الّذين هم في كفالتك اشتراك في جمعية أو نادي ثقافي ؟

2- ال ←)س13(         1- نعم     

8- إن كان الجواب “ نعم “ ما هو عدد  هذه االشتراكات ؟    

    ثم بين بالنسبة لكل مشترك عدده الرتبي و المعلوم السنوي لالشتراك :
9- اسم المشترك األول : ....................................................................……....      عدده الرتبي :   

10- المعلوم السنوي لالشتراك األول : ......................................................                         
)إن عدد االشتراكات واحد ← س13(

11- اسم المشترك الثاني : ...............................................................……....     عدده الرتبي :                     

12- المعلوم السنوي لالشتراك الثاني : .....................................................                         

13- هل لك )رئيس األسرة(أو ألحد من أبنائك الّذين هم في كفالتك اشتراك في جمعية أو نادي رياضي ؟
2- ال ←)س19(    1- نعم     

     
14- إن كان الجواب “ نعم “ ما هو عدد  هذه االشتراكات ؟

15- اسم المشترك األول : .............................................................……....     عدده الرتبي : 

16- المعلوم السنوي لالشتراك األول : ..................................................                         
)إن عدد االشتراكات واحد ← س19(
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17- اسم المشترك الثاني : .....................................................……....     عدده الرتبي :  

18- المعلوم السنوي لالشتراك الثاني : ...........................................                         

19- هل لك )رئيس األسرة( اشتراك في نقابة عمالية ؟
2- ال ←)س21(         1- نعم     

20- إن كان الجواب “ نعم “ ما هو معلوم  االشتراك السنوي ؟ ......................              

21- هل لك )رئيس األسرة( أو ألحد من أبنائك الّذين هم في كفالتك اشتراك في جمعية أو منظمة أخرى ؟
2- ال←)س27(      1- نعم     

22- إن كان الجواب “ نعم “ ما هو عدد  هذه االشتراكات ؟    

ثم بين بالنسبة لكل مشترك عدده الرتبي و المعلوم السنوي لالشتراك :
23- اسم المشترك األول : ......................................................……....    عدده الرتبي : 

24- المعلوم السنوي لالشتراك األول : ............................................                         
)إن عدد االشتراكات واحد ← س27(

25- اسم المشترك الثاني : ....................................................……....    عدده الرتبي : 

26- المعلوم السنوي لالشتراك الثاني : ..........................................                         

*التكوين الخصوصي
27- هل قمت )رئيس األسرة( خالل 12 شهرا الفارطة لك أو ألحد أبنائك الذين هم في كفالتك بنفقات تتعلق

 بتكوين خاص كتعليم السياقة أو اإلعالمية أو في اللغات الحية أو في الموسيقى أو في غيرها من النشاطات... ؟
2- ال ←)الجزء الموالي(        1- نعم       

28- إن كان الجواب “ نعم “ ما هو عدد  المنتفعين ؟                       

ثم بين بالنسبة لكل منتفع عدده الرتبي و نوع التكوين والمعلوم السنوي :
29- اسم المنتفع األول : ...................................................................……....    عدده الرتبي :  

30- نوع التكوين : .........................................................................................     

31- المعلوم السنوي : ..................................................................................                          
)إن عدد المنتفعين واحد ←  الجزء الموالي(

32- اسم المنتفع الثاني : ...................................................................……....    عدده الرتبي :    

33- نوع التكوين : .........................................................................................     

34- المعلوم السنوي : ...................................................................................                             
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التحويـالت الماليـة و الزكـاة و التبرعـات الكبـرى
خــالل 12 شهــرا الفـارطــة

*الزكاة و التبّرعات
1- هل قمت خالل 12 شهرا الفارطة بأداء زكاة مالّية )دون زكاة الفطر( أو بتبرعات كبرى

    )أعمال خيرية، صندوق 26-26...( ؟
2- ال  ←)س3(         1- نعم     

      
2- إن نعم ما هو المبلغ الجملي )بالدينار( ؟                              

*تحويل أموال داخل البالد
3- هل قمت خالل 12 شهرا الفارطة بتحويل مبلغ مالي ألحد أبنائك أو أقاربك داخل البالد ؟

2- ال ←)س6(         1- نعم     
     

4- ما هو المبلغ الجملي السنوي الذي تم تحويله إلى المنتفع األول )بالدينار(؟              
)إن منتفع واحد ← س6(    

5- ما هو المبلغ الجملي السنوي الذي تم تحويله إلى المنتفع الثاني )بالدينار( ؟             
)إذا فاق عدد المنتفعين االثنين ، يقع تسجيل مجموع المبالغ المحّولة الباقية مع ما تّم تحويله للمنتفع الثاني(

*تحويل أموال خارج البالد
6- هل قمت خالل 12 شهرا الفارطة بتحويل مبلغ مالي ألحد أبنائك أو أقاربك إلى خارج البالد ؟

2- ال                                          1- نعم     
                                                         ) ←  الجزء الموالي(

7- إن نعم ما هو عدد المنتفعين ؟       

8- ما هي صلة قرابة المنتفع األول برئيس األسرة ؟............................................................     

