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تـوطئـة
يقوم املعهد الوطني لإلحصاء كل خمس سنوات، بشكل دوري ومنتظم بانجاز املسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش 
األرس،باعتبارأن أمناط اإلنفاق االستهاليك ال تتغري خالل فرتة زمنية قصرية. وقد تّم انجاز املسح العارش خالل سنتي 2015-2016 باستخدام 

عينة بلغ حجمها 27108 أرسة ممثلة عىل املستوى الوطني مبدنه وقراه وأريافه.
ووزعت عينة املسح بالتساوي عىل كّل أشهر سنة البحث مبا ميّكن من األخذ بعني االعتبار التغريات املوسمية يف استهالك األرس، حيث 

انطلقت العملية عىل امليدان وعىل مستوى كل واليات البالد يف أواخر شهر ماي 2015 وتواصلت سنة كاملة إىل أواخر شهر ماي 2016.
ويتم من خالل هذا املسح جمع بيانات اقتصادية واجتامعية ودميغرافية تتضمن الخصائص العامة للسكان واملساكن واألرس، إضافة إىل 

بيانات اقتصادية تتناول مختلف السلع االستهالكية والخدمات املستهلكة من قبل األفراد واألرس باإلضافة إىل تحديد قيمتها. 
الجامعية.  بالخدمات  والتمتع  األرس  عيش  ظروف  محور  و  التغذية  محور  االرسي،  اإلنفاق  محور  محاور:  ثالثة  املسح  هذا   ويتضمن 

يهدف هذا املسح باألساس إىل:

1. التعرف عىل مستوى إنفاق األرس:

تكتيس دراسة ميزانية األرس أهمية بالغة ملا توفره من إحصائيات أساسية متكن صانعي القرار واملستعملني من التعرف عن كثب عىل 
تطّور مستوى إنفاق األرس والوقوف عىل التفاوت املوجود بني مختلف رشائح املجتمع وبني املدن والقرى واألرياف وبني مختلف املناطق 

الجغرافية وعىل مقارنتها بالسنوات املاضية.

2. التعرف عىل هيكلية اإلنفاق:

من خالل تحليل ميزانية األرسة التونسية وتبويبها إىل مختلف عنارص اإلنفاق من تغذية وسكن ولباس ورعاية صحية وتعليم وثقافة وتنقل 
ورفاهة، ماّم ميّكن من تقدير متوسط اإلنفاق بالنسبة لكل مادة من املواد الغذائية وغري الغذائية  بهدف مراجعة أوزان السلع والخدمات 

التي تحّدد سنة األساس ملؤرش األسعار لالستهالك العائيل

3. دراسة خصائص األرس الفقرية:

من خالل تقدير نسبة األرس التي الزالت تعيش بدخل متواضع دون عتبة الفقر وكذلك تحديد املناطق الجغرافية والفئات االجتامعية التي 
الزال يخيم عليها شبح الخصاصة والفقر.

4.التعرف عىل مستوى االستهالك الغذايئ لألرس:

يتم ذلك من خالل محور التغذية. إذ ميكن وزن املواد الغذائية املكونة لكل وجبة من تقدير الكميات املستهلكة من كل مادة حسب 
الخصائص الدميغرافية للسكان.

5.دراسة الوضع الغذايئ لألرس:

متكن بيانات محور التغذية من مقارنة حصص األفراد من العنارص الغذائية بحاجياتهم ومن استنتاج نسب التغطية لكل عنرص.

6.دراسة الخصائص االجتامعية لألرس:

 متكن بيانات محور الخدمات الجامعية من دراسة الخصائص الرتبوية واالجتامعية والصحية لألرس.
ويتضمن التقرير التايل عرضا ألهم النتائج اإلحصائية التي أفرزها املسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األرس لسنة 

 .2015
و بهذه املناسبة، يتقدم املعهد الوطني لإلحصاء بأسمى عبارات الشكر لكل من ساهم يف إنجاح هذه العملية الوطنية الهامة باألساس كل 

املواطنني الذين متّيزوا كعادتهم بالوعي واستجابوا كأحسن ما يكون لعملية االستقصاء.
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ملخص تنفيذي
التغير  2015 2010 المؤشر

مؤشرات االنفاق  

37,9 15 561 11 286 متوسط إنفاق األسرة

48,8 3 871 2 601 متوسط إنفاق الفرد

-0,9 1,7 2,6 حصة العشير األول )األفقر( من مجمل اإلنفاق  % 

-1,3 25,7 27,0 حصة العشير العاشر )األغنى( من مجمل اإلنفاق  % 

5,3 15,2 20,5 نسبة الفقر

3,1 2,9 6,0 نسبة الفقر المدقع

2,0 36,5 38,5 معامل جيني

التغير في هيكلة اإلنفاق )%(

-0,40 28,9 29,3 التغذية

-0,20 2,6 2,8 مشروبات كحولية وتبغ

-1,00 7,6 8,6 المالبس

2,20 26,6 24,4 نفقات السكن 

-0,80 3,7 4,5 تجهيزات كهربائية ومنزلية والتأثيث

0,60 9,4 8,8 الرعاية الصحية والشخصية

0,30 9,3 9,0 النقل

-1,00 4,4 5,4 االتصاالت

-0,30 1,1 1,4 نفقات الترفيه والثقافة

0,10 2,2 2,1 التعليم

0,80 4,0 3,2 النزل والمطاعم والمقاهي

-0,30 0,2 0,5 نفقات أخرى )1(
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توزيع أسر العينة

عدد السكان المرجحين عدد األسر المرجحة عدد أسر العينة الوسط الجغرافي

7 649 278 1 966 928 15 377 وسط بلدي

3 531 343 814 632 9 763 وسط غير بلدي

11 180 621 2 781 560 25 140 المجموع

توزع األسر والسكان حسب الوسط

توزع األسر والسكان حسب الجهة

عدد السكان المرجحين عدد األسر المرجحة عدد أسر العينة الجهة

2 742 651 725 900 3 785 إقليم تونس

1 503 631 396 222 2 843 الشمال الشرقي

1 142 278 302 069 3 507 الشمال الغربي

2 691 291 659 315 3 550 الوسط الشرقي

1 402 479 323 386 3 869 الوسط الغربي

1 055 118 233 146 3 744 الجنوب الشرقي

643 173 141 522 3 842 الجنوب الغربي

11 180 621 2 781 560 25 140 المجموع



7 تونس إحصائيات 

عدد السكان المرجحين عدد األسر المرجحة عدد أسر العينة الوالية

1 100 761 298 350 1 018 تونس

617 017 158 866 1 052 أريانة

633 733 169 897 1 154 بن عروس

391 140 98 787 561 منوبة

787 867 207 565 1 071 نابل

174 200 43 648 622 زغوان

541 564 145 009 1 150 بنزرت

315 463 77 934 638 باجة

386 862 103 730 1 181 جندوبة

226 970 64 594 1 058 الكاف

212 983 55 811 630 سليانة

719 687 176 334 1 132 سوسة

569 113 138 240 580 المنستير

412 120 96 450 590 المهدية

990 372 248 291 1 248 صفاقس

578 881 131 753 1 285 القيروان

405 386 96 877 1 295 القصرين

418 212 94 756 1 289 سيدي بوزيد

382 055 86 468 1 239 قابس

513 108 115 535 1 220 مدنين

159 954 31 143 1 285 تطاوين

362 936 80 174 1 256 قفصة

112 396 26 290 1 292 توزر

167 841 35 058 1 294 قبلي

11 180 621 2 781 560 25 140 المجموع

توزع األسر والسكان حسب الوالية
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عدد السكان المرجحين عدد األسر المرجحة عدد أسر العينة الصنف المهني واالجتماعي لرئيس األسرة

1 104 990 268 172 2 053 اإلطارات والمهن الحرة العليا

410 411 98 595 697 اإلطارات والمهن الحرة المتوسطة

1 566 059 362 185 3 184 أعوان آخرون

233 513 52 421 395 األعراف في الصناعة والتجارة والخدمات

446 161 100 118 877 المستقلون في الصناعة والتجارة والخدمات

2 582 856 583 808 5 397 العملة غير الفالحين

850 179 188 880 2 101 الفالحون

184 693 41 889 554 العملة الفالحيين

318 729 76 246 711 العاطلون عن العمل

1 618 608 442 634 3508 المتقاعدون

1 855 597 564 567 5640 غير نشيطين آخرون

11 180 621 2 781 560 25 140 المجموع

توزع األسر والسكان حسب الحجم

عدد السكان المرجحين عدد األسر المرجحة عدد أسر العينة الحجم

974 107 559 626 4 752 من 1 إلى 2 أفراد

4 301 481 1 197 322 10 165 من 3 إلى 4 أفراد

4 465 371 837 275 7 953 من 5 إلى 6 أفراد

1 139 775 156 584 1 830 من 7 إلى 8 أفراد

299 888 30 753 440 9 أفراد فأكثر

11 180 621 2 781 560 25 140 المجموع

توزع األسر والسكان حسب الصنف المهني واالجتماعي لرئيس األسرة
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البــاب األول: متوسط اإلنفاق األسري  

1. متوسط اإلنفاق حسب الوسط الجغرافي

أفرزت نتائج املسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األرس لسنة 2015 أّن متوسط اإلنفاق األرسي قد بلغ 15561 دينارا لألرسة 

الواحدة سنة 2015، ترتاوح بني 17365 دينارا بالوسط البلدي و 11204 دينارا بالوسط غري البلدي وذلك مقابل 11286 دينارا سنة 2010 )13069 

دينارا بالوسط البلدي و 7566 دينارا بالوسط غري البلدي(. كام تطور تبعا لذلك متوسط اإلنفاق للفرد الواحـد ليصل اىل 3871 دينارا  سنة 2015 

مقابل 2601 دينارا  سنة 2010 مسجال بذلك تطورا ناهز 8,3%باالسعار الجارية و3,2% باألسعار القارّة لسنة 2010.

الجدول 1 : متوسّط إنفاق األسرة والفرد حسب الوسط الجغرافي )بالدينار( 
متوسط إنفاق الفرد متوسط إنفاق األسرة

الوسط الجغرافي
2015 2010 2015 2010

4 465 3 102 17 365 13 069 وسط بلدي
2 585 1 644 11 204 7 566 وسط غير بلدي
3 871 2 601 15 561 11 286 المجموع

وتنبغي االشارة اىل التباين الكبري املسجل بخصوص متوسط اإلنفاق للفرد حسب وسط اإلقامة سنة 2015 حيث بلغ 4465 دينارا للفرد يف الوسط 

البلدي مقابل2585 دينارا يف الوسط غري البلدي أي ما يقارب النصف وذلك رغم التحسن املسجل يف نسبة تطور معدل االنفاق الفردي بالوسط 

غري البلدي )9,5 % (  مقارنة مبا تم تسجيله بالوسط البلدي )7,6 %(  خالل الفرتة املرتاوحة بني 2010 و 2015 .

الجدول 2 : تطوّر متوسّط اإلنفاق السّنوي للفرد )بالدينار( حسب الوسط الجغرافي
نسبة التطور السنوي )%( 

نسبة التطور السنوي )%(  متوسط إنفاق الفرد
الوسط الجغرافي

2015-2010 2010-2005 2015 2010 2005 2000

7.6 5.9 4 465 3 102 2 326 1 726 وسط بلدي
9.5 6.3 2 585 1 644 1 213 911 وسط غير بلدي
8.3 6.1 3 871 2 601 1 939 1 424 المجموع
3.2 1.7 نسبة التطور باألسعار القارة )%(

ويالحظ من خالل هذا الجدول أن نسق زيادة اإلنفاق السنوي للفرد كان أرسع خالل 2010-2015 )1270 دينارا(  مقارنة بالخامسيات السابقة 

)بني 500 و 650 دينارا(.

رسم بياني 1: تطوّر متوسّط اإلنفاق السّنوي للفرد )بالدينار( حسب الوسط

3871

2585

4465
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1939
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2326

1424
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1726
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2. متوسط اإلنفاق حسب الجهات الخغرافية

يرتاوح متوسط االنفاق السنوي للفرد حسب الجهات الجغرافية الكربى من 2466 دينارا بالوسط الغريب اىل 5312 دينارا بتونس الكربى، مسجال 

بذلك تباينا كبريا بني الجهات حيث فاق االنفاق السنوي للفرد بتونس الكربى والوسط الرشقي فقط املعدل الوطني الذي بلغ 3871 دينارا. وقد 

حافظت املناطق الرشقية للبالد عىل املراتب األوىل من حيث االنفاق السنوي يف حني مل يتجاوز االنفاق األرسي السنوي 3000 دينارا باملناطق 

الغربية باستثناء الجنوب الغريب )3077 دينارا(.  وتجدر االشارة اىل التطور الرسيع الذي شهدته املناطق الغربية خالل هذه الخامسية مقارنة 

بالخامسيات السابقة وكذلك مبا تم تسجيله باملناطق الرشقية للبالد.  

الجدول 3 : تطوّر متوسط اإلنفاق السنوي للفرد حسب الجهات )بالدينار( 2015-2000

متوسط اإلنفاق السنوي للفرد )باألسعار الجارية(
الجهة الجغرافية الكبرى

2015 2010 2005 2000

5 312 3 498 2 609 1 917 اقليم تونس
3 440 2 241 1 724 1 292 الشمال الشرقي
2 696 1 754 1 466 1 145 الشمال الغربي
4 309 3 081 2 245 1 735 الوسط الشرقي
2 466 1 623 1 173 937 الوسط الغربي
3 250 2 464 1 873 1 158 الجنوب الشرقي
3 077 2 064 1 510 1 030 الجنوب الغربي
3 871 2 601 1 939 1 424 المجموع

يالحظ من خالل هذا الجدول والرسم املوايل ما ييل:

متوسط انفاق الفرد سنة 2015 بكل املناطق ما عدى الوسط الرشقي ال يتجاوز متوسط انفاق الفرد بتونس الكربى سنة 2005 و 2010،

 زيادة ملحوظة يف متوسط االنفاق للفرد من 2010 اىل 2015 خاصة بتونس الكربى )حوايل 2000 دينارا( واملناطق الغربية وذلك عىل عكس 

الخامسيات السابقة.

3.متوسط اإلنفاق حسب الصنف المهني واالجتماعي  لرئيس األسرة
أفرزت نتائج املسح أن األرس التي ينتمي رئيسها إىل فئة اإلطارات واملهن الحرة )العليا واملتوسطة( واالعراف واملستقلون يف الصناعة والتجارة 

والخدمات واالعوان اآلخرين واملتقاعدين متتـاز مبعدل إنفـاق عايل فاق املعدل الوطني )15561 دينارا( وذلك مقارنة ببقية الفئات األخرى، 

حيث قدر متوسـط اإلنفـاق مثال بالنسبة لالطارات واملهن الحرة العليا بـ 27849 دينارا واالطارات واملهن الحرة املتوسطة بـ 21955 دينارا  وناهز 

17635 دينارا بالنسبة اىل املتقاعدين، وفاق بالتايل متوسـط اإلنفـاق للفرد املعدل الوطني بالنسبة لألرس التي يرتأسها من ينتمي لالطارات واملهن 

رسم بياني 2: تطوّر متوسط اإلنفاق السنوي للفرد حسب الجهات
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الحرة العليا 6760 دينارا واالطارات واملهن الحرة املتوسطة 5275 دينارا و 4822 دينارا بالنسبة اىل املتقاعدين. من ناحية أخرى مل يتجاوز متوسط 

االنفاق األرسي املعدل الوطني يف األرس التي يرتأسها العاملون يف امليدان الفالحي والعاطلون عن العمل إذ أنه مل يتجاوز 13000 دينارا بالنسبة 

لهذه األرس مقابل 15561 دينارا كمعدل وطني.

الجدول 4 : متوسط اإلنفاق حسب الصنف المهني واالجتماعي

متوسط اإلنفـاق األســريمتوسط إنفـاق الفـردالصنـف المهتني واالجتمتاعي لرئتيس األسـرة
849 76027 16 - اإلطارات والمهن الحرة العليا

955 27521 25 - اإلطارات والمهن الحرة المتوسطة

144 73416 33 - أعوان آخرون

182 30419 44 - األعراف  في الصناعة والتجارة والخدمات

716 52715 53 - المستقلون في الصناعة والتجارة والخدمات

178 97813 62 - العملة غير الفالحين

650 80812 72 - الفالحون

647 1889 82 - العملة الفالحين

574 50910 92 - العاطلون عن العمل

635 82217 104 - المتقاعدون

812 28710 113 - غير نشيطين آخرون

561 87115 3المجمـوع

4. متوسط اإلنفاق حسب حجم األسرة

أظهرت نتائج املسح أن متوسط اإلنفاق األرسي يرتفع كلام ازداد حجم األرسة يف حني أن متوسط اإلنفاق الفردي يرتفع كلام تقلص حجم األرسة.

فقد بلغ االنفاق األرسي السنوي لألرس التي يرتواح عدد أفرادها من 1 اىل 2 حوايل 10619 دينارا مقابل أكرث من 20000 دينارا بالنسبة اىل األرس 

التي يفوق عدد أفرادها التسعة، وذلك مقابل معدل وطني يف حدود 15561 دينارا. وقد تراوح متوسط انفاق الفرد يف السنة بني 2137 دينارا 

بالنسبة اىل األرس التي يفوق عدد أفرادها التسعة فأكرث و 6101 دينارا بالنسبة اىل األرس التي يرتواح عدد أفرادها من 1 اىل 2 مام يؤكد التأثري 

الهام لحجم األرسة عىل مستوى عيشها.

الجدول 5 : متوسط اإلنفاق حسب حجم األسرة
متوسط اإلنفاق األسريمتوسط إنفاق الفردحجم األسرة

619 10110 6من 1 إلى 2 أفراد

505 59416 4من 3 إلى 4 أفراد

 955 17916 3من 5 إلى 6 أفراد

515 40617 2من 7 إلى 8 أفراد

837 13720 92 أفراد فأكثر

561 87115 3المجمـوع
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19 تونس إحصائيات 

البـاب الثـاني: هيكلة اإلنفاق األسري
تبني هيكلة اإلنفاق كيفية توزيع نفقات األرس املوّجهة لالستهالك حسب مختلف أبواب اإلنفاق من تغذية وسكن ولباس وتنقل ورعاية صحية 

وغريها من الحاجيات. وميثل التغيري الحاصل يف هيكلة اإلنفاق مؤرشا لتطّور منط االستهالك ومستوى عيش األرس.