9- ما هو المبلغ الجملي السنوي الذي تم تحويله إلى المنتفع األول )بالدينار( ؟                
      )إن منتفع واحد ← الجزء الموالي( 

10- ما هي صلة قرابة المنتفع الثاني برئيس األسرة ؟...........................................................     

11- ما هو المبلغ الجملي السنوي الذي تم تحويله إلى المنتفع الثاني )بالدينار( ؟

11
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نفقــات العطـــل والسفــر  

*العطل داخل البالد والمصائف والّسياحة الداخلّية 
1- هل قامت األسرة أو أحد أفرادها بعطلة داخل البالد )بما في ذلك العطل الموسمية، الصيف، الربيع، الشتاء...(

    خالل 12 شهرا األخيرة ؟ )بما في ذلك شهر المسح( ؟
2- ال ←)س13(   1- نعم     

                                     
2- إذا كان الجواب “ نعم “ متى كان ذلك، بين الشهر ؟                              

3- اذكر مكان إقامة األسرة )أو الفرد( أثناء هذه العطلة

4- عند األقارب أو األصدقاء   ←) س8( 1- مسكن ثانوي على ملك األسرة ←)س5(  
5- حالة أخرى )براكة، خيمة...( ←) س8( 2- مسكن باإليجار           

3- نزل  ←)س7(                              

4- إذا كان الجواب “ مسكن باإليجار “ بين معلوم اإليجار :                           

5- هل استوجبت هذه العطلة نفقات نقل األثاث ؟
2- ال ←)س8(   1- نعم     

                                    

6- إذا كان الجواب “ نعم “ ما هو مجموع هذه النفقات ؟ ←)س8(                              

7- إذا كان الجواب “ نزل “ بين نفقات اإلقامة  بهذا النزل :                           

8- هل استوجبت هذه العطلة نفقات تنقل استثنائية ؟
2- ال ←)س11(                                        1- نعم     

إذا كان الجواب  “ نعم “
9- ما هي وسيلة النقل المستعملة ؟

1- السيارة الخاصة
2- القطار

3- سيارة أجرة أو حافلة بين المدن
4- الطائرة )خطوط داخلية(                                               

10- ما هو مجموع هذه النفقات االستثنائية للتنقل ؟                                  

11- هل استوجبت هذه العطلة نفقات غذائية و ترفيهية استثنائية وإضافية عما تنفقه األسرة عادة ؟ 
2- ال ←)س13(     1- نعم     

    
12- إذا كان الجواب “ نعم “ ما هو مجموع هذه النفقات اإلضافية على المعتاد ؟                      
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13-هل أقام أحد أبنائك بمخيم كشفي أو بمصيف خالل 12 شهرا األخيرة ؟
2- ال ←)س22(                                                 1- نعم     

14- كان الجواب “ نعم “ متى كان ذلك، بين الشهر ؟                              

15-  ما هو عدد األبناء  المنتفعين ؟                         

بين لكل منهم اسمه و عدده الرتبي و التكلفة الجملية :
16- اسم المنتفع األول : .............................................……....     عدده الرتبي :

                           
17- التكلفة الجملية )المعلوم + التنقل+....(   

)إن عدد األبناء واحد ← س 22(

18- اسم المنتفع الثاني : .............................................……....     عدده الرتبي :
 

19- التكلفة الجملية )المعلوم  +  التنقل +....(                                    
)إن عدد األبناء اثنان ← س 22(

20- اسم المنتفع الثالث : ............................................……....     عدده الرتبي : 

21- التكلفة الجملية )المعلوم + التنقل+....(                                   

*الحّج و العمرة و السفر إلى خارج الوطن
22- هل قامت األسرة أو أحد أفرادها بسفرة إلى خارج الوطن خالل 12 شهرا الفارطة )بما في ذلك شهر المسح( ؟

2- ال ←)الجزء الموالي(                                                 1- نعم     

23- إذا كان الجواب “ نعم “ متى كان ذلك، بين الشهر ؟                                  

24- ما هي مناسبة السفر ؟

5- غرض مهني )مهمة، تربص بالخارج 3- زيارة و ترفيه    1- الحج                      
4- العالج بالخارج   ملتقى، معرض دولي،....( )←س 27(                    2- العمرة                    

25- ما هي وسيلة النقل المستعملة ؟

5- وسيلة نقل خاصة 3- القطار    1- الطائرة    
4- الحافلة أو سيّارة أجرة                       2- الباخرة    

26- ما هي النفقات الجملية للتنقل )بما في ذلك الطابع الجبائي للسفر والتأشيرة...( ؟             

27- ما هو المبلغ الجملي للمنحة السياحية الذي تم إنفاقه؟                             

28- هل استجوبت هذه السفرة نفقات استثنائية ؟
2- ال ←)الجزء الموالي(   1- نعم       

                                              
29- إن “ نعم “ ما هو مجموع هذه النفقات االستثنائية ؟ 
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نفقــات المنـاسبـــــات العائلـيـــة

1- هل قامت األسرة خالل 12 شهرا الفارطة )بما في ذلك شهر المسح( بمصاريف خاصة بمناسبة )أو بمناسبات(
     أو بحدث عائلي ؟

2- ال ←)الجزء الموالي(    1- نعم     
                                              

2- إذا كان الجواب “ نعم “ ما هي هذه المناسبة )أو المناسبات( أو الحدث العائلي ؟     )حلق األجوبة المناسبة(

7- عيد ميالد   4- ختان   1- خطبة     
8- وفاة  5- نجاح   2- زواج    

9- مناسبة أخرى  6- زردة   3- والدة    

ثم اذكر بالجداول الموالية النفقات التي قامت بها األسرة و الكميات المقتناة )من المواد الغذائية( مادة بمادة بالنسبة لكل 
مناسبة مبوبة إلى :

- مواد غذائية : أنواع مشتقات الحبوب )خبز، سميد، عجين...( أنواع اللحوم )ضأن، بقر، دجاج...( السمك، الحلويات، أنواع 
المشروبات )غازية، كحولية...(.

- مواد غير غذائية : مثال النفقات على جهاز العرس، األثاث، الملبس، المصوغ، تكاليف الحفل )كراء قاعة،   فرقة موسيقية، 
استئجار مالبس بالمناسبة ، أجرة خياطة مالبس وأجرة طريزة( و النفقــات الصحيـة بالنسبـة لـلـوالدة و الختـان بمصحــة خاصــة  

أو بمؤسسة  استشفائية عمومية وكذلك النفقات بمناسبة زردة....

مالحظة : على العون الباحث أن يتأكد من عدم تكرار هذه المعطيات بالجزء المخصص للنفقات الشخصية أو الجماعية.

النفقات بخصوص المناسبات العائلية

العدد
الرتبي

المناسبة
مكان المادةأو الحدث

رمزالمصدراإلقتناء
المادة

النفقات السنوية
بالدينار

الكمية
بالهغ

شهر
االقتناء

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

3- إنتاج ذاتي       4- هبة         5- مصدر آخر  )5( المصدر :         1- شراء بالحاضر   2- شراء بالتقسيط 
)8(  بالنسبة للمواد الغذائية فقط        )9( العدد الرتبي ألشهر السنة من 01 إلى 12

13

13
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النفقات بخصوص المناسبات العائلية

العدد
الرتبي

المناسبة
مكان المادةأو الحدث

رمزالمصدراإلقتناء
المادة

النفقات السنوية
بالدينار

الكمية
بالهغ

شهر
االقتناء

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

….…................

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

3- إنتاج ذاتي       4- هبة         5- مصدر آخر  )5( المصدر :         1- شراء بالحاضر   2- شراء بالتقسيط 
)8(  بالنسبة للمواد الغذائية فقط        )9( العدد الرتبي ألشهر السنة من 01 إلى 12

13
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النفقات بمناسبة األعياد الدينية
 

    عيد األضحى : 
  

*اقتناء أضحية العيد
2- ال ←)س9(                             1- هل قامت األسرة بذبح أضحية ؟             1- نعم    

2- إذا كان الجواب “ نعم “ ما هو عدد األضاحي ؟                                               
3- ما هو نوع األضحية األولى ؟

3- بقر    2- ماعز   1- غنم  
                     

4- ما هو مصدرها ؟
1- شراء            2- إنتاج ذاتي       3- هدية      4- مصدر آخر 

                                
5- ما هو ثمن األضحية أو قيمتها التقديرية أو نصيب االشتراك الذي دفعته األسرة القتناء  هذه األضحية ؟

)إن عدد األضاحي واحد ← س 9(
                                               

إذا قامت األسرة بذبح أضحية ثانية اذكر :
6- نوع هذه األضحية الثانية ؟

3- بقر    2- ماعز   1- غنم  
                     

7-  مصدرها ؟
1- شراء          2- إنتاج ذاتي              3- هدية          4- مصدر آخر  

                                         
8- ما هو ثمنها أو قيمتها التقديرية )أو نصيب االشتراك الذي دفعته( ؟

                                                            
*اقتناء اللحوم بمناسبة عيد األضحى

9- هل إقتنت كمية من اللحم بمناسبة عيد األضحى ؟
2- ال ←)س 14( 1- نعم     

10- إذا كان الجواب “ نعم “ ما هو نوع هذا اللحم ؟
3- لحم بقر    4- لحم إبل  1- لحم غنم   2- لحم ماعز      