1. هيكلة اإلنفاق األسري على المستوى الوطني
أفرزت نتائج املسح بخصوص هيكلة االنفاق األرسي أساسا ما ييل:

ارتفاع ملحوظ يف متوسط نفقات التغذية للفرد ليصل اىل  1118 دينارا مقابل 763 دينارا سنة 2010 وال يزال يحتل املرتبة األوىل من 	 

بني أبواب إنفاق األرس بحّصة تعادل 28,9 % من مجموع اإلنفاق سنة  2015 مقابل  29,3 % سنة 2010.

متثل النفقات املتعلقة بأربعة أبواب )التغذية والسكن والنقل والرعاية الشخصية والصحية( حوايل 75 % من مجموع النفقات،	 

النفقات املتعلقة بالتغذية واملالبس واالتصاالت مقابل زيادة حصة السكن والنقل والرعاية الصحية والنزل واملطاعم 	  تقلص حصة 

واملقاهي،

استقرار حّصة النفقات املتعلقة بالتعليم والرتفيه والثقافة واملرشوبات الكحولية والتبغ.  	 

الجدول 6 : هيكلة اإلنفاق -2015-

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

2015 2010 2015 2010

28.9 29.3 1 118 763 التغذية
2.6 2.8 102 73 مشروبات كحولية وتبغ
7.6 8.6 293 224 المالبس

26.6 24.4 1 030 635 نفقات السكن
3.7 4.5 143 117 تجهيزات كهربائية ومنزلية والتأثيث
9.4 8.8 363 228 الرعاية الصحية والشخصية
9.3 9.0 360 233 النقل
4.4 5.4 171 141 االتصاالت
1.1 1.4 44 36 نفقات الترفيه والثقافة
2.2 2.1 84 54 التعليم 
4.0 3.2 157 84 النزل والمطاعم والمقاهي
0.2 0.5 6 12 نفقات أخرى )1(

100.0 100.0 3 871 2 601       المجمـوع

 )1( تحتوي النفقات األخرى عىل املصاريف املتعّلقة بالوثائق اإلدارية ورشاء املصوغ وزكاة الفطر...

رسم بياني 3: هيكلة اإلنفاق - 2015- 
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2. هيكلة اإلنفاق األسري حسب الوسط الجغرافي

تشري نتائج املسح إىل أن هيكلة اإلنفاق تختلف من وسط جغرايف إىل آخر من حيث أوزان أبواب اإلنفاق يف حني تحافظ تقريبا عىل نفس 

الرتتيب من حيث أهميتها بالنسبة اىل الوسطني البلدي وغري البلدي . فالنفقات الغذائية تحتل دامئا املرتبة األوىل يف الوسطني ولكن بنسبة أكرب 

يف الوسط غري البلدي بحوايل 34,1 % مقابل 27,5 % يف الوسط البلدي. وتحتل نفقات السكن املرتبة الثانية يف كال الوسطني بفارق 4,3 نقاط 

لصالح الوسط البلدي )27،5 %( . كام تحىض أيضا نفقات النقل والتعليم والنزل واملطاعم واملقاهي واالتصاالت بأهمية أكرب بالوسط البلدي 

مقارنة بالوسط غري البلدي.

الجدول 7: هيكلة اإلنفاق حسب الوسط الجغرافي -2015-
   

التوزيع النسبي )%( متوسط اإلنفاق )بالدينار(
أبواب اإلنفاق

وسط غير بلدي وسط بلدي وسط غير بلدي وسط بلدي

34.1 27.5 882 1 226 التغذية

3.4 2.4 89 109 مشروبات كحولية وتبغ

7.6 7.6 196 337 المالبس

23.2 27.5 600 1 229 نفقات السكن

3.8 3.7 99 164 تجهيزات كهربائية ومنزلية والتأثيث

9.7 9.3 250 415 الرعاية الصحية والشخصية

8.5 9.5 219 425 النقل

4.2 4.5 107 201 االتصاالت

0.8 1.2 21 55 نفقات الترفيه والثقافة

1.3 2.4 34 106 التعليم 

3.2 4.3 82 191 النزل والمطاعم والمقاهي

0.2 0.1 5 6 نفقات أخرى )1(

100.0 100.0 2 585 4 465       المجمـوع
)1( تحتوي النفقات األخرى عىل املصاريف املتعّلقة بالوثائق اإلدارية ورشاء املصوغ وزكاة الفطر...
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23 تونس إحصائيات 

البـاب الثـالث: توزع السكان حسب شرائح اإلنفاق

يالحظ من خالل نتائج املسح املشار اليها بالجدول عدد 8  أّن حوايل 10 آالف ساكن قد أنفقوا أقل من 500 دينارا للفرد الواحد خالل سنة 2015، 

أي ما يعادل 0,1% من مجموع السكان يف حني يناهز االنفاق السنوي لقرابة ربع مجموع السكان  2000 دينارا للفرد سنة 2015. وينفق حوايل 

50 % من مجموع السكان سنويا أكرث من 3000 دينارا  خالل نفس السنة يف حني ينفق فقط حوايل ربع السكان أكرث من 4500 دينارا للفرد 

الواحد سنة 2015.

الجدول 8 : توزّع السّكان حسب شرائح اإلنفاق  -2015–
النسبة التراكمية )%( التوزيع النسبي )%( عدد السكان )باأللف(  شرائح اإلنفاق السنوي للفرد

0.1 0.1 10 أقل من 500د
0.9 0.8 92 من 500د إلى 750د
3.0 2.1 233 من 750د إلى 1000د

11.1 8.1 910 من 1000د إلى 1500د
23.7 12.5 1 400 من 1500د إلى 2000د
50.1 26.4 2 953 من 2000د إلى 3000د
74.6 24.5 2 744 من 3000د إلى 4500د

100.0 25.4 2 838 4500د فما فوق
100.0 11 181 المجمـوع

 

ومقارنة بسنة 2010، فقد تقلصت نسبة السكان ذوي االنفاق السنوي الذي يقل عن 1500 دينارا بشكل ملحوظ يف حني ارتفعت نسبة السكان 

ذوي االنفاق السنوي الذي يفوق 2000 دينارا ، لتصبح بذلك نسبة السكان التي ينفقون أقل من 1500 دينارا يف حدود 21،2 % سنة 2015 

مقابل 32,9 % سنة 2010 . كام ارتفعت نسبة السكان الذين ينفقون أكرث من 2000 دينارا اىل 61,4 % سنة 2015 مقابل 50 % سنة 2010.

الجدول 9: تطوّر التوزيع النسبي للسّكان )%( حسب شرائح اإلنفاق
2015 2010 شرائح اإلنفاق السنوي للفرد )بأسعار 2010(

0.3 2.2 أقل من 500د
2.1 5.0 من 500د إلى 750د
4.2 7.7 من 750د إلى 1000د

14.6 18.0 من 1000د إلى 1500د
17.4 17.0 من 1500د إلى 2000د
26.7 22.9 من 2000د إلى 3000د
19.2 14.8 من 3000د إلى 4500د
15.5 12.3 4500د فما فوق

100.0 100.0 المجمـوع
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البـاب الرابع: نسبة الفقر وتوزع السكان الفقراء
 1. خط الفقر وخط الفقر المدقع 

يعرف الفقر بأنه حالة من الحرمان املادي واالجتامعي تحول دون تلبية األفراد الحتياجاتهم األساسية. وتقوم املنهجية املعتمدة، يف تونس، عىل 

مقاربة الفقر من حيث الظروف املعيشية من خالل استخدام بيانات املسح الوطني حول اإلنفاق واإلستهالك ومستوى عيش األرس.

وميثل »خط الفقر« مستوى االستهالك االدىن الفاصل بني الفئة الفقرية من السكان والفئة غري الفقرية. ويتم احتسابه عىل مرحلتني، حيث يتم 

أوال تقدير خط الفقر الغذايئ ثم يتم استكامل هذه العتبة يف مرحلة ثانية بخط الفقر غري الغذايئ للحصول عىل خط الفقر اإلجاميل. ويقدر خط 

الفقر لكل وسط عىل حده، خط فقر بالنسبة إىل املدن الكربى وآخر بالنسبة إىل الوسط البلدي وخط فقر بالنسبة إىل الوسط غري البلدي، بحيث 

يأخذ بعني اإلعتبار منط اإلستهالك وتكلفة املعيشة يف هذه األوساط.

خط الفقر الغذايئ

خط الفقر الغذايئ هو  تكلفة سلة من املواد الغذائية تضمن تلبية الحاجيات الطاقية املثىل املوىص بها وفقا ملعايري منظمة األمم املتحدة لألغذية 

والزراعة )FAO( ومنظمة الصحة العاملية )OMS(. يتم احتساب حاجيات الفرد من السعرات الحرارية انطالقا من بيانات املسح حول وزنه 

وقامته ومستوى النشاط البدين. مع العلم أن تكلفة السعرات الحرارية يزيد بالتوازي مع ثروات األرس.  تحتسب هذه التكلفة بالنسبة للفئة 

املرجعية 20 ٪ األفقر.

خط الفقر غري الغذايئ

للفئة  التخصيص مرة أخرى عىل أمناط االستهالك  للفرد. ويستند هذا  الغذائية  الحاجيات األساسية غري  الفقر بعني االعتبار تكلفة  يأخذ خط 

املرجعية 20 ٪ األفقر. وتستخدم طريقتني الحتساب العنرص غري الغذايئ.

1. الطريقة األوىل: متكن من احتساب خط الفقر املدقع انطالقا من احتساب خط الفقر غري الغذايئ بالنسبة لألرس التي يعادل مستوى االستهالك 

الجميل للفرد الواحد فيها خط الفقر الغذايئ.

2. الطريقة الثانية: متكن من احتساب خط الفقر األعىل وهو يتألف من خط الفقر غري الغذايئ بالنسبة لألرس التي يعادل مستوى االستهالك 

الغذايئ للفرد الواحد فيها خط الفقر الغذايئ.

وقد أفرزت النتائج تحديد خطوط فقر لكل وسط بالنسبة اىل الفقر وكذلك اىل الفقر املدقع  مثلام يربزه الجدول عدد 10 التايل:  

الجدول 10: خط الفقر وخط الفقر المدقع 2010-2015 )بالدينار للفرد الواحد(
خط الفقر المدقع خط الفقر

الوسط
2015 2010 2015 2010

1 085 774 1 878 1 340 المدن الكبرى
1 050 749 1 703 1 215 بلدي

952 679 1 501 1 070 غير بلدي

 2. نسبة الفقر و نسبة الفقر المدقع 
تقدر نسبة الفقر بنسبة السكان الذين يقل انفاقهم السنوي عن خط الفقر، علام وأن املنهجية املعتمدة ال متكن من احتساب »خط فقر  وطني« 

يف حد ذاته، لكن ميكن احتساب عدد الفقراء يف كل وسط عىل حدة وجمعهام الستنتاج نسبة الفقر عىل املستوى الوطني. 

ولدراسة ديناميكية الفقر يف تونس تم تحيني خطوط الفقر املحتسبة خالل الخامسيات السابقة باالعتامد عىل الطرق االحصائية املتعارف عليها 

يف هذا الخصوص عىل الصعيد الدويل. وقد افرزت النتائج تراجع نسب الفقر يف تونس بحوايل  5 نقاط بني 2010 و 2015، لتصبح  15,2 % سنة 

2015 مقابل 20,5 % سنة 2010 و23,1 % سنة 2005 و 25,4 %  سنة 2000. كام تراجعت نسب الفقر املدقع يف تونس خالل نفس الفرتة لتصل 

اىل 2,9 % مقابل 6 % سنة 2010 و7,4 % سنة 2005 و 7,7 % سنة 2000. 
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رسم بياني 4 : تطور نسبة الفقر ونسبة الفقر المدقع 2015-2000 )%(

وتتمركز ظاهرة الفقر بشقيه باألساس يف الوسط غري البلدي رغم الرتاجع املسجل يف هذا الباب واملقدر بعرش نقاط )10 نقاط( بالنسبة اىل الفقر 

و 7 نقاط بالنسبة اىل الفقر املدقع. 

الجدول 11: تطور نسبة الفقر ونسبة الفقر المدقع  2015-2000 )%(
نسبة الفقر المدقع نسبة الفقر

الوسط
2015 2010 2005 2000 2015 2010 2005 2000

2,9 6,0 7.4 7.7 15,2 20,5 23.1 25.4 المستوى الوطني
1.2 2.1 3.0 3.4 10.1 12.6 14.8 16.6 بلدي
6.6 13.6 15.5 15.2 26.0 36.0 38.8 40.4 غير بلدي

الجدول 12: تطور عدد السكان الفقراء 2000-2015 )باأللف(
عدد السكان الفقراء

الوسط
2015 2010 2005 2000

1694 2178 2320 2441 المستوى الوطني
775 884 966 1003 بلدي
919 1294 1354 1437 غير بلدي

3.  نسبة الفقر ونسبة الفقر المدقع حسب الجهات الكبرى
أفرزت دراسة ظاهرة الفقر حسب الجهات تراجعا لنسب الفقر والفقر املدقع بكل الجهات وخاصة باملناطق الغربية للبالد وتونس الكربى. كام 

يبني الجدول 13 تفاوتا كبريا بني الجهات، إذ سجلت املناطق الغربية والجنوب التونيس أعىل النسب حيث تعادل نسبة الفقر بغرب البالد 6 

مرات نسبة الفقر بإقليم تونس الكربى.

الجدول 13: نسبة الفقر و نسبة الفقر المدقع 2000-2015 )%( حسب الجهات
نسبة الفقر المدقع نسبة الفقر

الجهة
2015 2010 2005 2000 2015 2010 2005 2000

0.3 1.2 1.8 1.6 5.3 11.1 12.3 13.7 تونس الكبرى
1.6 3.3 4.9 6.8 11.6 15.2 21.8 23.9 الشمال الشرقي
6.4 12.5 8.5 8.4 28.4 36.2 29.6 32.9 الشمال الغربي
1.9 2.3 2.7 3.9 11.5 11.6 12.5 14.3 الوسط الشرقي
8.4 17.4 25.0 18.8 30.8 42.3 49.7 44.1 الوسط الغربي
3.0 6.2 6.9 13.6 18.6 20.7 24.5 38.3 الجنوب الشرقي
2.6 7.7 10.8 10.5 17.6 25.9 32.3 32.9 الجنوب الغربي

2.9
6.0 7.4 7.7

25.4
23.1

20.5

15.2
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رسم بياني 5: تطور نسبة الفقر 2010-2015 )%( حسب الجهات           رسم بياني 6: تطور نسبة الفقر المدقع 2010-2015 )%( حسب الجهات
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البـاب الخامس: خصائص السكان الفقراء والالمساواة
 1. توزع السكان الفقراء حسب المستوى التعليمي لرئيس األسرة 

جدول 14 : نسبة الفقر حسب المستوى التعليمي لرئيس األسرة
حصة  الفئة من إجمالي السكان نسبة الفقر المستوى التعليمي لرئيس األسرة

22.4 23.4 الشئ
39.4 18.8 ابتدائي
27.4 8.3 ثانوي
10.6 1.9 عالي

100.0 15.2 وطني

يبدو جليا أن نسبة الفقر تتفاوت حسب املستوى التعليمي لرئيس األرسة حيث  يبني الجدول )14( أن األفراد الذين يعيشون تحت مسؤولية 

أمي ميثلون 22.4 % من مجموع السكان بنسبة فقر تعادل 23,4 %، يف حني أن هذه النسبة متثل 1,9 % فقط بالنسبة لألرس التي يرأسها صاحب 

مستوى تعليمي عايل.

2. نسبة الفقر حسب الصنف المهني واالجتماعي لرئيس األسرة 

جدول 15: توزع السكان الفقراء حسب الصنف المهني واالجتماعي لرئيس األسرة
حصة  الفئة من إجمالي السكان نسبة الفقر الصنف المهني واإلجتماعي لرئيس األسرة

9.9 2.9  اإلطارات والمهن الحرة العليا
3.7 4.5  اإلطارات والمهن الحرة المتوسطة

14.0 13.1 أعوان آخرون 
2.1 4.7 األعراف في الصناعة والتجارة والخدمات 
4.0 9.2 المستقلون في الصناعة والتجارة والخدمات 

23.1 21.8 العملة غير الفالحين
7.6 21.4 الفالحون 
1.7 38.3 العملة الفالحين 
2.9 35.6 العاطلون عن العمل 

14.5 5.8 المتقاعدون 
16.6 19.5 غير نشيطين آخرون

100.0 15.2 وطني

يبني الجدول عدد 15 أن السكان الذين يصنفون بالفقراء ينتمون اىل أرس يرتأسها الناشطون يف امليدان الفالحي والعاطلون عن العمل وكذلك غري 

النشيطني بنسب فقر ترتاوح بني 19,5 % بالنسبة إىل غري النشيطني إىل 38,3 % بالنسبة إىل العملة الفالحيني، علام وأن األفراد الذين يعيشون يف 

األرس التي يرأسها عامل فالحي مثال متثل1.7 % فقط من مجموع السكان، إال أنهم ميثلون 4.2 % من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر، 

أي مرتني ونصف ) 2.5( وزنها الدميوغرايف. كام أن األرس التي يرأسها عاطل عن العمل تعد ضمن الفقراء بنسبة تفوق بكثري وزنها الدميوغرايف، 

تليها األرس التي يرأسها الفالحون والعملة غري الفالحيني وغري النشطاء.
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الآلمساوات

يربز الجدول عدد 16 املتعلق باالمساواة أن مؤرش عدم املساواة بني االفراد أو األرس قد تراجع اىل 36,5 سنة 2015 مقابل 38,5 سنة 2010.