                     
11- ما هو مصدره ؟

4- مصدر آخر 3- هدية   1- شراء       2- إنتاج ذاتي   
                                 

12- ما هو ثمنه أو قيمته التقديرية ؟
                                                           

13- كم كانت كمية هذا اللحم بالهغ ؟
                                            

14- هل قامت األسرة بتحضير كمية من القديد بمناسبة عيد األضحى ؟
←)س 15 أ( 2- ال  1- نعم     

14

14
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15- إذا كان الجواب “ نعم “ هل استوجب ذلك اقتناء كمية من الزيت ؟
←)س 15أ( 2- ال  1- نعم     

                                                         
16- إذا كان الجواب “ نعم” بين ثمن كمية الزيت ؟

     
17- كمية الزيت بالهغ ؟

      
     

15 – أ -  مستلزمات األضحية و اقتناء اللعب و نفقات أخرى بمناسبة عيد األضحى

1- هل قامت األسرة باقتناء حلويات و مشروبات ونفقات مرتبطة باألضحية
)ساطور، سكين، مشواة، كلفة ذبح األضحية...( و نفقات أخرى بمناسبة عيد األضحى الماضي ؟

2- ال ←)15 ب(  1- نعم     
                                              

- إذا كان الجواب “ نعم “ بين هذه البيانات في الجدول التالي :
)باستثناء النفقات المذكورة في الجزء عدد 14 و المتعلقة ببيانات عن األضحية  بمناسبة عيد األضحى(

نفقات على الحلويات و المشروبات
و المستلزمات التابعة لألضحية و المواد األخرى بمناسبة عيد األضحى

العدد
الرتبي

المناسبة :
مكان المادة1- عيد األضحى

رمزالمصدراإلقتناء
الكميةالقيمة بالمليمالمادة

بالهغ
)1()2()3()4()5()6()7()8(

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

)5( المصدر :         1- شراء بالحاضر            2- شراء بالتقسيط             3- إنتاج ذاتي        4- هبة، هدية            5- مصدر آخر 

1

15 – أ

هغ

1

1

1

1

1

1

1



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح 
158

15  - ب -  عيد الفطر :
 

1- هل قامت األسرة باقتناء مالبس و أحذية بمناسبة عيد الفطر الماضي ؟
2- ال                                                  1- نعم     

- إن “ نعم “ بين بالجدول الموالي هذه النفقات :

النفقات على المالبس و األحذية بمناسبة عيد الفطر

العدد
الرتبي

المناسبة :
مكان المادة2- عيد الفطر

رمزالمصدراإلقتناء
القيمة بالمليمالمادة

)1()2()3()4()5()6()7(
   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

3- إنتاج ذاتي            4- هبة، هدية             5- مصدر آخر  )5( المصدر :         1- شراء بالحاضر            2 شراء بالتقسيط  

15 – ب

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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-4 هل قامت األسرة بتأدية زكاة الفطر و اقتناء لعب األطفال وحلويات و لحوم و أسماك ومشروبات و مواد  غذائية أخرى 
بمناسبة عيد الفطر الماضي ؟

2- ال                                                   1- نعم     

- إن “ نعم “ بين بالجدول الموالي هذه النفقات :

نفقات بخصوص زكاة الفطر واللعب و الحلويات و اللحوم
واألسماك ) الطازجة و المملحة ( والمواد الغذائية األخرى بمناسبة عيد الفطر

العدد
الرتبي

المناسبة :
مكان المادة2- عيد الفطر

رمزالمصدراإلقتناء
الكميةالقيمة بالمليمالمادة

بالهغ
)1()2()3()4()5()6()7()8(

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

3- إنتاج ذاتي            4- هبة، هدية             5- مصدر آخر )5( المصدر :      1- شراء بالحاضر               2 شراء بالتقسيط  
)8(  بالنسبة للمواد الغذائية فقط 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

15 – ب
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15 - ج- المولد النبوي :

-5 هل قامت األسرة باقتناء مواد غذائية لتحضير » العصيدة » )فارينة، زقوقو، فواكه جافة...( ولحوم بمناسبة المولد النبوي 
الشريف ؟

2- ال ← )الجزء الموالي (                                                  1- نعم     
 

- إن “ نعم “ بين النفقات في الجدول الموالي :

 نفقات مستلزمات العصيدة وإقتناء اللحوم
 و المواد الغذائية األخرى بمناسبة المولد النبوي الشريف

العدد
الرتبي

المناسبة :
مكان المادة3- المولد النبوي

رمزالمصدراإلقتناء
الكميةالقيمة بالمليمالمادة

بالهغ
)1()2()3()4()5()6()7()8(

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................             

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

   .................................

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

3- إنتاج ذاتي            4- هبة، هدية             5- مصدر آخر )5( المصدر :         1- شراء بالحاضر            2 شراء بالتقسيط  
)8(  بالنسبة للمواد الغذائية فقط 

15 – ج

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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نفقات شراء أرض أو مسكن و نفقات بناء مسكن
 

أ – اقتناء أرض لبناء مسكن

1- هل قامت األسرة )رئيسها أو أحد أفرادها( خالل 12 شهرا الفارطة )بما في ذلك شهر المسح( بشراء أرض
    قصد بناء مسكن رئيسي أو ثانوي ؟

2- ال ← )س 10( 1- نعم     
                                                

2-  إن “ نعم “ متى كان ذلك، بين شهر االقتناء ؟                     
3-  ما هي المساحة الجملية لقطعة األرض )بالم2( ؟
4-  ما هي القيمة الجملية لهذه األرض )بالدينار( ؟

5- ما هو المبلغ الذي سددته األسرة من مالها الخاص )بالدينار( ؟                                     
                                                      

6-  هل قامت األسرة )رئيسها أو أحد أفرادها( باقتراض مبلغ من مؤسسة بنكية أو صندوق اجتماعي
2- ال )←س 8(    القتناء هذه األرض ؟            1- نعم     

                                               

7-  إن “ نعم “ ما هو مبلغ القرض البنكي أو االجتماعي )بالدينار(  ؟                          
                                                              

                                     
8- هل قامت األسرة بسلفة من األقارب أو من مصدر آخر )غير بنكي( القتناء األرض ؟ 

2- ال )←س 10(                                                  1- نعم     

9- إن نعم،  ما هو المبلغ )بالدينار( ؟                              
         

ب – اقتناء مسكن

10- هل قامت األسرة )رئيسها أو أحد أفرادها( خالل 12 شهرا الفارطة )بما في ذلك شهر المسح( بشراء مسكن
 الستعماله كمسكن رئيسي أو ثانوي ؟

2- ال ← )س 20(   1- نعم     
                                              

11-  إن “ نعم “ متى كان ذلك، بين شهر االقتناء ؟
2 - حالة اخرى )مسكن مستعمل،..(     12- المسكن الذي تم اقتناء:  1- مسكن جديد من باعث عقاري  

 

13- ما هي القيمة الجملية لهذا المسكن )بالدينار( ؟
14- ما هي المساحة الجملية للمسكن )المساحة المغطاة( )بالم2( ؟                            

15- ما هو المبلغ الذي سددته األسرة من مالها الخاص )بالدينار( ؟                          
16- هل قامت األسرة )رئيسها أو أحد أفرادها( باقتراض مبلغ من مؤسسة بنكية أو صندوق اجتماعي القتناء هذا المسكن ؟

2- ال)←س 18(                                                 1- نعم     

17- إن نعم، ما هو مبلغ القرض البنكي أو االجتماعي )بالدينار( ؟                           
18- هل قامت األسرة بسلفة من األقارب أو من مصدر آخر )غير بنكي( القتناء المسكن ؟ 

2- ال)←س 20(                                                 1- نعم     

19- إ ن نعم،  ما هو المبلغ )بالدينار( ؟

16

دينار

دينار
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ج- نفقات بناء مسكن

20- هل قامت األسرة )رئيسها أو أحد أفرادها( خالل 12 شهرا الفارطة )بما في ذلك شهر المسح( بنفقات بناء
      مسكن الستعماله  كمسكن رئيسي أو ثانوي ؟

2- ال )←الجزء الموالي( 1- نعم     
                                               

إن “ نعم “ متى كان ذلك ؟ 

2- ال1- نعمخالل جانفي الفارط ؟21-

2- ال1- نعمخالل فيفري الفارط ؟22-

2- ال1- نعمخالل مارس الفارط ؟23-

2- ال1- نعمخالل أفريل الفارط ؟24-

2- ال1- نعمخالل ماي الفارط ؟25-

2- ال1- نعمخالل جوان الفارط ؟26-

2- ال1- نعمخالل جويلية الفارط ؟27-

2- ال1- نعمخالل أوت الفارط ؟28-

2- ال1- نعمخالل سبتمبر الفارط ؟29-

2- ال1- نعمخالل أكتوبر الفارط ؟30-

2- ال1- نعمخالل نوفمبر الفارط ؟31-

2- ال1- نعمخالل ديسمبر الفارط ؟32-

33- كم بلغت هذه النفقات الجملية  )بما في ذلك معاليم رخصة البناء( )بالدينار( ؟                              
                                                              

34- ما هو المبلغ الذي سددته األسرة من مالها الخاص )بالدينار( ؟                           
                                     

35- هل قامت األسرة )رئيسها أو أحد أفرادها( باقتراض مبلغ من مؤسسة بنكية أو صندوق اجتماعي
      للقيام بهذه النفقات ؟

2- ال ← )س 37(                                                  1- نعم     

36- إن نعم، ما هو مبلغ القرض البنكي أو االجتماعي )بالدينار( ؟                            
             

37- هل قامت األسرة بسلفة من األقارب أو من مصدر آخر )غير بنكي(  للقيام بهذه النفقات ؟ 
2- ال ← )الجزء الموالي(                                               1- نعم     