الجدول 16: تطوّر مؤشّر جيني
2015 2010 2005 2000 المؤشّر
36.5 38.5 40.8 40.4 معامل جيني

الجدول 17:  تطور مؤشّر جيني حسب الجهات
2015 2010 2005 2000 الجهة الجغرافية الكبرى
35.6 37,5 39,9 37,7 اقليم تونس
31.2 29,3 36,5 37,1 الشمال الشرقي
32.8 35,8 35,7 38,6 الشمال الغربي
35.1 36,0 37,2 38,2 الوسط الشرقي
32.0 37,3 41,9 38,8 الوسط الغربي
32.0 36,0 40,2 37,8 الجنوب الشرقي
29.6 36,0 38,2 37,3 الجنوب الغربي
36.5 38,5 40,8 40,4 المستوى الوطني

شهدت جهتي الوسط الغريب والجنوب الرشقي خالل الخمس سنوات األخرية انخفاضا كبريا يف الالمساواة من 4 إىل 5 نقاط مئوية ، و تونس 

الكربى والشامل الغريب انخفاضا بنقطتني مئوية لتونس الكربى و 3 نقطة مئوية للشامل الغريب. كام يسجل هذا املؤرش استقرارا بجهة الوسط 

الرشقي وارتفاعا بنقطتني مئويتني بالشامل الرشقي. 

هذا وتجدر اإلشارة إىل الرتاجع امللحوظ يف مؤرش جيني يف العديد من املناطق بني سنتي 2010 و2015 يف حني أن مؤرش جيني عىل املستوى 

الوطني  مل يشهد نفس وترية االنخفاض، و هو ما يدل عىل زيادة التفاوت بني الجهات. لذا وجب الرتكيز عىل مكافحة الفوارق اإلقليمية والجهوية  

وذلك انطالقا من مكافحة الفقر املدقع الغائب تقريبا سنة 2015  يف تونس الكربى والجهات الساحلية  ولكن ال يزال مستفحال يف املناطق 

الداخلية للبالد.



تــوزع اإلنــفــاق

1 ملحق عــدد





37 تونس إحصائيات 

وطني غير بلدي بلدي الشريحة
0,1 0,3 0,0 أقل من 500د
من 500د إلى 750د   0,1    2,3    0,8 
من 750د إلى 1000د   0,7    5,1    2,1 
من 1000د إلى 1500د   4,3    16,5    8,1 

من 1500د إلى 2000د   8,9    20,4    12,5 
من 2000د إلى 3000د   25,3    28,8    26,4 
من 3000د إلى 4500د   27,6    17,9    24,5 
4500د فما فوق   33,1    8,7    25,4 

المجمـوع   100,0    100,0    100,0 

وطني  الجنوب 
الغربي

الجنوب 
الشرقي

الوسط 
الغربي

الوسط 
الشرقي

الشمال 
الغربي

الشمال 
الشرقي

اقليم 
تونس الشريحة

0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 أقل من 500د
0,8 0,3 0,6 3,3 0,4 1,8 0,4 0,0 من 500د إلى 750د
2,1 1,8 1,5 5,7 1,7 4,6 1,5 0,2 من 750د إلى 1000د
8,1 9,7 10,4 18,6 4,9 16,4 7,1 1,9 من 1000د إلى 1500د

12,5 17,3 15,2 19,9 9,3 20,4 14,4 5,5 من 1500د إلى 2000د
26,4 32,6 30,6 27,4 25,0 27,7 32,3 20,5 من 2000د إلى 3000د
24,5 24,3 23,9 17,2 26,8 18,8 24,6 28,7 من 3000د إلى 4500د
25,4 14,0 17,3 7,8 31,9 10,1 19,8 43,2 4500د فما فوق

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 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
0,1 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 أقل من 500د
0,8 4,7 2,5 0,9 0,2 0,1 من 500د إلى 750د
2,1 8,4 5,8 2,4 0,7 0,2 من 750د إلى 1000د
8,1 19,0 18,9 9,7 4,3 2,1 من 1000د إلى 1500د

12,5 25,9 19,7 15,4 8,5 4,5 من 1500د إلى 2000د
26,4 26,5 29,7 31,0 23,2 15,6 من 2000د إلى 3000د
24,5 10,7 15,9 24,1 28,3 24,5 من 3000د إلى 4500د
25,4 4,6 7,0 16,5 34,6 53,1 4500د فما فوق

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجمـوع

توزّع السكان حسب شرائح اإلنفاق والوسط الجغرافي )%(

توزّع السكان حسب شرائح اإلنفاق وحجم األسرة )%(

توزّع السكان حسب شرائح اإلنفاق وحسب الجهات  )%(





مستوى اإلنــفــاق

2 ملحق عــدد





41 تونس إحصائيات 

وطني غير بلدي بلدي
27,534,128,9مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

3,55,23,9الحبوب

0,81,20,9بقول و توابل

3,85,44,1خضر
2,42,82,5غالل

6,48,16,8لحوم  و دواجن

1,40,91,3أسماك

4,14,54,2الحليب و مشتقاته و البيض

0,70,90,7السكر و المواد السكريّة

1,62,71,8الزيوت

2,72,52,6المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

2,43,42,6مشروبات كحولية، تبغ و نفة

0,10,20,2مشروبات كحولية

2,33,22,5تبغ و نفة و معسل

7,67,67,6المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

2,92,82,9مالبس خارجية أساسية و عصرية

0,20,30,2مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1,41,51,4مالبس خارجية أخرى

0,60,60,6مالبس داخلية

0,40,20,3مستلزمات شخصية

0,20,20,2مستلزمات لتغطية الرأس

1,81,91,8األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

27,523,226,6نفقات السكن 

15,612,214,9اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

4,75,95,0نفقات الطاقة و المحروقات

2,42,22,4نفقات الصيانة و تصليح السكن

4,73,04,4النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

3,73,83,7أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

1,01,01,0أثاث األسرة

0,50,40,5تجهيزات كهربائية و منزلية

0,30,30,3أدوات المطبخ

0,30,40,4المالحف و األغطية و الستائر

1,61,71,6نفقات التنظيف

9,39,79,4الرعاية الصحية و الشخصية

1,51,91,6نفقات طبية عادية

1,41,21,3نفقات طبية استثنائية

2,33,32,5مواد صيدلية

0,10,10,1أدوات طبية

4,03,23,8الرعاية الشخصية

9,58,59,3النقل و المواصالت

7,24,86,7شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

2,33,72,6نفقات النقل العمومي

4,54,24,4االتصاالت

0,50,40,4نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

3,53,63,5فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

0,50,20,4نفقات األنترنات
1,20,81,1نفقات الترفيه و الثقافة

0,50,30,5نفقات الترفيه

0,10,00,2نفقات الثقافة

 مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد والوسط الجغرافي )%(
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0,20,00,1الكتب والصحف والرحالت

0,40,30,4نفقات المناسبات العائلية

2,41,32,2التعليم

4,33,24,0نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

0,20,00,2نفقات العطل في النزل

0,30,10,3نفقات العطل ما عدى النزل

0,40,10,3المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

1,41,21,3مأكوالت في مطعم

1,51,41,5مشروبات ساخنة

0,40,40,4مشروبات باردة

0,10,10,1شيشة في المقهى

0,10,20,2نفقات أخرى

0,10,10,1شراء الحلي و المجوهرات

100,0100,0100,0

وطني غير بلدي بلدي

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد والوسط الجغرافي )%(



43 تونس إحصائيات 

 مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد والجهة

تونس الكربى
 الشامل

الرشقي
الشامل الغريب

 الوسط

 الرشقي
 الوسط الغريب

 الجنوب

الرشقي

 الجنوب

 الغريب
وطني

26,131,234,727,633,330,530,828,9مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

3,44,25,43,45,24,14,13,9الحبوب

0,80,91,30,81,11,01,20,9بقول و توابل

3,64,75,73,75,14,34,64,1خضر
2,32,63,02,43,12,62,52,5غالل

6,07,68,56,38,17,57,16,8لحوم  و دواجن

1,31,10,62,10,70,80,71,3أسماك

4,14,64,93,64,34,84,74,2الحليب و مشتقاته و البيض

0,70,81,10,60,80,70,70,7السكر و المواد السكريّة

1,11,71,82,32,42,32,41,8الزيوت

2,93,02,42,32,52,42,62,6المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

2,23,13,72,93,71,42,32,6مشروبات كحولية، تبغ و نفة

0,00,20,30,30,50,00,10,2مشروبات كحولية

2,12,93,42,63,31,42,32,5تبغ و نفة و معسل

7,27,37,47,67,88,69,07,6المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

2,82,82,63,02,93,03,82,9مالبس خارجية أساسية و عصرية

0,20,20,30,20,30,40,30,2مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1,11,71,31,51,32,01,71,4مالبس خارجية أخرى

0,70,30,70,50,90,60,70,6مالبس داخلية

0,50,30,20,30,20,30,20,3مستلزمات شخصية

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

1,71,82,01,72,01,91,91,8األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

29,527,023,625,624,024,922,726,6نفقات السكن 

17,217,112,613,612,712,012,014,9اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

4,56,05,04,65,65,26,35,0نفقات الطاقة و المحروقات

2,52,01,92,61,93,02,02,4نفقات الصيانة و تصليح السكن

5,31,94,14,83,84,72,54,4النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

3,43,53,73,83,84,34,53,7أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

0,80,80,91,10,91,41,21,0أثاث األسرة

0,40,30,40,60,50,50,60,5تجهيزات كهربائية و منزلية

0,20,20,30,20,30,50,50,3أدوات المطبخ

0,30,30,40,30,40,50,50,4المالحف و األغطية و الستائر

1,61,91,71,51,61,51,71,6نفقات التنظيف

8,810,48,98,89,811,410,79,4الرعاية الصحية و الشخصية

1,32,11,51,31,82,61,71,6نفقات طبية عادية

1,21,61,21,61,21,30,91,3نفقات طبية استثنائية

2,02,92,82,13,23,73,12,5مواد صيدلية

0,10,10,10,20,10,10,10,1أدوات طبية

4,23,83,33,63,53,64,83,8الرعاية الشخصية

8,97,37,611,87,49,09,09,3النقل و المواصالت

6,74,94,09,23,96,26,46,7شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

2,22,43,52,73,52,82,62,6نفقات النقل العمومي

4,44,24,04,44,94,65,04,4االتصاالت

0,50,10,30,60,50,40,60,4نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

3,43,63,43,44,13,84,03,5فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

0,60,40,30,40,30,40,40,4نفقات األنترنات
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مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد والجهة )%(

وطني الجنوب الغريبالجنوب الرشقي الوسط الغريب الوسط الرشقيالشامل الغريبالشامل الرشقيتونس الكربى

1,40,91,01,20,80,91,31,1نفقات الترفيه و الثقافة

0,60,30,40,50,50,50,50,5نفقات الترفيه

0,10,10,10,10,00,10,20,2نفقات الثقافة

0,20,10,10,10,00,10,10,1الكتب والصحف والرحالت

0,40,30,20,40,20,20,30,4نفقات المناسبات العائلية

2,81,91,42,21,41,41,92,2التعليم

5,23,24,03,92,82,82,84,0نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

0,30,00,10,20,00,00,10,2نفقات العطل في النزل

0,30,10,30,30,30,20,40,3نفقات العطل ما عدى النزل

0,50,10,10,30,10,20,10,3المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

1,91,01,41,11,00,90,71,3مأكوالت في مطعم

1,51,61,81,61,01,11,11,5مشروبات ساخنة

0,60,30,40,30,40,30,30,4مشروبات باردة

0,10,10,10,10,10,00,10,1شيشة في المقهى

0,10,10,10,20,10,30,10,2نفقات أخرى

0,10,10,10,10,00,20,10,1شراء الحلي و المجوهرات

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0

)تابع(



45 تونس إحصائيات 

 اإلطارات
 والمهن

الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
 أعوان
آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

22,325,229,228,330,531,228,9مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

2,73,23,83,64,14,53,9الحبوب

0,60,60,90,71,01,00,9بقول و توابل

2,53,24,13,64,44,74,1خضر
2,22,42,52,72,52,52,5غالل

5,15,76,96,67,37,06,8لحوم  و دواجن

1,41,41,31,81,31,11,3أسماك

3,33,94,54,14,54,94,2الحليب و مشتقاته و البيض

0,60,60,70,70,70,80,7السكر و المواد السكريّة

1,31,41,71,82,01,81,8الزيوت

2,62,72,72,62,62,72,6المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

1,31,82,82,83,03,32,6مشروبات كحولية، تبغ و نفة

0,00,10,20,10,10,10,2مشروبات كحولية

1,21,72,62,62,93,12,5تبغ و نفة و معسل

7,77,57,97,77,97,87,6المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

3,23,03,13,13,13,02,9مالبس خارجية أساسية و عصرية

0,10,20,20,20,20,20,2مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1,41,41,51,41,41,51,4مالبس خارجية أخرى

0,60,60,60,50,60,60,6مالبس داخلية

0,50,40,30,30,20,30,3مستلزمات شخصية

0,10,10,20,20,20,20,2مستلزمات لتغطية الرأس

1,71,71,91,92,02,01,8األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

28,629,626,324,925,125,626,6نفقات السكن 

12,513,815,314,115,315,414,9اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

3,44,04,94,55,15,35,0نفقات الطاقة و المحروقات

3,42,12,11,71,51,82,4نفقات الصيانة و تصليح السكن

9,39,74,14,63,23,24,4النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

3,53,53,83,83,83,93,7أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

1,21,01,01,01,01,01,0أثاث األسرة

0,40,50,50,60,40,50,5تجهيزات كهربائية و منزلية

0,20,20,30,20,30,30,3أدوات المطبخ

0,30,30,40,40,40,40,4المالحف و األغطية و الستائر

1,41,51,61,51,71,71,6نفقات التنظيف

7,58,78,98,29,49,59,4الرعاية الصحية و الشخصية

1,01,61,51,61,51,81,6نفقات طبية عادية

0,71,31,00,90,91,11,3نفقات طبية استثنائية

1,52,02,31,82,32,92,5مواد صيدلية

0,10,10,10,10,10,10,1أدوات طبية

4,13,73,93,84,73,63,8الرعاية الشخصية

15,110,88,711,67,57,39,3النقل و المواصالت

13,68,76,29,65,24,26,7شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

1,52,12,52,12,33,12,6نفقات النقل العمومي

4,24,14,64,44,74,34,4االتصاالت

0,50,40,40,50,40,40,4نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

3,03,13,73,43,93,53,5فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

0,60,70,50,50,30,30,4نفقات األنترنات

 مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
واإلجتماعي لرئيس األسرة )%(
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1,31,11,21,81,01,01,1نفقات الترفيه و الثقافة

0,60,60,60,90,50,50,5نفقات الترفيه

0,10,10,10,10,10,10,2نفقات الثقافة

0,30,20,10,20,10,10,1الكتب والصحف والرحالت

0,20,10,30,50,20,30,4نفقات المناسبات العائلية

3,43,32,52,62,52,42,2التعليم

5,14,34,13,94,13,64,0نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

0,50,30,20,10,00,00,2نفقات العطل في النزل

0,50,50,30,30,20,10,3نفقات العطل ما عدى النزل

0,60,20,20,40,00,10,3المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

1,61,51,41,01,41,21,3مأكوالت في مطعم

1,21,31,51,51,81,61,5مشروبات ساخنة

0,50,40,40,40,50,40,4مشروبات باردة

0,10,10,10,10,10,10,1شيشة في المقهى

0,10,10,10,00,40,10,2نفقات أخرى

0,00,10,10,00,40,10,1شراء الحلي و المجوهرات

100100100100100100100

 اإلطارات
 والمهن

الحرة العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
 أعوان
آخرون

 االعراف
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 المستقلون
 في التجارة
 والصناعة
والخدمات

 العملة غير
وطنيالفالحيين

 مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واإلجتماعي لرئيس األسرة )%(
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 العملةالفالحون
الفالحيون

 العاطلون عن
 غير نشيطينالمتقاعدونالعمل

وطنيآخرون

34,435,230,928,832,028,9مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

5,05,94,73,54,33,9الحبوب

1,11,31,10,91,10,9بقول و توابل

5,26,05,24,15,04,1خضر
2,72,32,32,62,72,5غالل

8,18,16,77,17,76,8لحوم  و دواجن

1,30,71,01,51,11,3أسماك

4,54,74,73,84,54,2الحليب و مشتقاته و البيض

0,91,00,80,70,80,7السكر و المواد السكريّة

3,02,71,81,92,11,8الزيوت

2,62,52,72,62,52,6المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

3,84,13,92,62,92,6مشروبات كحولية، تبغ و نفة

0,30,40,20,20,30,2مشروبات كحولية

3,53,73,72,52,72,5تبغ و نفة و معسل

7,88,37,37,26,97,6المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

2,93,02,82,72,52,9مالبس خارجية أساسية و عصرية

0,30,20,20,30,30,2مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1,61,51,41,41,31,4مالبس خارجية أخرى

0,60,60,60,60,50,6مالبس داخلية

0,20,80,20,40,30,3مستلزمات شخصية

0,20,20,20,20,20,2مستلزمات لتغطية الرأس

1,81,91,81,71,61,8األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

23,524,628,425,727,626,6نفقات السكن 

12,212,617,515,717,214,9اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

5,66,26,95,06,25,0نفقات الطاقة و المحروقات

2,02,91,82,72,42,4نفقات الصيانة و تصليح السكن

3,82,92,22,21,94,4النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

3,73,93,43,73,63,7أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

1,01,00,80,90,71,0أثاث األسرة

0,40,40,40,50,50,5تجهيزات كهربائية و منزلية

0,30,30,20,30,30,3أدوات المطبخ

0,40,50,30,40,30,4المالحف و األغطية و الستائر

1,61,71,71,71,81,6نفقات التنظيف

8,48,29,510,810,99,4الرعاية الصحية و الشخصية

1,41,62,01,72,01,6نفقات طبية عادية

1,10,61,02,32,01,3نفقات طبية استثنائية

2,62,93,32,53,42,5مواد صيدلية

0,10,10,00,10,10,1أدوات طبية

3,33,03,24,23,43,8الرعاية الشخصية

8,16,66,49,26,19,3النقل و المواصالت

5,12,82,86,32,96,7شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

3,03,93,62,93,22,6نفقات النقل العمومي

4,54,03,95,04,24,4االتصاالت

0,40,40,40,60,40,4نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

3,93,43,33,93,53,5فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

0,20,10,20,50,30,4نفقات األنترنات

 مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واإلجتماعي لرئيس األسرة )%(
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0,80,70,71,41,01,1نفقات الترفيه و الثقافة

0,30,20,30,50,30,5نفقات الترفيه

0,00,10,10,10,10,2نفقات الثقافة

0,10,00,10,10,00,1الكتب والصحف والرحالت

0,30,30,20,70,50,4نفقات المناسبات العائلية

1,41,42,01,11,12,2التعليم

3,32,93,34,33,44,0نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

0,00,00,00,10,00,2نفقات العطل في النزل

0,10,10,00,30,10,3نفقات العطل ما عدى النزل

0,10,00,40,50,20,3المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

1,21,01,01,41,31,3مأكوالت في مطعم

1,51,41,51,61,41,5مشروبات ساخنة

0,30,40,40,40,40,4مشروبات باردة

0,10,00,00,10,10,1شيشة في المقهى

0,20,00,20,20,20,2نفقات أخرى

0,20,00,20,10,20,1شراء الحلي و المجوهرات

100100100100100100

 مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واإلجتماعي لرئيس األسرة )%(

 العملةالفالحون
الفالحيون

 العاطلون
 غير نشيطينالمتقاعدونعن العمل

آخرون
 سند خارج

وطنياألسرة



49 تونس إحصائيات 

من 1 إلى 2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد

30,427,929,429,928,728,9مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

3,53,64,24,44,33,9الحبوب

1,00,90,91,00,90,9بقول و توابل

4,53,94,24,44,54,1خضر
3,02,42,52,42,32,5غالل

7,36,66,87,06,76,8لحوم  و دواجن

1,61,41,31,00,81,3أسماك

4,24,14,34,23,94,2الحليب و مشتقاته و البيض

0,70,70,70,70,70,7السكر و المواد السكريّة

1,91,71,82,22,21,8الزيوت

2,62,62,62,52,32,6المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

1,92,53,03,63,92,6مشروبات كحولية، تبغ و نفة

0,20,10,20,30,20,2مشروبات كحولية

1,72,42,83,23,72,5تبغ و نفة و معسل

5,07,38,69,49,67,6المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

1,62,83,43,83,72,9مالبس خارجية أساسية و عصرية

0,30,20,20,30,40,2مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1,01,41,61,71,81,4مالبس خارجية أخرى

0,40,60,70,80,80,6مالبس داخلية

0,20,40,30,30,30,3مستلزمات شخصية

0,20,20,20,20,30,2مستلزمات لتغطية الرأس

1,11,72,12,32,31,8األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

32,727,823,920,919,226,6نفقات السكن 

21,315,013,210,77,614,9اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

5,94,74,95,14,55,0نفقات الطاقة و المحروقات

3,72,32,01,81,72,4نفقات الصيانة و تصليح السكن

1,75,83,73,35,44,4النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

4,03,73,73,23,43,7أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

0,91,01,00,81,01,0أثاث األسرة

0,50,50,50,40,40,5تجهيزات كهربائية و منزلية

0,30,20,30,30,50,3أدوات المطبخ

0,30,30,40,30,40,4المالحف و األغطية و الستائر

1,91,61,61,41,31,6نفقات التنظيف

9,89,19,210,514,49,4الرعاية الصحية و الشخصية

1,91,51,61,92,41,6نفقات طبية عادية

2,21,31,11,22,21,3نفقات طبية استثنائية

2,82,32,43,13,22,5مواد صيدلية

0,10,10,10,20,10,1أدوات طبية

2,83,94,04,26,53,8الرعاية الشخصية

8,09,99,29,07,69,3النقل و المواصالت

5,77,56,35,43,96,7شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

2,42,32,93,63,72,6نفقات النقل العمومي

3.44.44.85.25.84.4االتصاالت

0,30,40,50,50,60,4نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

2,73,43,84,34,93,5فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

0,30,50,50,30,20,4نفقات األنترنات

 مستوى اإلنفاق الفردي حسب حجم األسرة )%(
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1,31,11,21,11,31,1نفقات الترفيه و الثقافة

0,40,50,50,40,30,5نفقات الترفيه

0,10,10,10,10,10,2نفقات الثقافة

0,10,10,20,10,10,1الكتب والصحف والرحالت

0,70,30,30,40,80,4نفقات المناسبات العائلية

0,32,12,92,51,62,2التعليم

3,34,24,14,64,14,0نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

0,20,20,10,10,00,2نفقات العطل في النزل

0,20,30,20,10,10,3نفقات العطل ما عدى النزل

0,60,30,20,10,10,3المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

0,91,41,41,81,41,3مأكوالت في مطعم

1,01,51,61,81,91,5مشروبات ساخنة

0,30,40,40,60,50,4مشروبات باردة

0,10,10,10,10,10,1شيشة في المقهى

0,20,10,20,20,40,2نفقات أخرى

0,20,10,10,10,20,1شراء الحلي و المجوهرات

100100100100100100

من 1 إلى 2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب حجم األسرة )%(
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 مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد 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 4500 د

4500 د 
فما فوق

وطني

33,240,740,038,436,534,832,523,728,9مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

10,39,48,37,16,05,14,32,83,9الحبوب

1,01,11,31,31,31,21,10,70,9بقول و توابل

4,89,08,07,26,45,64,72,94,1خضر

0,82,12,12,22,52,62,82,32,5غالل

7,18,28,58,58,38,17,75,66,8لحوم  و دواجن

0,20,30,50,60,81,11,31,51,3أسماك

3,84,25,35,75,65,44,83,34,2الحليب و مشتقاته و البيض

1,11,31,21,11,00,90,80,60,7السكر و المواد السكريّة

1,82,92,52,42,32,22,11,51,8الزيوت

2,32,12,22,32,52,72,82,62,6المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

3,53,43,03,13,53,63,12,02,6مشروبات كحولية، تبغ و نفة

0,00,10,00,10,10,20,10,20,2مشروبات كحولية

3,53,33,03,03,53,43,01,82,5تبغ و نفة و معسل

6,55,76,47,37,78,28,17,17,6المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

2,32,22,42,82,93,23,12,72,9مالبس خارجية أساسية و عصرية

0,50,10,20,20,20,30,30,20,2مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1,10,91,01,41,51,61,61,31,4مالبس خارجية أخرى

0,60,50,60,60,60,60,60,60,6مالبس داخلية

0,10,10,10,20,20,20,20,50,3مستلزمات شخصية

0,10,10,20,20,20,20,20,10,2مستلزمات لتغطية الرأس

1,81,61,82,02,02,02,01,61,8األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

45,931,429,827,025,724,723,828,626,6نفقات السكن 

35,420,919,618,417,717,216,312,914,9اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

10,410,39,77,97,16,25,43,95,0نفقات الطاقة و المحروقات

0,20,30,40,70,91,11,73,42,4نفقات الصيانة و تصليح السكن

0,00,00,10,00,10,10,58,34,4النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

1,82,52,72,93,23,43,83,93,7أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

0,10,10,30,30,60,60,91,21,0أثاث األسرة

0,00,10,10,30,30,40,50,50,5تجهيزات كهربائية و منزلية

0,00,10,10,20,20,20,30,30,3أدوات المطبخ

0,00,10,10,20,30,30,40,40,4المالحف و األغطية و الستائر

1,72,12,01,91,81,81,81,51,6نفقات التنظيف

2,45,46,07,48,38,99,79,79,4الرعاية الصحية و الشخصية

0,10,50,91,11,41,61,81,61,6نفقات طبية عادية

0,00,80,30,50,80,91,21,71,3نفقات طبية استثنائية

1,42,42,63,13,02,82,82,12,5مواد صيدلية

0,00,00,00,10,00,10,10,10,1أدوات طبية

1,01,72,22,63,03,53,84,13,8الرعاية الشخصية

2,13,64,35,05,05,57,012,39,3النقل و المواصالت

0,10,31,11,41,82,44,210,16,7شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

2,03,33,33,63,33,12,82,22,6نفقات النقل العمومي

1,02,42,83,84,34,75,04,24,4االتصاالت

0,10,10,20,30,30,40,40,50,4نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

1,02,22,63,43,84,04,03,13,5فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

0,00,00,00,10,20,30,50,50,4نفقات األنترنات
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0,20,40,40,40,60,71,01,51,1نفقات الترفيه و الثقافة
0,00,10,10,10,20,30,50,60,5نفقات الترفيه

0,00,00,00,00,10,10,10,10,2نفقات الثقافة

0,00,00,00,00,00,10,10,20,1الكتب والصحف والرحالت

0,20,20,20,10,20,20,20,50,4نفقات المناسبات العائلية

2,73,02,82,32,12,02,12,22,2التعليم

0,51,61,82,42,93,43,74,64,0نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

0,00,00,00,00,00,00,10,30,2نفقات العطل في النزل

0,00,00,00,00,00,10,20,40,3نفقات العطل ما عدى النزل

0,00,00,10,00,00,00,10,60,3المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

0,00,70,70,91,01,11,31,51,3مأكوالت في مطعم

0,50,70,91,31,61,71,61,31,5مشروبات ساخنة

0,00,10,10,20,30,40,40,50,4مشروبات باردة

0,00,00,00,00,00,10,10,10,1شيشة في المقهى

0,00,00,00,00,10,10,10,20,2نفقات أخرى

0,00,00,00,00,00,10,10,20,1شراء الحلي و المجوهرات

100100100100100100100100100

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 4500 د

4500 د 
فما فوق

وطني

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب المواد شرائح اإلنفاق 
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 مستوى اإلنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق )%(

 العشير العشير الرابعالعشير الثالثالعشير الثانيالعشير األول
وطنيالخامس

39,036,835,535,334,228,9مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

7,56,15,65,24,93,9الحبوب

1,31,31,21,21,10,9بقول و توابل

7,56,56,05,85,34,1خضر
2,12,52,52,72,72,5غالل

8,58,48,28,28,06,8لحوم  و دواجن

0,60,70,91,11,11,3أسماك

5,55,55,55,55,34,2الحليب و مشتقاته و البيض

1,11,00,90,90,80,7السكر و المواد السكريّة

2,42,32,22,22,11,8الزيوت

2,32,52,52,62,82.6المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

3,23,43,73,53,62,6مشروبات كحولية، تبغ و نفة

0,10,10,10,10,30.2مشروبات كحولية

3,13,33,53,43,42.5تبغ و نفة و معسل

6,97,78,18,18,37.6المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

2,62,93,23,23,22,9مالبس خارجية أساسية و عصرية

0,20,20,20,30,30,2مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1,31,51,61,61,61,4مالبس خارجية أخرى

0,60,60,60,60,70,6مالبس داخلية

0,10,20,20,20,20,3مستلزمات شخصية

0,20,20,20,20,20,2مستلزمات لتغطية الرأس

1,92,02,12,02,01.8األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

27,626,225,325,024,226.6نفقات السكن 

18,717,917,517,417,014,9اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

8,47,46,66,35,95,0نفقات الطاقة و المحروقات

0,60,81,01,11,22,4نفقات الصيانة و تصليح السكن

0,00,10,10,10,14,4النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

2,83,23,23,33,53.7أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

0,30,50,60,60,71,0أثاث األسرة

0,30,30,30,40,40,5تجهيزات كهربائية و منزلية

0,20,20,20,20,30,3أدوات المطبخ

0,20,30,30,30,30,4المالحف و األغطية و الستائر

2,01,81,81,81,81.6نفقات التنظيف

7,08,38,48,69,29.4الرعاية الصحية و الشخصية

1,01,41,41,51,71,6نفقات طبية عادية

0,50,70,80,81,01,3نفقات طبية استثنائية

3,03,12,92,82,82,5مواد صيدلية

0,00,00,00,10,10,1أدوات طبية

2,43,03,33,43,73.8الرعاية الشخصية

4,94,95,35,45,79.3النقل و المواصالت

1,31,72,12,22,66.7شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

3,63,23,23,23,12.6نفقات النقل العمومي

3,54,24,54,74,74.4االتصاالت

0,20,30,30,30,40.4نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

3,23,74,04,14,03.5فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

0,10,20,20,30,30.4نفقات األنترنات
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0,40,50,60,70,81.1نفقات الترفيه و الثقافة

0,10,20,20,30,40,5نفقات الترفيه

0,00,10,00,10,10,2نفقات الثقافة

0,00,00,00,10,10,1الكتب والصحف والرحالت

0,10,20,10,20,10.4نفقات المناسبات العائلية

2,42,12,02,02,12.2التعليم

2,32,73,23,33,54.0نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

0,00,00,00,00,00,2نفقات العطل في النزل

0,00,00,00,10,10,3نفقات العطل ما عدى النزل

0,00,00,00,00,00,3المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

0,80,91,11,11,21,3مأكوالت في مطعم

1,21,41,71,71,81,5مشروبات ساخنة

0,20,30,30,30,40,4مشروبات باردة

0,00,00,00,10,10,1شيشة في المقهى

0,00,10,10,10,10,2نفقات أخرى

0,00,00,00,10,10,1شراء الحلي و المجوهرات

100100100100100100

 العشير العشير الرابعالعشير الثالثالعشير الثانيالعشير األول
وطنيالخامس

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق )%(
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 العشير
 السادس

 العشير
 العشير العشير الثامن السابع

وطني العشير العاشر التاسع

33,532,230,728,519,828,9مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

4,54,23,93,42,23,9الحبوب

1,11,11,00,80,50,9بقول و توابل

5,04,64,13,62,34,1خضر
2,82,82,82,72,02,5غالل

8,17,67,46,94,66,8لحوم  و دواجن

1,21,41,51,61,41,3أسماك

5,04,84,54,02,64,2الحليب و مشتقاته و البيض

0,80,80,70,70,50,7السكر و المواد السكريّة

2,02,12,01,81,21,8الزيوت

2,82,82,82,92,32,6المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

3,13,12,92,61,52,6مشروبات كحولية، تبغ و نفة

0,10,10,20,20,20,2مشروبات كحولية

3,03,02,72,41,32,5تبغ و نفة و معسل

8,08,27,98,16,57,6المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

3,13,23,13,22,42,9مالبس خارجية أساسية و عصرية

0,30,30,30,30,20,2مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1,51,61,51,41,21,4مالبس خارجية أخرى

0,60,60,60,60,60,6مالبس داخلية

0,20,30,30,40,50,3مستلزمات شخصية

0,20,20,20,20,10,2مستلزمات لتغطية الرأس

2,01,91,91,91,41,8األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

24,223,824,023,432,126,6نفقات السكن 

16,816,016,015,311,014,9اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

5,85,35,04,53,35,0نفقات الطاقة و المحروقات

1,41,72,22,24,32,4نفقات الصيانة و تصليح السكن

0,20,80,81,413,54,4النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

3,64,03,94,23,73,7أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

0,80,90,91,11,31,0أثاث األسرة

0,40,60,50,60,50,5تجهيزات كهربائية و منزلية

0,20,30,30,30,30,3أدوات المطبخ

0,40,40,40,40,40,4المالحف و األغطية و الستائر

1,71,81,71,81,21,6نفقات التنظيف

9,59,710,510,68,99,4الرعاية الصحية و الشخصية

1,61,72,11,81,31,6نفقات طبية عادية

1,11,31,51,71,71,3نفقات طبية استثنائية

2,92,72,82,51,82,5مواد صيدلية

0,10,10,20,10,10,1أدوات طبية

3,73,83,94,44,03,8الرعاية الشخصية

6,57,07,99,514,89,3النقل و المواصالت

3,54,35,27,012,96,7شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

2,92,72,82,51,92,6نفقات النقل العمومي

4,94,94,94,83,74,4االتصاالت

0,40,40,50,50,50,4نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

4,14,03,83,72,73,5فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

0,40,50,50,60,50,4نفقات األنترنات

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق )%(
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0,81,21,11,41,61,1نفقات الترفيه و الثقافة

0,40,60,50,60,60,5نفقات الترفيه

0,10,10,10,10,10,2نفقات الثقافة

0,10,10,10,20,20,1الكتب والصحف والرحالت

0,10,30,20,40,70,4نفقات المناسبات العائلية

2,22,12,12,42,22,2التعليم

3,63,74,04,45,04,0نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

0,00,00,10,10,40,2نفقات العطل في النزل

0,10,20,30,40,50,3نفقات العطل ما عدى النزل

0,00,10,10,20,80,3المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

1,21,31,31,51,61,3مأكوالت في مطعم

1,71,61,61,51,11,5مشروبات ساخنة

0,40,40,50,50,50,4مشروبات باردة

0,10,10,10,10,10,1شيشة في المقهى

0,10,10,10,20,20,2نفقات أخرى

0,00,10,10,10,20,1شراء الحلي و المجوهرات

100100100100100100

 العشير
 السادس

 العشير
 العشير العشير الثامن السابع

وطني العشير العاشر التاسع

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



اإلنـفـاق حسب المواد

3 ملحق عــدد





59 تونس إحصائيات 

 متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
وطني غير بلدي بلدي

12262488824271117654مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

155937134580149192الحبوب

276925282835631قمح صلب حبّ

منها: 
5171455813قمح صلب حب

247111204برغل
83013071815381سميد سوق

401441124045كسكسي
145071641815110عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

633994430957369قمح لين ومشتقاته

منها: 
291130662960فارينة

236173042025766خبز سوق كبير )400 غ(
25665795420071خبز سوق صغير )220 غ( )باقات(

أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، 
1096127298361رقاق...(

210321652123شعير ومشتقاته

899151937792حبوب أخرى

منها: 
799047386962أرز

537533008646277مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها: 
81922031256خميرة )للخبز و المرطبات(