38- إ ن نعم،  ما هو المبلغ )بالدينار( ؟

دينار
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نفقــــات المسكن الثـــــــــانوي

*التيار الكهربائي و الماء و الهاتف
1- هل لألسرة مسكن ثانوي تقيم به خالل بعض الفصول أو تستعمله كليا أو جزئيا أيام السنة ؟ 

2- ال ←)الجزء الموالي(                                       1- نعم       

إذا كان الجواب “ نعم “ :  
2- هل هذا المسكن الثانوي مجهز بالتيار الكهربائي ؟

2- ال ←)س 4(                                                1- نعم       

3- إن نعم ما هو المبلغ السنوي لفاتورات الكهرباء ؟ 

4- هل هذا المسكن الثانوي مجهز بماء السبالة )SONEDE( ؟
2- ال ←)س 6( 1- نعم       

                                               
5- إن نعم ما هو المبلغ السنوي لفاتورات الماء ؟                                               

6- هل هذا المسكن الثانوي مجهز بالهاتف ؟
2- ال ←)س 8(                                                1- نعم       

7- إن نعم ما هو المبلغ السنوي لفاتورات الهاتف ؟                                              

8- هل قامت األسرة بتسديد المعلوم البلدي لهذا المسكن الثانوي ؟
2- ال ←)س 10(                                                1- نعم     

9- إن نعم ما هو مبلغ المعلوم البلدي ؟          

*الخدمات المنزلية
10- هل تستعمل األسرة خدمات حارس لهذا المسكن الثانوي ؟

2- ال ←)س 12(                                                1- نعم     

11- إن نعم ما هو المبلغ السنوي لهذه الخدمات ؟                                       

12- هل تستعمل األسرة خدمات جنان لهذا المسكن الثانوي ؟
2- ال ←)س 14(                                                1- نعم     

13- إن نعم ما هو المبلغ السنوي لهذه الخدمات ؟                                                 

17
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*الصيانة و الترميم
14- هل قامـت األسـرة بصيانـة و ترميـم المسكـن الثـانـوي خـالل 12 شهـرا الفارطـة )بما في ذلك شهر المسح( ؟

2- ال ←)الجزء الموالي(                                       1- نعم       

إن نعم اذكر هذه النفقات مبوبة كما يلي :

اإلنفاق األول :

الرمز                         15- نوع المادة : ..........................................  
16- المبلغ : ..........................................      

اإلنفاق الثاني :

الرمز                         17- نوع المادة : ..........................................  
18- المبلغ : ..........................................      

اإلنفاق الثالث :

الرمز                         19- نوع المادة : ..........................................  
20- المبلغ : ..........................................      

اإلنفاق الرابع :

الرمز                         21- نوع المادة : ..........................................  
22- المبلغ : ..........................................           
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المقتنيــــات اليوميـــة

و

المقتنيـــات العشريــــّة
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المقـتـنـيــات اليومـــية : اليـــوم األول  
التاريخ : ........................
                                                 

العدد 
مكان المصدرالمادةالرتبي

اإلقتناء
رمز

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6()7(

      الخبز والخميرة والملسوقة والبسكويت والمرطبات والفطائر...                

11.........................

12.........................

13.........................

      الخضر والبقول والثمار الطازجة والبقول المنفخة والزيتون المملح والخضر المملحة...

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

15.........................

16.........................

17.........................

      الحليب واللبن الطري )الطازج( والجبنة والريقوتة والياغورت والمشروبات المتناولة بالبيت  

11.........................

12.........................

13.........................

      السميد والمقرونة والمحمص والشربة والفارينة والملثوث وشربة الفريك واألرز والقطانية والنشاء وخدمات الطحن

11.........................

12.........................

13.........................

     
)2( بالنسبة للمواد التي اقتنتها األسرة بكميات كبيرة  نسبيا كمادة السميد و السكر و معجون الطماطم وغيرها من  المواد التي يمكن خزنها اذكر 

مدة االستهالك مع ذكر نوع المادة. 
3- إنتاج ذاتي            4- هبة، هدية             5- مصدر آخر )3( المصدر :         1- شراء بالحاضر            2 شراء بالتقسيط  

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

21

22

23

24
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المقـتـنـيــات اليومـــية : اليـــوم األول  
التاريخ : ........................
                                                 

العدد 
مكان المصدرالمادةالرتبي

اإلقتناء
رمز

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6()7(

معجون الطماطم والهريسة والتوابل والبقول الشائحة والبقول المصبرة والزيوت والسكر والعسل والحلوى والشامية والشكالطة والشاي والق
هوة                          

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

      اللحوم والدواجن واألسماك والحليب المعقم والجبن والزبدة والسمن والبيض ومشتقاتهم وخدمات الطهي والذبح.