210211353518656بسكويت

243681040719959حلويات سوق

11279931085بسيسة

358623603199ملسوقة، بريك

371692978934838بقول و توابل

169981581016623بقول شائحة

منها: 
146414971474فول شائح

740075117435حمص شائح 

555544435204لوبية شائحة

195016031840عدس شائح

17583851324بقول منّفخة

منها: 
13543001021حمص منّفخ

787554907122بقول خضراء

منها: 
172916561706فول أخضر

572536915083جلبانة خضراء

655185507بقول مصبّرة

361552421ملح

898571018390توابل جاّفة

منها: 
15799351375فلفل أكحل

147911421373تابل
434300392كروية

225124832324تابل و كروية 
522177413كمّون
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138012281332كركم
719428627ملوخية مرحية

توابل أخرى )قرفة، زعفران ، شوش ورد، زعتر كليل، حبة 
598400536حالوة، راس حانوت...(

400166326توابل طازجة )خضراء(

168664139530159462الخضر
الخضر الطازجة

منها: 
219831849120880فلفل أخضر

152371376214771طماطم خضراء
691754606457بصل أخضر
615255035947بصل شائح
485636924488ثوم شائح
767590711ثوم أخضر

168717241699لفت
462641664481سفنارية )جزر(

297823562782سلق، خبّيزة
958344764سبناخ
824622760كرمب

290811042338سالطة )سكورية، ليتو، خس...(
480737284466معدنوس

776434668كالفس
855517748بروكلو
228232013021973بطاطا

278624772688قرع أحمر
915510787قرع بوطزينة

17835101381قنارية
398119813349فقوس 
178910161545بسباس

556384902753550خضر  مصبّرة
منها: 

531244525040هريسة صناعيّة حكة أو صبة
30826572316هريسة "دياري"، فلفل معجون

8764105219319فلفل أحمر مرحي
216420512128فلفل أحمر شائح قرون

323893050931795طماطم صناعية حكة أو صبة
18615171436زيتون ممّلح

1170233874موالح
198361158717230القوارص

منها: 
453319743725كليمنتين

13294843411759برتقال
16509521429قارص

484443820445210فواكه بالحبوب

منها: 
172520531828كرموس 

173915411677رمان
839573638069عنب
977560248590تفاح

365625703313إجاص

وطني غير بلدي بلدي

)تابع( متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
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745051866735بطيخ
974890189517دالع

465814053630فراولو
76827551396هندي

11211764110083فواكه بالنواة

منها: 
185211591633مشماش

744348156613خوخ
1004725916عوينة

991977029219غالل جاّفة

منها: 
299613702482دقلة
474648324773تمر 

1034410836لوز مقشّر

14500509311529فواكه أخرى

منها: 
13642467210809موز

467016283709فواكه جاّفة

منها: 
19614441482بندق، فزدق، بوفريوة، جوزة

18117491476زقوقو

287579208929262738لحوم  و دواجن

140015114925132091لحم علوش
411281396532548لحم بقري

544383956375لحم برشني

611771662لحم جمل

156212801473كرشة و دوّارة

1075185794كبدة

62304464403لحم مفروم و مرقاز و "سالمي"

907946838183715الدواجن

منها: 
775086470873465دجاج

13286367410250ديك رومي

637642386151161أسماك

509662067741399السمك الطازج

26634611967قرنيط، سوبية، مطيق

1343131961منتوجات بحريّة أخرى

537132409سمك مجفف

825524596425أسماك مصبّرة

منها:
786722656098تن مصبّر

351193301سردينة مصبّرة

183047117349162297الحليب و مشتقاته و البيض

3460133036569حليب طري

394823683449لبن طري
662793752957199حليب صناعي

462145362حليب مرّكز

207514011862حليب مجفف

495343027043449ياغورت
21029592416258جبن

وطني غير بلدي بلدي

)تابع( متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
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789644606811مواد أخرى مشتقة من الحليب

منها:
31047962375زبدة حيوانية

460534974255زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(
278472191625974بيض

292472294827258السكر والمواد السكرية

129841505713639السكر

555636454953مواد سكريّة

منها:
674488615حلوى

459728764054حلوى شامية

207237217شوينقوم )شيكلي (، لوبان
222612381914معجون غالل

848030076752عسل و أغذية سكريّة

منها:
19879641664عسل النحل

455713443542شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(
14674561148مبرّدات )قالس، ثالجة، جيرفاي...(

711876867070392 الزيوت
426784719944106زيت الزيتون

285092147126286زيوت نباتية 

منها:
119731729513654زيت نباتي مدعّم )لإلستهالك األسري(

14298281310670زيت قطانيا

98097701زيت عباد الشمس

809657761زيوت أخرى )سوجا,,,(

11867663957101393المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

221822338322561مشروبات طبيعية

منها:
4599148177827شاي جاف أسود )حشيشة(

166113551565شاي أخضر
691640045996بن صافية )كعب أو مدشّشة أو مرحيّة(

174413241611بن مخلطة )مدشّشة أو مرحيّة(
719718725515بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي، ماكسوال,,,(

645733235454397مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
20515361415177ماء معدني 

264432179424975مشروبات غازية 
15097599912224عصير غالل )قارورة ، باكوات...(

مشروبات التقطير)ماء ورد، ماء الزهر، عطرشية)مقطرة 
18925851479أو أوراق((

21714471627مأكوالت جاهزة متناولة بالبيت
منها:

37650273بيتزا متناولة بالبيت
877277687دجاجة محمولة متناولة بالبيت

388112753058مكسرات وحبوب أخرى
منها:

1123550942قلوب عبادة و قرع
84478602لوز مقلي، أكاجو

12973681003جوزة، بوفريوة، فسدق، بندق

)تابع( متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
وطني غير بلدي بلدي
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23869531933خدمات الطهي

10858789032102410مشروبات كحولية، تبغ و نفة

620163066234مشروبات كحولية

1023868272596176تبغ و نفة و معسل

منها:
1005768063994279سجائر

5961353835نفة

823652769معسل

337392196343292842المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

13092073311112725مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
787537866584كسوة

675036215762فيستة، بلوزون
19072962116087معطف، كاب

15830796513346روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية
439022737238681سروال دجين
222951156618906سروال عادي

330016432776شورط )تبان(
398835883862جيب، جيب شورط

253019792356منديلة )ميدعة(

537821714365مالبس عصرية أخرى أساسية

967176139021مالبس خارجية أساسية و تقليدية

420129423803جبة 

400221043403قفطان

631283804455205مالبس خارجية أخرى

منها:
21756956417905قميص

14218897312561مريول صوف، جيلية صوف
335919782923بيجاما

12756791511227جوكينغ، بدلة رياضية
873181118535مالبس خارجية أخرى )جبة نساء...(

270111468623118مالبس داخلية

منها:
191012551703مريول خلعة
16107798613542مريول قطن

938790891حصارة، سوتيان، قان
319724642966مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

395617923273مالبس داخلية بدون تمييز

16383608813131مستلزمات شخصية 

منها:
259220602424جوارب، جوارب شفافة )كولون(

613912394592ساعة يدوية
344916912894حقيبة يدوية، حافظة أوراق أو حافظة نقود

20982911528نظارات شمسية

697560726690مستلزمات لتغطية الرأس

792324909769714األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

منها:
357301955230621نعل )صباط(

688731975721صندال
157601075814180حذاء رياضي )سبادري(

)تابع( متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
وطني غير بلدي بلدي
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168611382715903شالكة

1246307949األقمشة و الصوف

21829141782نفقات الخياطة و مستلزماتها

12291895998371030411نفقات السكن 

698155314542576992اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:
112487596478843معلوم اإليجار الفعلي

578601308227493205معلوم اإليجار االفتراضي
70673504945المعلوم البلدي السنوي

211224151473192352نفقات الطاقة والمحروقات 

188282122307167444نفقات الطاقة 

منها:
409852099934673فاتورة الماء

14535787840127191فاتورة الكهرباء و الغاز الطبيعي
1939134685580نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

229422916524908محروقات التنوير والطبخ و التدفئة
211282588322630غاز قارورة

16744128بترول أزرق )قاز(
152124031800فحم

1084355684292140نفقات الصيانة و تصليح السكن

319293493732879البناء 
389829333593النجارة و البلور و المواد الحديدية 

492822034067التجهيز الصحي

232711321950التجهيز و التركيب الكهربائي

186081039816014الدهن و التبييض و صيانة األسطح

45993490233015خدمات أخرى متعلقة بالسكن

752339621نفقات أخرى لصيانة المنزل

21137576981168927النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
707891197452213نفقات شراء أرض لبناء مسكن

12376559257103390نفقات بناء مسكن
16820575013324نفقات شراء مسكن

16411898632143435أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

432052554237626أثاث األسرة

منها:
736028845946بيت نوم

19826291554قاعة أكل
1092545368907قاعة استقبال

683609660مكتبة
333715792782أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و وسادات...(

214813171885منضدة، مائدة
13628951214بالكار

919571809أرجنتيار، بوفاي
864822851بنك

960795908كرسي
761693739سرير، مولة

275447873396حشايا )جراية(
490227064209زربية

214851123918249تجهيزات كهربائية و منزلية

)تابع( متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
وطني غير بلدي بلدي
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12993780411354تجهيزات كهربائية للمنزلية

منها:
529435794753ثالجة أو مجمّد

23699401918آلة غسل المالبس
984312772فرن كهربائي - ميكروأوند

312225482941مستلزمات و نفقات الصيانة و التصليح

234317592159تجهيزات المطبخ

610716634703آالت تسخين و تكييف الهواء
14092401040آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز، بالمازوط أو البترول...(

365310292824مكيف هواء
مستلزمات و نفقات التركيب و الصيانة ولتصليح آلالت 

814179614التسخين ولتكييف الهوائي

11276859110428أدوات المطبخ

منها:
235719512229طواقم 

892066408200أدوات المطبخ

156011004013845المالحف و األغطية و الستائر

منها:
399920503384مالحف و مناشف

442746464496أغطية
717433445965قماش التأثيث و الستائر

718724284062702نفقات التنظيف

713944271662336مواد التنظيف

منها:
509862295456صابون الغسل

417512336035943مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول...(
12500840811207ماء جافال

أدوات تنظيف )مكنسة، غولة، حكاكة، خرقة، فانتوز، 
430916253461أكياس الفواضل المنزلية...(

24946241903أوراق معدنية و ماشابهها لحفظ المواد الغذائية

478123366نفقات خدمات التنظيف

منها:
26056195التنظيف بالشائح و الصبيغة

415113249768362890الرعاية الصحية و الشخصية

672514970561709نفقات طبية عادية

406883223238017نفقات لفحوصات األطباء

381820803269نفقات عالج و جراحة األسنان

خدمات شبه طبية )صور باألشعة و تحاليل طبية 
189831330717190وتمريض(

614703131451945نفقات طبية استثنائية

244201520521510عالج و إقامة عملية جراحية 

420319813502نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

622042815607نفقات استثنائية للتصوير

321414882669نفقات الوالدة

23251834818544نفقات عالج أمراض مزمنة

1015638452396181مواد صيدلية

807426820676783األدويـة 

208201631619398مواد صيدلية أخرى

17967182181148879الرعاية الشخصية

)تابع( متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
وطني غير بلدي بلدي
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1010393794381111مواد التجميل و الزينة

منها:
14941468411701مواد تجميل

675242411053812عطورات
مواد تجميل أخرى )صبغة شعر، حنّة، عفص، مردومة، 

17970896715126سواك، باروق، جال شعر...(                                                                                        
786324423867769نفقات الصيانة الشخصية

منها:
921145617743حمام، دوش

297461500625090حالقة 
152201307014541شمبوان، طَفل

640418154955جال دوش، كريم مرطب,,,
635838715573معجون أسنان

424734218567359617النقل و المواصالت

321436123086258788شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

1020053479080775شراء وسيلة نقل خاصة

منها:
980043024776603شراء سيارة

370643823919شراء دراجة نارية

464851418536283معاليم وسيلة نقل خاصة

منها:
968131937632معلوم الجوالن و األداء

32458882324993تأمين السيارة
200814001816تأمين الدراجة النارية

23297691836معلوم المراقبة الفنّية
12960650853104732محروقات وسيلة نقل خاصّة

منها:
1011092353676608بنزين للسيارات
13653842512002مازوط للسيارات

988595459777بنزين مخلط للدراجات النارية
1057046838710صيانة وسيلة نقل

منها:
516123164263غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة

360383368غسل و تشحيم الدراجة النارية
305171378525232تصليح  وسيلة نقل

213323222193شراء قطع الغيار
1032818965نفقات اليد العاملة

777627816198نفقات تصليح غير مبوّبة

10329895481100829نفقات النقل العمومي

137031211923االشتراكات المدرسية

131645352333االشتراكات غير  المدرسية

838138454184043نفقات غير دورية

منها:
 SNT أو TRANSTU( قطاع عام ،)حافلة )وسط المدن

658735385624سابقا(
 TUT، TUS،( قطاع خاص ،)حافلة )وسط المدن

)،،،TCV243410331992
153601375514853سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

441941105733728تاكسي
15875431258قطار

28214792081مترو- حافلة ومترو

)تابع( متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
وطني غير بلدي بلدي
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101525240723498نقل ريفي

200940107487171424االتصاالت
21115916317340نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

15633593400136457فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

منها:
59355904247فاتورة الهاتف القار

19383171426فاتورة الهاتف الجوال

64763462شراء بطاقات تمويل الهاتف القار

655352964954200شراء بطاقات تمويل الهاتف الجوال

23214163شحن الهاتف القار

809706253475147شحن الهاتف الجوال

22811462317067نفقات األنترنات

552692108144471نفقات الترفيه و الثقافة

24058898519297نفقات الترفيه

19332741015566شراء أدوات و مواد ترفيه

1034945618521تلفاز
671019735214حاسوب

19046881519لعب لألطفال

467315593690مستلزمات  و صيانة و تصليح أدوات الترفيه

458512156112نفقات الثقافة

110245768مشاهد

348311712752ألعاب

74047925316الكتب والصحف والرحالت

114469805كتب غير مدرسية

512175405الرحالت
اشتراكات في منظمات ثقافية  أو رياضية أو نقابية أو 

51873403656سياسية  أونادي ترفيهي

1064643435783689التعليم

22250510216834نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:
13890307010473معلوم روضة أطفال 

31938692459معلوم المحضنة

41259273115معلوم الحضانة المدرسية

769172751061312نفقات التعليم المدرسي

منها:
449528873987محفظة بمناسبة العودة المدرسية

623153155942كتب بمناسبة العودة المدرسية
1061176459674كراسات و أدوات أخرى بمناسبة العودة المدرسية

24325458118088معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك
24005310717404معلوم الدراسة )للمدارس الحرة والجامعات الخاصة(

110617051295معلوم المبيت )بالنسبة للبياتة(
معاليم مدرسية أخرى )التسجيل، التأمين المدرسي 

425116243421والجامعي....(
519011283907نفقات تعليم أخرى

منها:
32319512511تعليم السياقة

18131401285نفقات تعليم أخرى )موسقى، رقص، تعليم بالمراسلة...(
نفقات التكوين المهني

21076171636

19081482287156536نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي
88057956275نفقات العطل في النزل

)تابع( متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
وطني غير بلدي بلدي
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13620283610214نفقات العطل ما عدى النزل
16931178312147المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

621303019952045مأكوالت في مطعم
منها:

168871508116317كسكروت تن أو سردينة
21699579516676كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي

326830623203صحن أو كسكروت كفتاجي

17805486313717أكلة في مطعم
666183502756640مشروبات ساخنة

منها:
21859471794شاي

642683404554722قهوة
18929974416028مشروبات باردة

منها:
720656616718مشروب غازي

655921655171ماء معدني
437716743523عصير غالل

378019033187شيشة في المقهى
631149825891نفقات أخرى

841741809نفقات إدارية

487284423نفقات العدول و نفقات القضايا و المحاكم

452633824165شراء الحلي و المجوهرات

446517925847993871270المجموع العام

)تابع( متوسط اإلنفاق الفردي حسب المواد الوسط الجغرافي
وطني غير بلدي بلدي
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 مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
 تونس
الكبرى

 الشمال
الشرقي

 الشمال
الغربي

 الوسط
 الشرقي

 الوسط
 الغربي

 الجنوب
الشرقي

 الجنوب
وطني الغربي

1385700107273493430211912898222939926359463111117654مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

178265143099145000148193127403131812127103149192الحبوب

2323536670509753271353621332813564535631قمح صلب حبّ

منها: 
10232548710772677480946813قمح صلب حب

17087415221935259204برغل
527913904347051119528442142901842415381سميد سوق

3568426477154476161244535274045كسكسي
1393918053149631438116299160291244015110عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

7809462759525545088937967489644815857369قمح لين ومشتقاته

منها: 
25074084264329091376404147242960فارينة

1166129748343223010222571358533368025766خبز سوق كبير )400 غ(
47643180271210210524121464769376220071خبز سوق صغير )220 غ( )باقات(

أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز 
1616510783346670061804356359558361طابونة، فنكوش، رقاق...(

19131740185224891201395118672123شعير ومشتقاته

99917802520978845701824164147792حبوب أخرى

منها: 
86556860494370505454740557656962أرز

6503334127344115421828914373753501946277مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها: 
697160024691131165757914361256خميرة )للخبز و المرطبات(

2440415434169601883512984181741710418656بسكويت

3092810059112172740410500139621115819959حلويات سوق

944815526191355312696941085بسيسة

37004349269530542630221527313199ملسوقة، بريك

4208331982343453297828030325443789334838بقول و توابل

1769215905179481552414514192921620316623بقول شائحة

منها: 
85212415152422784234125001474فول شائح

68817197730585567363721964087435حمص شائح 

69305548666230093929617748195204لوبية شائحة

23011238296610531479285517091840عدس شائح

2689127270195456651312721324بقول منّفخة

منها: 
199281748382946946512321021حمص منّفخ

97476416820764746031384561117122بقول خضراء

منها: 
1581103122341822233863827621706فول أخضر

74345065549545493449317232935083جلبانة خضراء

15593371328922571156507بقول مصبّرة

326631583365464366285421ملح

931971496606910559318180132228390توابل جاّفة

منها: 
1847140170222745001576471375فلفل أكحل

18812242189884239412627731373تابل
247257706423783161004392كروية

2539644210816413214256862342324تابل و كروية 



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح  70

4513459376878294419413كمّون
122812735701605847216718111332كركم

7085848135262313721751627ملوخية مرحية
توابل أخرى )قرفة، زعفران ، شوش ورد، 

3823633278032871038566536زعتر كليل، حبة حالوة، راس حانوت...(

589245157256124222593326توابل طازجة )خضراء(

188737160222153767161032125528140279141860159462الخضر

الخضر الطازجة
منها: 

2707820172221212229017595111351114720880فلفل أخضر

1793213973162081461013051108371148014771طماطم خضراء
59566477613173025073839954246457بصل أخضر
72595404367773853687479364605947بصل شائح
43664057318656433389500650424488ثوم شائح
9012363491013756708308711ثوم أخضر

13621917165913091909248025851699لفت
45145123315148263067548152044481سفنارية )جزر(

28272428251631292109265341142782سلق، خبّيزة
1638735167719296141361764سبناخ
5589656371082607780322760كرمب

4125242822031318936241819452338سالطة )سكورية، ليتو، خس...(
48524420382347563682452544674466معدنوس

1032766981214688296795668كالفس
934850578605470922945748بروكلو
2463724091211032186518215182312198121973بطاطا

24941541142124172845461960732688قرع أحمر
14306041278581271367277787قرع بوطزينة

3129148218507271871881571381قنارية
45212830277039952015247922253349فقوس 
217619421844122112267337781545بسباس

6185756135522495244942697509794688153550خضر  مصبّرة
منها: 

63305370553344484814332136895040هريسة صناعيّة حكة أو صبة
650927463697892018193512316هريسة "دياري"، فلفل معجون

687868761064712024817411142112719319فلفل أحمر مرحي
200124199091769971599418392128فلفل أحمر شائح قرون

3395636193323543153627835276322785331795طماطم صناعية حكة أو صبة
28419921390871320155811671436زيتون ممّلح

18481222797372265308405874موالح
2243516151144001795811315162401406617230القوارص

منها: 
6977362129133010284213124183725كليمنتين

13627112309015126407595135471235311759برتقال
1793129911681583879137812851429قارص

5447144238401674797137516375933466445210فواكه بالحبوب

منها: 
21441313225515882462134313521828كرموس 

1499180718042023183812498011677رمان

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
 تونس
الكبرى

 الشمال
الشرقي

 الشمال
الغربي

 الوسط
 الشرقي

 الوسط
 الغربي

 الجنوب
الشرقي

 الجنوب
وطني الغربي



71 تونس إحصائيات 

95308567729286797323522357998069عنب
98339858765292736068715969758590تفاح

41792661279235622127322137623313إجاص
89655640534169784313754651936735بطيخ

120058545845395898341879665209517دالع
48503596276743632164226724103630فراولو
690180613111377282863318011396هندي

974485408059123521014010548835410083فواكه بالنواة

منها: 
1922138715101780172313827931633مشماش

63695520423084976568716157506613خوخ
90358185810968151129975916عوينة

1042267988383959710092906479989219غالل جاّفة

منها: 
2391667102927831763595843082482دقلة
61334364611140686402151922914773تمر 

12235303569101691418953836لوز مقشّر

173468832806812819648883351000711529فواكه أخرى

منها: 
16171848673601221059237544964610809موز

54914262260738981642232527613709فواكه جاّفة

منها: 
27881462774121652111379951482بندق، فزدق، بوفريوة، جوزة

19741766151317247423769731476زقوقو

320007261860227862270197199270244780219163262738لحوم  و دواجن

163877107127116322139465118300112154114834132091لحم علوش
320835873720266408757278265802517932548لحم بقري

4232459857844339304384456856375لحم برشني

512164926420638752777662لحم جمل

122112408292485104115997321473كرشة و دوّارة

1728633683449198690298794كبدة

11452311288340182137233944403لحم مفروم و مرقاز و "سالمي"

10882887643796468089067391551886888683715الدواجن

منها: 
8888879027740547059863796511316337273465دجاج

19940861655921029235964057551410250ديك رومي

6815737191163349040917886275352028351161أسماك

5271229809129837690814863208471371341399السمك الطازج

222950138493226011733271967قرنيط، سوبية، مطيق

197622738169110419255961منتوجات بحريّة أخرى

112056651327554762609510855566425أسماك مصبّرة

منها:
107086241309653182383477349686098تن مصبّر

415399176146223328587301سردينة مصبّرة

218027159447131886156470105805154782145218162297الحليب و مشتقاته و البيض

3542882717608354510084245463326569حليب طري

55492094191428531764519836823449لبن طري
7474759428423865862934148580004642757199حليب صناعي

707133388265157171538362حليب مرّكز

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
 تونس
الكبرى

 الشمال
الشرقي

 الشمال
الغربي

 الوسط
 الشرقي

 الوسط
 الغربي

 الجنوب
الشرقي

 الجنوب
وطني الغربي
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26571698181711741039330612341862حليب مجفف

5449337255279374657332662457944498843449ياغورت
32936138239149121714342130831175616258جبن

113038156571451713218410155976811مواد أخرى مشتقة من الحليب

منها:
704722752339792641156402375زبدة حيوانية

40105775540340832805373244534255زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(
3095027903248882591018343226022460625974بيض

3478228695289172508719485226142251427258السكر والمواد السكرية

1345714903189171135113052132321360913639السكر

70895333374347412476427245044953مواد سكريّة

منها:
728823538587299526739615حلوى

61274245262738792040336435594054حلوى شامية

19523146116711132694217شوينقوم )شيكلي (، لوبان
317226431560147987712915841914معجون غالل

110635816469775163081381938176752عسل و أغذية سكريّة

منها:
218018572209168284880211631664عسل النحل

65952280141140631522225915823542شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(
1643122370014505284878341148مبرّدات )قالس، ثالجة، جيرفاي...(

59759580114725510085559423749797469470392 الزيوت
2722329574193947533540861538735434044106زيت الزيتون

3253528437278602552018561211062035426286زيوت نباتية 

منها:
123721513423260110761698277461181913654زيت نباتي مدعّم )لإلستهالك األسري(

196806968208112508131111114814910670زيت قطانيا

2971019361847192129117701زيت عباد الشمس

275309147224023224761زيوت أخرى )سوجا,,,(

المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة 
1536441021356439798588614117840879179101393بالبيت

2380422708218792195922058195352671522561مشروبات طبيعية

منها:
3245883210177786915765487481977827شاي جاف أسود )حشيشة(

1389722391710396690037381565شاي أخضر
624054446039614936354534130855996بن صافية )كعب أو مدشّشة أو مرحيّة(

221721312589114691610534541611بن مخلطة )مدشّشة أو مرحيّة(
بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي، 

105675560266760711342216012075515ماكسوال,,,(

8886548820340775081031562455863579154397مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
33025953825981812018417378414915177ماء معدني 

3514424910261511684424743212982022824975مشروبات غازية 
183869700461113923460015593935412224عصير غالل )قارورة ، باكوات...(

مشروبات التقطير)ماء ورد، ماء الزهر، 
2046455948210352481224081479عطرشية)مقطرة أو أوراق((

25056412372514644122517491627مأكوالت جاهزة متناولة بالبيت
منها:

1058535212802316782479687دجاجة محمولة متناولة بالبيت

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
 تونس
الكبرى

 الشمال
الشرقي

 الشمال
الغربي

 الوسط
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وطني الغربي



73 تونس إحصائيات 

45262039168946371166179112033058مكسرات وحبوب أخرى
منها:

12432889711588392481386942قلوب عبادة و قرع
121720483829178356215602لوز مقلي، أكاجو

1417106544815224313951611003جوزة، بوفريوة، فسدق، بندق
23051271285428768607945211933خدمات الطهي

11481010518398849124579924174565671509102410مشروبات كحولية، تبغ و نفة

234752837336108771144551216766234مشروبات كحولية

112463999009151311370280971451446983396176تبغ و نفة و معسل

منها:
111237965758717611301779762418976839294279سجائر

1739031752938662480743835نفة

78323401003146308581545769معسل

381157249425199428328062192623278809277837292842المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

14847596504708851293897213497292116598112725مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
92323858245297484156286471546584كسوة

69572961403577494265498265065762فيستة، بلوزون
219021734311881174021133583761333516087معطف، كاب

14332103726288190295763160701691213346روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية
4709031556265474612927331398793265238681سروال دجين
2989921999132751597112396125701167718906سروال عادي

29702454173836011254350732182776شورط )تبان(
42982889230348613003503128153862جيب، جيب شورط

23982533179327881785210626022356منديلة )ميدعة(

939654157421108471907197284365مالبس عصرية أخرى أساسية

905085008676837967221432897229021مالبس خارجية أساسية و تقليدية

47836201548812102343401947093803جبة 

38801443210053401786435421233403قفطان

6018757684357056515031717665315381955205مالبس خارجية أخرى

منها:
26408129979508204827575231631115617905قميص

619725026554219678571712562816812561مريول صوف، جيلية صوف
3860352013993318250221258092923بيجاما

1406810443962491908138105952008611227جوكينغ، بدلة رياضية
7275415582661122663551413389328535مالبس خارجية أخرى )جبة نساء...(

375928645177172223121341183852017523118مالبس داخلية

منها:
2402109715801622136885728221703مريول خلعة
273482251266511705132296986648313542مريول قطن

695108353570613928361687891حصارة، سوتيان، قان
مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية 

24151928191038783686194359032966لالستحمام

3902376368532371412670726163273مالبس داخلية بدون تمييز

24144962753281417046709966751713131مستلزمات شخصية 

منها:
22981413187125691990449532462424جوارب، جوارب شفافة )كولون(

11394264015453633982214514514592ساعة يدوية

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
 تونس
الكبرى

 الشمال
الشرقي

 الشمال
الغربي

 الوسط
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 الغربي

 الجنوب
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حقيبة يدوية، حافظة أوراق أو حافظة 
424838349443961806112113762894نقود

3033106527819153997635011528نظارات شمسية

61946107539175375547914773936690مستلزمات لتغطية الرأس

األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، 
9101261413550487540049571606815930169714قماش...(

منها:
3971124317195253692620832304872148130621نعل )صباط(

80614948294872992220417160535721صندال
19043169321520212532896392501155714180حذاء رياضي )سبادري(

1847713824145771521816092144471697915903شالكة

8472052152335306660510949األقمشة و الصوف

23255152413162526154825101782نفقات الخياطة و مستلزماتها

156830592781263615911011985928038078096999561030411نفقات السكن 

916170588764340711585483313459Ò389785369006576992اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:
19188248762201877150321222206512312978843معلوم اإليجار الفعلي

714300535804317387509283291307366337344160493205معلوم اإليجار االفتراضي
9989419831374697930279717164945المعلوم البلدي السنوي

238166204970133834200262138503169875192614192352نفقات الطاقة والمحروقات 

223324173530101481174272113980140724163929167444نفقات الطاقة 

منها:
4615037009228983530818109343713513934673فاتورة الماء

1769241314817359013679676765104125107887127191فاتورة الكهرباء و الغاز الطبيعي
250504049932168191072229209035580نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

1484231440323532599024523291512868524908محروقات التنوير والطبخ و التدفئة
1353127125300912392822649259012682822630غاز قارورة

4624237296912767128بترول أزرق )قاز(
11782600164416951552311116841800فحم

132020694985042611035247375968656275392140نفقات الصيانة و تصليح السكن

2517020107271854224328033562163882732879البناء 
38221409192154252924443531023593النجارة و البلور و المواد الحديدية 

40422604261758652319611531054067التجهيز الصحي

279099410562525916229914611950التجهيز و التركيب الكهربائي

1722211477955124424755919916980116014الدهن و التبييض و صيانة األسطح

782203284279022913253616083597933015خدمات أخرى متعلقة بالسكن

755651937382631800477621نفقات أخرى لصيانة المنزل

281949645811111892051029346515128475584168927النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
11045217947123546192519174340711593052213نفقات شراء أرض لبناء مسكن

13217646633814711388927285911408652738103390نفقات بناء مسكن
3932117364428514323127691613324نفقات شراء مسكن

أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات 
18134511942010022316450694657140897137016143435منزلية يومية 

4420526776237814850521935444053710637626أثاث األسرة

منها:
99054289341174021637493324095946بيت نوم

28121172425140392316599311554قاعة أكل
992551355200155953703713462438907قاعة استقبال

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
 تونس
الكبرى

 الشمال
الشرقي

 الشمال
الغربي

 الوسط
 الشرقي

 الوسط
 الغربي

 الجنوب
الشرقي

 الجنوب
وطني الغربي



75 تونس إحصائيات 

38540355410117853161438660مكتبة
أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات 

3050129280935191135534649202782ووسادات...(

2434103012082049901320620451885منضدة، مائدة
77919981161149223222486101214بالكار

733103153010352721229645809أرجنتيار، بوفاي
59620977017084331059459851بنك

918422676108470714011302908كرسي
73418062492634814781136739سرير، مولة

21782561323530825140461863403396حشايا )جراية(
42813207373352333890412036424209زربية

219589835110072553913395169071724518249تجهيزات كهربائية و منزلية

1235975287098155349103115901060611354تجهيزات كهربائية للمنزلية

منها:
45982032355166984132606849624753ثالجة أو مجمّد

196675790631971638172018091918آلة غسل المالبس
11443295391006352576890772فرن كهربائي - ميكروأوند

32723840156634512493222618752941مستلزمات و نفقات الصيانة و التصليح

2738981124729491857203616112159تجهيزات المطبخ

68111325266170302381325449414703آالت تسخين و تكييف الهواء
آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز، بالمازوط أو 

1706259155313353672017291040البترول...(

412862573145531067267129782824مكيف هواء
مستلزمات و نفقات التركيب و الصيانة 

ولتصليح آلالت التسخين ولتكييف 
الهوائي

8662031201053391238637614

1206375357914102107937147501394410428أدوات المطبخ

منها:
20501664173632651836193721822229طواقم 

10013587161786944610112813117628200أدوات المطبخ

172359540112221436810865149281663413845المالحف و األغطية و الستائر

منها:
53771561314930831589406236223384مالحف و مناشف

37203705396545035394451985794496أغطية
81384275410867833883634844335965قماش التأثيث و الستائر

8500265308460756541139771493895155762702نفقات التنظيف

8436965176457326498839620491365132662336مواد التنظيف

منها:
48866076700463705903325524915456صابون الغسل

5099336261250543656422800282992895435943مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول...(
1368612962806911928694797201082811207ماء جافال

أدوات تنظيف )مكنسة، غولة، حكاكة، 
خرقة، فانتوز، أكياس الفواضل 

المنزلية...(
52133807224136461516244824853461

أوراق معدنية و ماشابهها لحفظ المواد 
349419148111664525143218111903الغذائية

633133344423151254230366نفقات خدمات التنظيف

منها:
429252021367819393195التنظيف بالشائح و الصبيغة

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
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468406358138239378379685241373368954328157362890الرعاية الصحية و الشخصية

7124170926415285773543757855955195161709نفقات طبية عادية

4198247296277833339330667497933365338017نفقات لفحوصات األطباء

38231477173961111793182215063269نفقات عالج و جراحة األسنان

خدمات شبه طبية )صور باألشعة و 
تحاليل طبية وتمريض(

222021811595141409410037298581506017190

6459454965323616724730060412412698951945نفقات طبية استثنائية

1923921717170452824817759222341743021510عالج و إقامة عملية جراحية 

نفقات استثنائية لجراحة و تركيب 
68281736107739022409178312753502األسنان

61379110312652004393484851665607نفقات استثنائية للتصوير

41283421969364560410937092669نفقات الوالدة

28218189291012925880486411283238618544نفقات عالج أمراض مزمنة

107988996067470090752794501201239589096181مواد صيدلية

83065801686045771540657981021297538876783األدويـة 

2492319438142441921213652179942050219398مواد صيدلية أخرى

2205941299778774415724086143117514149104148879الرعاية الشخصية
12122965697397879163045456678467494781111مواد التجميل و الزينة

منها:
144397498518316887825810631900111701مواد تجميل

8654146970283045719126315389304577153812عطورات
مواد تجميل أخرى )صبغة شعر، حنّة، 

194621091462191721410715172741966315126عفص، مردومة، سواك، باروق، جال شعر...(                                                                                        

9936464280479576561040687496687415767769نفقات الصيانة الشخصية

منها:
8563633714701259594022528216457743حمام، دوش

3453027083148142931213567169171930025090حالقة 
24603126669087122767251131781330714541شمبوان، طَفل

92173421191642351047554163344955جال دوش، كريم مرطب,,,
75745033315857593815553856945573معجون أسنان

472984252144203555509625181300292641275629359617النقل و المواصالت

35713716794510904139500695428202943195567258788شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

81865306963540616036531782544869070580775شراء وسيلة نقل خاصة

منها:
80107282063267315482028192481537776976603شراء سيارة

161723532559519833305777126973919شراء دراجة نارية

6417425174143334226413223276412173936283معاليم وسيلة نقل خاصة

منها:
120495785317495403339664340347632معلوم الجوالن و األداء

48227147298432284928551172471324124993تأمين السيارة
1337300718201901457197134221816تأمين الدراجة النارية

253716539072331876178010431836معلوم المراقبة الفنّية
1760937006746808135911345537289359148104732محروقات وسيلة نقل خاصّة

منها:
14782648999173599839417563464872969476608بنزين للسيارات
1502881591199014889806210563697712002مازوط للسيارات

217411531198217855594314403189219777بنزين مخلط للدراجات النارية
14206389021531169226771069556158710صيانة وسيلة نقل

منها:

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
 تونس
الكبرى

 الشمال
الشرقي

 الشمال
الغربي

 الوسط
 الشرقي

 الوسط
 الغربي

 الجنوب
الشرقي

 الجنوب
وطني الغربي
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79761709134754411628347916724263غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة
125336814851791116680368غسل و تشحيم الدراجة النارية