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

      نفقات تكنولوجيا اإلتصال )شحن الهاتف الجوال والقار وبطقات األنترنات ومحالت األنترنات واألقراص الليزرية والهاتف العمومي

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

       نفقات االستهالك خارج البيت )القهوة والشاي والمشروبات والمرطبات والمبردات واللمجات واألكالت الخفيفة بالمطاعم( ونفقات الترفيه والصحف 

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

     
)2( بالنسبة للمواد التي اقتنتها األسرة بكميات كبيرة  نسبيا كمادة السميد و السكر و معجون الطماطم وغيرها من  المواد التي يمكن خزنها اذكر 

مدة االستهالك مع ذكر نوع المادة. 
3- إنتاج ذاتي            4- هبة، هدية             5- مصدر آخر )3( المصدر :         1- شراء بالحاضر            2 شراء بالتقسيط  

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

25

26

27

28
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المقـتـنـيــات اليومـــية : اليـــوم األول  
التاريخ : ........................
                                                 

العدد 
مكان المصدرالمادةالرتبي

اإلقتناء
رمز

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6()7(

       مقتنيات األسرة من المواد الغذائية للعولة : قمح ، سميد، شعير، زيت زيتون، بقول جافة، فلفل زينة، ثوم، توابل، طماطم، تمر،زهر...      

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

نفقات الوقود للطبخ )دبوزة غاز، بترول، فحم، حطب(، ومواد تنظيف المنزل )صابون غسيل، مسحوق«أومو«نظيف، ماء جافال،    
قريزيل، أدوات تنظيف...( وأدوات مدرسية جارية ولعب لألطفال

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

نفقات الحالقة واالستحمام والتطيب والتجميل والرعاية الشخصية )صابون، شانبوان، طفل، معجون أسنان، معجون حالقة، حمام،
       حال ق( و أدوات الصيانة الشخصية )فرشة، شفرة حالقة...( وأدوات الرضيع.

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

نفقات امتطاء وسيلة نقل عمومي  وكراء شاحنة خفيفة أو دراجة نارية أو عربة مجرورة.                 

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

     
3- إنتاج ذاتي            4- هبة، هدية             5- مصدر آخر )3( المصدر :         1- شراء بالحاضر            2 شراء بالتقسيط  

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

29

30

31

32
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المقـتـنـيــات اليومـــية : اليـــوم األول  
التاريخ : ........................
                                                 

العدد 
مكان المصدرالمادةالرتبي

اإلقتناء
رمز

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6()7(

نفقات الوقود للسيارات والدراجات النارية والصيانة )تبديل زيت المحرك، غسيل( ونفقات التصليح الصغرى
 لوسيلة نقل ونفقات علف دابات العربات المجرورة ونفقات لوازم السيارات.                                                        

11.........................

12.........................

13.........................

النفقات العادية للمالبس )سروال، مريول، »جيب«، قميص، مالبس داخلية، أقمشة( واألحذية والمستلزمات الشخصية  والخدمات على 
الملبس )خياطة، مستلزمات...( وصيانة و تصليح األحذية )مسح، تصليح  عقب...(

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

النفقات الكبرى للمالبس ) بدلة ، فستان، معطف، برنس، جبة، قشابية...(

11.........................

12.........................

13.........................

النفقات العادية للعالج الصحي )فحص طبي، أدوية، راديو باألشعة، تحاليل، خدمات تمريض، تلقيح...(

11.........................

12.........................

النفقات الكبرى للعالج الصحي )األمراض المزمنة، عملية جراحية، إقامة بمستشفى أو بمصحة خاصة، نظارات طبية، سماعات، طاقم 
)...RMI أسنان، عالج بالخارج، راديو بالسكانار, راديو بالرنين المغناطيسي

11.........................

12.........................

     
)3( المصدر :1- شراء بالحاضر       2- شراء بالتقسيط          3- إنتاج ذاتي         4- هبة، هدية          5- مصدر آخر

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

33

34

35

36

37
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المقـتـنـيــات اليومـــية : اليـــوم األول  
التاريخ : ........................
                                                 

العدد 
مكان المصدرالمادةالرتبي

اإلقتناء
رمز

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6()6(

        النفقات الصغرى لألثاث المنزلي )بنك، كرسي، طاولة، مائدة، معالق...( وللمفروشات )ملحفة، مخدة، حصيرة، طبقة من الموس، ستار...(       

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

النفقات الكبرى لألثاث المنزلي )غرفة نوم، قاعة استقبال، قاعة أكل، مكتبة، بيت أبناك...(، وللمفروشات ) زربية، مرقوم، كليم، 
جراية...( واألغطية الصوفية و الستائر  

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

نفقات أواني الطبخ واألكل والشرب وأدوات المطبخ و المستلزمات األخرى ...

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

األجهزة واألدوات الكهربائية )تلفزة، راديو كاسات، فيديو، كاميرا، ثالجة، مكواة، آلة تجفيف الشعر...( و األجهزة المنزلية األخرى 
 )،DVD ،والمستلزمات اإلعالمية )فأرة، قارئ

11.........................

12.........................

13.........................

14.........................