18828344907615428626461337801532425232تصليح  وسيلة نقل
119042641230296053439448712193شراء قطع الغيار

11862325414027371932560965نفقات اليد العاملة
5686129451186619116531092337056198نفقات تصليح غير مبوّبة

1158468419994514114619858728969880062100829نفقات النقل العمومي

11592962249319501628249413301923االشتراكات المدرسية

317367506661233103813104902333االشتراكات غير  المدرسية

9480269744884248616779746790147254084043نفقات غير دورية

منها:
حافلة )وسط المدن(، قطاع عام 

TRANSTU(113773908167336071191785365745624 أو SNT سابقا(

 TUT،( قطاع خاص ،)حافلة )وسط المدن
),,,TUS، TCV584681722798622779614531992

658411307161952151819259156181726714853سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن
4695124948134024568713793350612520933728تاكسي

250838964214149134724361258قطار
5890159239410465803464252081مترو- حافلة ومترو

1462826159545671134041112183242087323498نقل ريفي

235858143386106712187874122027148327153900171424االتصاالت
25163476972662439913486127751762517340نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

18051612370090898145347100897122137123151136457فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

منها:
68464264132652511139330424324247فاتورة الهاتف القار

29973584021278752142511321426فاتورة الهاتف الجوال

70336491030108127113462شراء بطاقات تمويل الهاتف القار

8822235640119455746944857487154325954200شراء بطاقات تمويل الهاتف الجوال

8019100471645870163شحن الهاتف القار

8082483260766777826753362681157524175147شحن الهاتف الجوال

29907147578301169257264126131255817067نفقات األنترنات

7264630774266235126420170283853899744471نفقات الترفيه و الثقافة

3113511552109242136911226157061662219297نفقات الترفيه

2443397389151170589203128741482715566شراء أدوات و مواد ترفيه

130154555542299425105665786858521تلفاز
87863710293948023211458346685214حاسوب

22719927041972638141512001519لعب لألطفال

مستلزمات  و صيانة و تصليح أدوات 
66381814177342182012283317553690الترفيه

5957243733623443912183947186112نفقات الثقافة

2050521176689100382768مشاهد

3907191633452775903173943362752ألعاب

118472662140854561023347723995316الكتب والصحف والرحالت

15756772261048198155219805كتب غير مدرسية

389170070791139144405الرحالت

اشتراكات في منظمات ثقافية  أو رياضية 
901612767893570565188714543656أو نقابية أو سياسية  أونادي ترفيهي

14853865596379139444334601444905709983689التعليم

329401540344141933937597740650416834نفقات معاليم ما قبل الدراسة

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
 تونس
الكبرى

 الشمال
الشرقي

 الشمال
الغربي

 الوسط
 الشرقي

 الوسط
 الغربي

 الجنوب
الشرقي

 الجنوب
وطني الغربي
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منها:
20334975035411101430805234487010473معلوم روضة أطفال 

37583424469352235510466512459معلوم المحضنة

721816191924185766684763115معلوم الحضانة المدرسية

10700946898326896723527917314434801361312نفقات التعليم المدرسي

منها:
44504568301748502387315236273987محفظة بمناسبة العودة المدرسية

61855755644658175572552464645942كتب بمناسبة العودة المدرسية
كراسات و أدوات أخرى بمناسبة العودة 

10613111617475984085077563114069674المدرسية

معلوم دروس خصوصية و ساعات 
2895814248780225730372085981391118088التدارك

معلوم الدراسة )للمدارس الحرة 
47559684828461427136872492683817404والجامعات الخاصة(

650952259410082052151717291295معلوم المبيت )بالنسبة للبياتة(
معاليم مدرسية أخرى )التسجيل، التأمين 

60062431174738611302193828993421المدرسي والجامعي....(

6343168331159722106322215123907نفقات تعليم أخرى
منها:

4043108230033231921259010012511تعليم السياقة
نفقات تعليم أخرى )موسقى، رقص، 

222238525331414882471285تعليم بالمراسلة...(

224616124991897819208510701636نفقات التكوين المهني

نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم 
275330111223108745168436699549180985969156536والمقاهي

16389128614206688681104524906275نفقات العطل في النزل
185862287695911083626653931170610214نفقات العطل ما عدى النزل

27768424715231470215567284324812147المنحة السياحية للسفر إلى الخارج
9960734769382384915224586300212224952045مأكوالت في مطعم

منها:
1225711779265172912077007745540016317كسكروت تن أو سردينة

كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو 
4045913563518170633978154431288716676سالمي

63523202179762363495974793203صحن أو كسكروت كفتاجي

3794250062981877150085742262313717أكلة في مطعم
7915556317491846728024329365513352056640مشروبات ساخنة

منها:
2253195011212369170125110041794شاي

7666554334480386473322609362403238654722قهوة
299811008198631391210654107321063916028مشروبات باردة

منها:
111804995686449527263273741946718مشروب غازي

11923248899545521849366123755171ماء معدني
6380246217803789958320019303523عصير غالل

3843223815565620188278321173187شيشة في المقهى
66744238362382431709902045905891نفقات أخرى

47478591013144524601357809نفقات إدارية

4441592610350205372423نفقات العدول و نفقات القضايا و المحاكم

53012990224253241199715621964165شراء الحلي و المجوهرات

53117523440074269550943092052465928324943330769693871270المجموع العام

)تابع( مستوى اإلنفاق الفردي حسب الجهات
 تونس
الكبرى

 الشمال
الشرقي

 الشمال
الغربي

 الوسط
 الشرقي

 الوسط
 الغربي

 الجنوب
الشرقي

 الجنوب
وطني الغربي
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
وطني

150685113292231088904121770310772561117654مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

183205170872142771157136145107149192الحبوب

261132571629878263372980035631قمح صلب حبّ

منها: 
449471617462409813قمح صلب حب

240252175369171204برغل

682675231115273961135715381سميد سوق

419536433891404237514045كسكسي

143011378313994131811408915110عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

666576287156800605225706057369قمح لين ومشتقاته

منها: 
335827402479286127832960فارينة

168101816023374236292476325766خبز سوق كبير )400 غ(

289422894422057220412257220071خبز سوق صغير )220 غ( )باقات(
أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، 

172431281286981175067518361رقاق...(

176318951667221824142123شعير ومشتقاته

1073690987898841375537792حبوب أخرى

منها: 
926981417070726464826962أرز

779377129146528596464828046277مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها: 
100957093059510501256خميرة )للخبز و المرطبات(

285452688721906232722071118656بسكويت

393453530417106270851917719959حلويات سوق

166011701092148814551085بسيسة

334931053142428234933199ملسوقة، بريك

372913364133633298563376234838بقول و توابل

156601503615671140321624116623بقول شائحة

منها: 
11809231263129413721474فول شائح

681865366784630873047435حمص شائح 

519650025244444951295204لوبية شائحة

186716851808146716911840عدس شائح

102811591498136815061324بقول منّفخة

منها: 
7757821095110210861021حمص منّفخ

808569457187581963147122بقول خضراء

منها: 
137918731614139814301706فول أخضر

622145735175434246345083جلبانة خضراء

2052660449214218507بقول مصبّرة

344337362339318421ملح

966490848106740985918390توابل جاّفة

منها: 
166421761307146116471375فلفل أكحل

147215151388100210651373تابل
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351377342303419392كروية

262218672176147723262324تابل و كروية 

585525408466436413كمّون

145814251241142814201332كركم

678668518574850627ملوخية مرحية

توابل أخرى )قرفة، زعفران ، شوش ورد، زعتر كليل، 
782511706662409536حبة حالوة، راس حانوت...(

257268282261488326توابل طازجة )خضراء(

170438170148151625152966155043159462الخضر

الخضر الطازجة
منها: 

210762236320150212682004720880فلفل أخضر

158221544414096134481457914771طماطم خضراء

669758746062625258876457بصل أخضر

578570714989496972795947بصل شائح

517951284263547944674488ثوم شائح

912479673834783711ثوم أخضر

171215091462146512871699لفت

505341914023392638854481سفنارية )جزر(

273726382679231526442782سلق، خبّيزة

1189886616593698764سبناخ

8441080753965804760كرمب

416129452279201119272338سالطة )سكورية، ليتو، خس...(

454747864309399143694466معدنوس

658619760472651668كالفس

972691713668704748بروكلو

218812249821027213782176221973بطاطا

259424312641252022822688قرع أحمر

1105974735806968787قرع بوطزينة

217818481306135715651381قنارية

479053712760375532053349فقوس 

225321121575141715171545بسباس

557675633051600508855163053550خضر  مصبّرة

منها: 
566052255323512947145040هريسة صناعيّة حكة أو صبة

347336452411214418222316هريسة "دياري"، فلفل معجون

875194668841861482009319فلفل أحمر مرحي

162623361776174529212128فلفل أحمر شائح قرون

304393021530059296513105331795طماطم صناعية حكة أو صبة

258525571629202916611436زيتون ممّلح

1348117410781182664874موالح

260982195116535156601461917230القوارص

منها: 
617053643667232328793725كليمنتين

173911355011028115701011911759برتقال

216523821491155713871429قارص

584965533743883540244486145210فواكه بالحبوب

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
وطني
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منها: 
174227871870229118641828كرموس 

209310431358169826421677رمان

881688777860750485128069عنب

15164111498003983172158590تفاح

509646883173492431033313إجاص

758991507184790565786735بطيخ

94259857938713909101919517دالع

673561503576436433193630فراولو

83793999682110911396هندي

1180313071918416427964610083فواكه بالنواة

منها: 
167723241501178822821633مشماش

7871852959141090962556613خوخ

964107611522275482916عوينة

161071025085901109284119219غالل جاّفة

منها: 
494129012441426622552482دقلة

768245974349470742714773تمر 

18251273848776674836لوز مقشّر

27613180021121215696868311529فواكه أخرى

منها: 
25603171261059214418801910809موز

708854293900463232253709فواكه جاّفة

منها: 
36062181159114808991482بندق، فزدق، بوفريوة، جوزة

218621821601180516771476زقوقو

346535298702257758285775258166262738لحوم  و دواجن

175353156541127728146591132018132091لحم علوش

514173879832162431273238132548لحم بقري

500345026577488646896375لحم برشني

624277704784814662لحم جمل

121415191442107812781473كرشة و دوّارة

1937775729407750794كبدة

1295185974257593039234403لحم مفروم و مرقاز و "سالمي"

974968733783534807348165483715الدواجن

منها: 
735117011572924672277092073465دجاج

239861722210610135081073510250ديك رومي

973587584449157761664630551161أسماك

766695902539893598443928741399السمك الطازج

38802627158156234841967قرنيط، سوبية، مطيق

342624738192100289961منتوجات بحريّة أخرى

592434346979584409سمك مجفف

12791112856518762056606425أسماك مصبّرة

منها:
12241108406110747653796098تن مصبّر

483445286144281301سردينة مصبّرة

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
وطني
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221397205246166288176416159972162297الحليب و مشتقاته و البيض

276139364373404146246569حليب طري

341337293184438626753449لبن طري

697366766859224617296013057199حليب صناعي

839574422271239362حليب مرّكز

388047961818318120431862حليب مجفف

660005839147471486634428043449ياغورت

342242772517126187861462716258جبن

843287077084754564406811مواد أخرى مشتقة من الحليب

منها:
330434982521286621232375زبدة حيوانية

479150564386455242304255زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(

308892880425201270212466025974بيض

374363168126666315972532327258السكر والمواد السكرية

115631147512162112251233913639السكر

651466495267741054474953مواد سكريّة

منها:
11411096737752489615حلوى

508953014280633946704054حلوى شامية

180201181261230217شوينقوم )شيكلي (، لوبان

311125812017219916071914معجون غالل

162481097572201076259316752عسل و أغذية سكريّة

منها:
38661637163614849851664عسل النحل

913658643842618433963542شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(

257529231327254311481148مبرّدات )قالس، ثالجة، جيرفاي...(

888287436664013781896948970392 الزيوت

556774633139196527194405744106زيت الزيتون

331512803524817254702543226286زيوت نباتية 

منها:
841993041252397821270013654زيت نباتي مدعّم )لإلستهالك األسري(

217661665910554139131112410670زيت قطانيا

19431043587445505701زيت عباد الشمس

634709674908717761زيوت أخرى )سوجا,,,(

17441714222510177910989192979101393المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

230452162220274189661998322561مشروبات طبيعية

منها:
271333755661378863687827شاي جاف أسود )حشيشة(

156116751360139315081565شاي أخضر

699065765921587153485996بن صافية )كعب أو مدشّشة أو مرحيّة(

140618141384112015441611بن مخلطة )مدشّشة أو مرحيّة(

1017081755917675951965515بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي، ماكسوال,,,(

888617690757390599765069254397مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
321852271514219173411087215177ماء معدني 

280482836026631222442714024975مشروبات غازية 

261462249214524172231085512224عصير غالل )قارورة ، باكوات...(

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
وطني
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مشروبات التقطير)ماء ورد، ماء الزهر، 
209818311495185414161479عطرشية)مقطرة أو أوراق((

30033697170522856891627مأكوالت جاهزة متناولة بالبيت

منها:
240955137321273بيتزا متناولة بالبيت

19101226602900559687دجاجة محمولة متناولة بالبيت

683547473955548034333058مكسرات وحبوب أخرى

منها:
1197847111312371325942قلوب عبادة و قرع

171213668022504828602لوز مقلي، أكاجو

29401014137011409511003جوزة، بوفريوة، فسدق، بندق

271624291901217916511933خدمات الطهي

8497992316103793119276105681102410مشروبات كحولية، تبغ و نفة

289035178132569149666234مشروبات كحولية

82089887999566211358410071596176تبغ و نفة و معسل

منها:
7981887070939351120239900494279سجائر

334174598340474835نفة

12371465100512131110769معسل

521993393940295618330374280054292842المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

213339158626117352135128110050112725مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
18475135706707728345206584كسوة

1015378485995791860755762فيستة، بلوزون

374192548316018177971444416087معطف، كاب

254381903414797240541136113346روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية

638314840839935425114050438681سروال دجين

378202522919660189441819218906سروال عادي

467140633124355730222776شورط )تبان(

430346283498330139403862جيب، جيب شورط

425435963042341727902356منديلة )ميدعة(

697467664576634652014365مالبس عصرية أخرى أساسية

887895308436908181369021مالبس خارجية أساسية و تقليدية

246033803383313230583803جبة 

497746323571395436493403قفطان

961677159355259616945002455205مالبس خارجية أخرى

منها:
382502784816380197681634317905قميص

191851498013909158781161812561مريول صوف، جيلية صوف

662145502915354027472923بيجاما

21282152231273814096973011227جوكينغ، بدلة رياضية

693463737180595180748535مالبس خارجية أخرى )جبة نساء...(

427203218723615226822196423118مالبس داخلية

منها:
252717971847171115711703مريول خلعة

271091987313927120461253613542مريول قطن

1559714801811833891حصارة، سوتيان، قان

394841232757305030152966مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
وطني
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630547753694476130253273مالبس داخلية بدون تمييز

33656199911277612851805813131مستلزمات شخصية 

منها:
322324782390229022872424جوارب، جوارب شفافة )كولون(

1465071614407596921554592ساعة يدوية

533134332933237620982894حقيبة يدوية، حافظة أوراق أو حافظة نقود

5543460416107832761528نظارات شمسية

663661955810700965976690مستلزمات لتغطية الرأس

1159269217969145798847222769714األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

منها:
610644260429852354633023630621نعل )صباط(

1030597276252985867485721صندال

239002064115025157761589014180حذاء رياضي )سبادري(

152721525114361143031593215903شالكة

16021180878561982949األقمشة و الصوف

165318731774105917741782نفقات الخياطة و مستلزماتها

1930823156336398341610714838860151030411نفقات السكن 

841670726897570493606686540116576992اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:
220219151540102358765896831478843معلوم اإليجار الفعلي

612475569257464070524406467493493205معلوم اإليجار االفتراضي

897661004065569243094945المعلوم البلدي السنوي

232171210671181304193921180607192352نفقات الطاقة والمحروقات 

213764192216159032171455157437167444نفقات الطاقة 

منها:
403263686733717348513215834673فاتورة الماء

170895153337121594133163121522127191فاتورة الكهرباء و الغاز الطبيعي

254420123721344237575580نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

184071845422272224652317024908محروقات التنوير والطبخ و التدفئة

162451677020486205232151022630غاز قارورة

6857640118117128بترول أزرق )قاز(

127714371551176013171800فحم

23045611339077690730325337292140نفقات الصيانة و تصليح السكن

357323499134068208192496032879البناء 

641266773849314637713593النجارة و البلور و المواد الحديدية 

591555193440248531784067التجهيز الصحي

458515751571825712691950التجهيز و التركيب الكهربائي

225371677817330191941572816014الدهن و التبييض و صيانة األسطح

153038468491711318237405733015خدمات أخرى متعلقة بالسكن

22371001320894408621نفقات أخرى لصيانة المنزل

626526512405153928197844111921168927النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
334155429105049736413486552213نفقات شراء أرض لبناء مسكن

2712662200439907719420374902103390نفقات بناء مسكن

236245185852143028163940133595143435أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

792335029838357448613394337626أثاث األسرة

منها:

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
وطني
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16732104687353808853565946بيت نوم

40612547104011456091554قاعة أكل

21813910994221321482108907قاعة استقبال

1139313587731356660مكتبة

751433922405242319492782أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و وسادات...(

299727941988415220451885منضدة، مائدة

166115131037980127809أرجنتيار، بوفاي

103810274031232428851بنك

11168948381403762908كرسي

15691249640610276739سرير، مولة

284319502726214621233396حشايا )جراية(

726760654742495071144209زربية

275622576418223256291580418249تجهيزات كهربائية و منزلية

137121500812395128161128111354تجهيزات كهربائية للمنزلية

منها:
415870194945678557114753ثالجة أو مجمّد

37711651226924357301918آلة غسل المالبس

77826988131193536772فرن كهربائي - ميكروأوند

264417033066158634352941مستلزمات و نفقات الصيانة و التصليح

231041151910427014542159تجهيزات المطبخ

1138766373904839530694703آالت تسخين و تكييف الهواء

47506637432904681040آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز، بالمازوط أو البترول...(