     
3- إنتاج ذاتي            4- هبة، هدية             5- مصدر آخر )3( المصدر :         1- شراء بالحاضر            2 شراء بالتقسيط  

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

38

39

40

41
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42

المقـتـنـيــات اليومـــية : اليـــوم األول  
التاريخ : ........................
                                                 

العدد 
مكان المصدرالمادةالرتبي

اإلقتناء
رمز

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6()7(

النفقات الصغرى للتصليح )عطب كهربائي، حنفية،أبواب، نوافذ، أثاث...( وصيانة المسكن )دهن جدران غرفة، دهن باب،  تبييض
السطح بالجير، اقتناء كيس من اإلسمنت، اقتناء قفل باب...(

11..........................

12..........................

13..........................

14..........................

15..........................

النفقات الكبرى لصيانة المسكن  )دهن المسكن، إعادة التجهيز و التركيب الكهربائي، إعادة التجهيز الصحي...(، ولتوسيعه )بناء غرفة..( 
وتحسينه )تبليط الجدران ، تبليط األرضية بالجليز، تبليط بيت االستحمام أو المطبخ بالخزف، تركيب األبواب و النوافذ،  تركيب الواقي الحديدي...(

11..........................

12..........................

13..........................

14..........................

15..........................

نفقات أخرى : نفقات إدارية )مضمون والدة، استخراج بطاقة تعريف أو جواز سفر ...( و الصدقات  و نفقات أخرى غير مبوبة فيما سبق

11..........................

12..........................

13..........................

14..........................

15..........................

     
3- إنتاج ذاتي            4- هبة، هدية             5- مصدر آخر )3( المصدر :         1- شراء بالحاضر            2 شراء بالتقسيط  

)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    
                                 مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

43

44
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المقتنيات السنوية
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المقـتـنـيــات السنوية )11 شهرا الفارطة(
التاريخ : ........................

العدد
رمزمكان اإلقتناءالمصدرالمادةالرتبي

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالهغ

شهر
االقتناء

)1()2()3()4()5()6()7()8(

مقتنيات األسرة من المواد الغذائية للعولة : قمح ، سميد، شعير، زيت زيتون، بقول جافة، فلفل زينة، ثوم، توابل، طماطم،تمر،  زهر....                 

01............................

02............................

03............................

04............................

05............................

06............................

07............................

08............................

09............................

النفقات الكبرى للمالبس )بدلة )كسوة(،  فستان، معطف، برنس، جبة، قشابية، جهاز الزفاف...( بإستثناء نفقات المناسبات واألعياد 

01............................

02............................

03............................

04............................

05............................

06............................

07............................

08............................

09............................

)3( المصدر :         1- شراء بالحاضر       2- شراء بالتقسيط            3- إنتاج ذاتي         4- هبة، هدية          5- مصدر آخر
)4( مكان اإلقتناء :   1- محل خاص    2- مساحة           3- نقطة بيع )نصبة(      4- بائع متجول           5- معرض            6- مكان آخر    

                                مستقل              كبرى                 بسوق قار                )سوق اسبوعية،...(

29

35
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المقـتـنـيــات السنوية )11 شهرا الفارطة(
التاريخ : ........................

العدد
رمزمكان اإلقتناءالمصدرالمادةالرتبي

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالهغ

شهر
االقتناء

)1()2()3()4()5()6()7()8(
النفقات الكبرى للعالج الصحي )األمراض المزمنة، عملية جراحية، إقامة بمستشفى أو بمصحة خاصة، نظارات طبية، سماعات، 

 )...RMI طاقم أسنان، عالج بالخارج، راديو بالسكانار, راديو بالرنين المغناطيسي 

01............................

02............................

03............................

04............................

05............................

06............................

07............................

08............................

09............................

النفقات الكبرى لألثاث المنزلي )غرفة نوم، قاعة استقبال، قاعة أكل، مكتبة، بيت أبناك...(، وللمفروشات ) زربية، مرقوم، كليم، 
جراية...( واألغطية الصوفية و الستائر.

01............................
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تونس إحصائيات 

المقـتـنـيــات السنوية )11 شهرا الفارطة(
التاريخ : ........................

العدد
رمزمكان اإلقتناءالمصدرالمادةالرتبي

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالهغ

شهر
االقتناء

)1()2()3()4()5()6()7()8(
األجهزة واألدوات الكهربائية )تلفزة، راديو كاسات، فيديو، كاميرا، ثالجة، مكواة، آلة تجفيف الشعر...( و األجهزة المنزلية األخرى )آلة 
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 غرفة ...( وتحسينه )تبليط الجدران ، تبليط األرضية بالجليز، تبليط بيت االستحمام او المطبخ بالخزف، تركيب األبواب  و النوافذ، 

        تركيب الواقي الحديدي...(
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05............................
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)3( المصدر :         1- شراء بالحاضر       2- شراء بالتقسيط            3- إنتاج ذاتي         4- هبة، هدية          5- مصدر آخر
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