492848862664725817292824مكيف هواء

مستلزمات و نفقات التركيب و الصيانة ولتصليح آلالت 
1513851413740502614التسخين ولتكييف الهوائي

155791031910199100881017910428أدوات المطبخ

منها:
258827522472103917132229طواقم 

1299175677727905084678200أدوات المطبخ

198221789315079172541477313845المالحف و األغطية و الستائر

منها:
454145903661362950373384مالحف و مناشف

480951125361466233394496أغطية

1047181916057896363965965قماش التأثيث و الستائر

929958076860422658065850262702نفقات التنظيف

922708025759934656295824862336مواد التنظيف

منها:
538649814934599147035456صابون الغسل

561694882334862373103308335943مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول...(

128931268011068111701158111207ماء جافال

أدوات تنظيف )مكنسة، غولة، حكاكة، خرقة، فانتوز، 
590149643337347531493461أكياس الفواضل المنزلية...(

468227051520210315841903أوراق معدنية و ماشابهها لحفظ المواد الغذائية

725510489177254366نفقات خدمات التنظيف

منها:
5152653629328195التنظيف بالشائح و الصبيغة

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
وطني
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507817458196331749353559332190362890الرعاية الصحية و الشخصية

666978447256840694605345761709نفقات طبية عادية

440234648036271391493354838017نفقات لفحوصات األطباء

4183128972475647613403269نفقات عالج و جراحة األسنان

خدمات شبه طبية )صور باألشعة و تحاليل طبية 
138931934116152204861664117190وتمريض(

492626745836527394183026251945نفقات طبية استثنائية

1865331201153889809952621510عالج و إقامة عملية جراحية 

66187503280026399403502نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

468071703847792338225607نفقات استثنائية للتصوير

1019877792309528324542669نفقات الوالدة

91121380512157137641352118544نفقات عالج أمراض مزمنة

10462410469287569766808076496181مواد صيدلية

741077533565070566116423776783األدويـة 

305172935722500200691652719398مواد صيدلية أخرى

278751195418146755163625164919148879الرعاية الشخصية

17414310799978823894416708781111مواد التجميل و الزينة

منها:
29448171301148311761924311701مواد تجميل

1168977274850925535684117553812عطورات

مواد تجميل أخرى )صبغة شعر، حنّة، عفص، مردومة، 
271691765715771238821615415126سواك، باروق، جال شعر...(                                                                                        

1046088741867932741849783267769نفقات الصيانة الشخصية

منها:
736262628272709089497743حمام، دوش

421633444726470313132516225090حالقة 

189331571912417132314483314541شمبوان، طَفل

946678865209459743464955جال دوش، كريم مرطب,,,

849472445749590852895573معجون أسنان

1020898568511323012501421265937359617النقل و المواصالت

921879460226230777411194183544258788شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

377220138349700171252784752380775شراء وسيلة نقل خاصة

منها:
374716132511660561178814380876603شراء سيارة

211053453695717533883919شراء دراجة نارية

1259866751131847556642496536283معاليم وسيلة نقل خاصة

منها:
256431459668621345760267632معلوم الجوالن و األداء

925334800721193373711574524993تأمين السيارة

131216862113169518341816تأمين الدراجة النارية

643832211679314113601836معلوم المراقبة الفنّية

3332831905429563115525478958104732محروقات وسيلة نقل خاصّة

منها:
280132157159686891144565331776608بنزين للسيارات

299631710712335248161291112002مازوط للسيارات

658498581156213189108219777بنزين مخلط للدراجات النارية

244301214471471154162118710صيانة وسيلة نقل

منها:

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
وطني
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1408987902911711624984263غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة

163629580349718368غسل و تشحيم الدراجة النارية

559174638423381625392375325232تصليح  وسيلة نقل

599835561334391819662193شراء قطع الغيار

238721267302423596965نفقات اليد العاملة

104361135352941453561486198نفقات تصليح غير مبوّبة

99018108285922359022782393100829نفقات النقل العمومي

142916231947189720101923االشتراكات المدرسية

964211111475257522333االشتراكات غير  المدرسية

620389547981541645327169384043نفقات غير دورية

منها:
حافلة )وسط المدن(، قطاع عام )TRANSTU أو 

SNT271587615310347882235624 سابقا(

 TUT، TUS،( قطاع خاص ،)حافلة )وسط المدن
),,,TCV1198413220644511021992

101601788717594142701089714853سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

339044805835752348452767533728تاكسي

81921951064114015561258قطار

239918251995177721322081مترو- حافلة ومترو

9969122841682288461746223498نقل ريفي

282231216272171146189626164458171424االتصاالت

317531875116140230971300217340نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

205940162517137397144268138238136457فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

منها:
1317857232958465919414247فاتورة الهاتف القار

61627235461485661426فاتورة الهاتف الجوال

997691315389462شراء بطاقات تمويل الهاتف القار

1071787321758140589034828454200شراء بطاقات تمويل الهاتف الجوال

751698024374585798558660575147شحن الهاتف الجوال

438283477716881221851215217067نفقات األنترنات

867435685243073764003605444471نفقات الترفيه و الثقافة

427983287620759382121924619297نفقات الترفيه

324412709916836333671687215566شراء أدوات و مواد ترفيه

1329915008881019291107748521تلفاز

1448678715417985245185214حاسوب

394538722318321214451519لعب لألطفال

1021752583923460623423690مستلزمات  و صيانة و تصليح أدوات الترفيه

677049604697304531986112نفقات الثقافة

312834483873284727742752ألعاب

20549109793965871235925316الكتب والصحف والرحالت

24892918336559630805كتب غير مدرسية
اشتراكات في منظمات ثقافية  أو رياضية أو نقابية أو 

1586664443089464123643656سياسية  أونادي ترفيهي

232001176121924001116558935683689التعليم

502524518022437303271538716834نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:
31392292641393922322800210473معلوم روضة أطفال 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
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791349803551122411682459معلوم المحضنة

972391493845498448593115معلوم الحضانة المدرسية

17256812148064254741636781961312نفقات التعليم المدرسي

منها:
827867865100611847893987محفظة بمناسبة العودة المدرسية

942396887545671170115942كتب بمناسبة العودة المدرسية

16953135651172712663119839674كراسات و أدوات أخرى بمناسبة العودة المدرسية

430064237522054300692474518088معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك

810113970411869120321169417404معلوم الدراسة )للمدارس الحرة والجامعات الخاصة(

2111777134536712611295معلوم المبيت )بالنسبة للبياتة(
معاليم مدرسية أخرى )التسجيل، التأمين المدرسي 

809460413191405544503421والجامعي....(

808079054622536229063907نفقات تعليم أخرى

منها:
512563172863398711222511تعليم السياقة

نفقات تعليم أخرى )موسقى، رقص، تعليم 
291015881675137416481285بالمراسلة...(

110015561087180332441636نفقات التكوين المهني

344078227031151826167948143572156536نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

32566183266635585511976275نفقات العطل في النزل

36757243961024711585670410214نفقات العطل ما عدى النزل

4146610683866419016143612147المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

1090217979251030436355102352045مأكوالت في مطعم

منها:
150241933017100151691932116317كسكروت تن أو سردينة

332542692915655160011935516676كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي

203327703236258839483203صحن أو كسكروت كفتاجي

5689928271124626217576113717أكلة في مطعم

841176782355486638906209756640مشروبات ساخنة

منها:
310132921807153815081794شاي

807276443753474623456057254722قهوة

350542318815554181531715116028مشروبات باردة

منها:
1416587716538577162156718مشروب غازي

905185155567902857285171ماء معدني

1124049252803314432383523عصير غالل

509728234209581339643187شيشة في المقهى

4601633250341900136405891نفقات أخرى

9611370791497316809نفقات إدارية

1154233900423نفقات العدول و نفقات القضايا و المحاكم

214045832769910132664165شراء الحلي و المجوهرات

675925952740083733000430528435278073871270المجموع العام

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 اإلطارات
 والمهن الحرة

العليا

 اإلطارات
 والمهن الحرة

المتوسطة
أعوان آخرون

 االعراف في
 التجارة والصناعة

والخدمات

 المستقلون في
 التجارة والصناعة

والخدمات
وطني
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل

92848096720476983277626113875531117654مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

135214139226129058117939170224149192الحبوب

334015191555300372403548235631قمح صلب حبّ

منها: 
592198121571021825813قمح صلب حب

14815216172352204برغل

151522980032317183191272815381سميد سوق

366335164920386447344045كسكسي

137951645415882138461669115110عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

519654668540671457946977757369قمح لين ومشتقاته

منها: 
267532442863209536072960فارينة

265843082530448231282661425766خبز سوق كبير )400 غ(

1686783645489151902782920071خبز سوق صغير )220 غ( )باقات(
أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، 

5723417118405300113518361رقاق...(

174320291948207131182123شعير ومشتقاته

6632549139134915102527792حبوب أخرى

منها: 
600150283689459990436962أرز

414733310627225279195159646277مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها: 
120723432863116411331256خميرة )للخبز و المرطبات(

209291545713459127041346018656بسكويت

1361811462674393222945719959حلويات سوق

896905914112210771085بسيسة

313821392616255638973199ملسوقة، بريك

305593221527631280034493234838بقول و توابل

150111718114534148122071616623بقول شائحة

منها: 
129214141414141819281474فول شائح

675581026758613891417435حمص شائح 

478547414021396066365204لوبية شائحة

164820201566276022041840عدس شائح

1313421223113918161324بقول منّفخة

منها: 
101733721096714471021حمص منّفخ

5970613452644471104247122بقول خضراء

منها: 
15191935156991822651706فول أخضر

421240773581342875245083جلبانة خضراء

2622718160537507بقول مصبّرة

392507523453465421ملح

7324744168006613100758390توابل جاّفة

منها: 
11521071780120516411375فلفل أكحل

11581186792110218041373تابل

393423249244442392كروية



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح  90

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

202824212895159626992324تابل و كروية 

327213227271587413كمّون

127411381245112114161332كركم

545561360224903627ملوخية مرحية

توابل أخرى )قرفة، زعفران ، شوش ورد، زعتر كليل، 
434422240845561536حبة حالوة، راس حانوت...(

216134162260701326توابل طازجة )خضراء(

141281146288130358129660196956159462الخضر

الخضر الطازجة
منها: 

182012005716879170352605520880فلفل أخضر

131161413611999120941765214771طماطم خضراء

586962765829535077116457بصل أخضر

538153584487524475135947بصل شائح

397038063557373852454488ثوم شائح

601826501303961711ثوم أخضر

159619122003119119781699لفت

408143723615334354534481سفنارية )جزر(

236626452361197136432782سلق، خبّيزة

5633434146881349764سبناخ

547629463675990760كرمب

17231220967179435702338سالطة )سكورية، ليتو، خس...(

391839273816362156904466معدنوس

589472415397960668كالفس

6236743564421079748بروكلو

203642154519821168792606221973بطاطا

236426783077226831402688قرع أحمر

6474643902841113787قرع بوطزينة

881878317133522821381قنارية

307921741411207245723349فقوس 

10751055163691522171545بسباس

480974907044475468176407653550خضر  مصبّرة

منها: 
494945604221462454945040هريسة صناعيّة حكة أو صبة

1692973263177638562316هريسة "دياري"، فلفل معجون

8712940495348120104369319فلفل أحمر مرحي

179218791433241330632128فلفل أحمر شائح قرون

288393115328237281773739131795طماطم صناعية حكة أو صبة

107061450669617211436زيتون ممّلح

7352672416691214874موالح

1239613994906288862466217230القوارص

منها: 
246029901880192855273725كليمنتين

85159764624563231658811759برتقال

117596578361319981429قارص

378863767227435316215707745210فواكه بالحبوب

منها: 
143016941807104121711828كرموس 

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل



91 تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل

130428021913105418081677رمان

7055823153985518103518069عنب

5935674036494530120298590تفاح

257627201724142039193313إجاص

621038694006434087866735بطيخ

9184746857888982110599517دالع

267517231190160651343630فراولو

113522411628311012331396هندي

87547490527363241341010083فواكه بالنواة

منها: 
1475120192877621101633مشماش

585242432899445189306613خوخ

6507313774981274916عوينة

6069952758834297120449219غالل جاّفة

منها: 
147918731040104731852482دقلة

316549664161264565704773تمر 

621607221321966836لوز مقشّر

68315459248943561519111529فواكه أخرى

منها: 
62395147237837711459110809موز

269327571029126650453709فواكه جاّفة

منها: 
837129713222121351482بندق، فزدق، بوفريوة، جوزة

1227100458276219851476زقوقو

208966226825176288167335343333262738لحوم  و دواجن

1031911281229485478569171436132091لحم علوش

22035182109210140825038832548لحم بقري

501946385116555983006375لحم برشني

621689421388770662لحم جمل

1353988103597421991473كرشة و دوّارة

401230811041550794كبدة

2497513187144063104403لحم مفروم و مرقاز و "سالمي"

7347372908648246597010122683715الدواجن

منها: 
672006887661477613118793573465دجاج

62734032334746591329110250ديك رومي

333993685016180247567357151161أسماك

267193120613238208145999541399السمك الطازج

109119276517834241967قرنيط، سوبية، مطيق

334471211611293961منتوجات بحريّة أخرى

29018515165743409سمك مجفف

496530602515363881176425أسماك مصبّرة

منها:
473128132131340776946098تن مصبّر

231247384231419301سردينة مصبّرة

145927126932102967118540183912162297الحليب و مشتقاته و البيض

46892001710331575661746569حليب طري
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319418201853236650813449لبن طري

543333623734632474186653557199حليب صناعي

320939761291362حليب مرّكز

2093923118812277101862حليب مجفف

390853171127933298374498043449ياغورت

124116710441483152057316258جبن

651046604075470284276811مواد أخرى مشتقة من الحليب

منها:
2102971671170833502375زبدة حيوانية

426435483136289649014255زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(

231542469018419187963065425974بيض

235222453521748190463137027258السكر والمواد السكرية

124171517315002112941606113639السكر

486640333489316754854953مواد سكريّة

منها:
521726452362491615حلوى

408630032694265745104054حلوى شامية

201241315125374217شوينقوم )شيكلي (، لوبان

171314061268128522571914معجون غالل

452639231989330075676752عسل و أغذية سكريّة

منها:
796156247960423851664عسل النحل

240316921069169438613542شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(

9663822795679071148مبرّدات )قالس، ثالجة، جيرفاي...(

531888337758879449158985470392 الزيوت

312916128338787258075573444106زيت الزيتون

218982209520093191083412026286زيوت نباتية 

منها:
137891639217712139481475013654زيت نباتي مدعّم )لإلستهالك األسري(

65283502189142511727210670زيت قطانيا

42222852691007701زيت عباد الشمس

747791412245620761زيوت أخرى )سوجا,,,(

80305723765452768387123095101393المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

190152392721762184822774422561مشروبات طبيعية

منها:
72111453814213865575247827شاي جاف أسود )حشيشة(

125410091091125221281565شاي أخضر

464746783604409285525996بن صافية )كعب أو مدشّشة أو مرحيّة(

15151399141987321121611بن مخلطة )مدشّشة أو مرحيّة(

436622991433360373435515بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي، ماكسوال,,,(

434453496926477365106917954397مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
90935277274495462427715177ماء معدني 

223532238818194195473042124975مشروبات غازية 

102966049480660911173212224عصير غالل )قارورة ، باكوات...(

مشروبات التقطير)ماء ورد، ماء الزهر، 
120892428581820571479عطرشية)مقطرة أو أوراق((

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل

1170141333240022321627مأكوالت جاهزة متناولة بالبيت

منها:
249127190410273بيتزا متناولة بالبيت

397450288204815687دجاجة محمولة متناولة بالبيت

21212281880102130383058مكسرات وحبوب أخرى

منها:
957762536659985942قلوب عبادة و قرع

328115617422602لوز مقلي، أكاجو

427102222014111801003جوزة، بوفريوة، فسدق، بندق

14831673102692728611933خدمات الطهي

974991058668929098348127026102410مشروبات كحولية، تبغ و نفة

374889687672627172866234مشروبات كحولية

9375196898816189207711974096176تبغ و نفة و معسل

منها:
9226294988796888754611737194279سجائر

698117714868171154835نفة

679656424576804769معسل

233605218488181772182364348988292842المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

89717813356520570611128023112725مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
397939112789251275686584كسوة

388540023037289177125762فيستة، بلوزون

11075107821059987491892816087معطف، كاب

112498432664796291195913346روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية

326233169223464266414346838681سروال دجين

14640125837216101092485018906سروال عادي

250220651722162827922776شورط )تبان(

344136493936296846213862جيب، جيب شورط

27532018206920328442356منديلة )ميدعة(

357022013725345252814365مالبس عصرية أخرى أساسية

6191793049555188133959021مالبس خارجية أساسية و تقليدية

284531332079268357103803جبة 

221623211087137053243403قفطان

443794416632833358896613155205مالبس خارجية أخرى

منها:
1291110726694189942500217905قميص

1052610350601385331477012561مريول صوف، جيلية صوف

235721881624271927342923بيجاما

970411017888263831002711227جوكينغ، بدلة رياضية

6712841675677141121638535مالبس خارجية أخرى )جبة نساء...(

180191777213304148602747623118مالبس داخلية

منها:
136215801140126721771703مريول خلعة

101519909695083631650513542مريول قطن

8931130557414827891حصارة، سوتيان، قان

236129262261194836062966مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

268317102109243634873273مالبس داخلية بدون تمييز

746862011849646681759813131مستلزمات شخصية 
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل

منها:
208123352184148729222424جوارب، جوارب شفافة )كولون(

19981164571117965954592ساعة يدوية

176013151469591138472894حقيبة يدوية، حافظة أوراق أو حافظة نقود

45437437824621181528نظارات شمسية

537863584472421993976690مستلزمات لتغطية الرأس

600605190341112455858208469714األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

منها:
239402137816749208393658130621نعل )صباط(

551141952612362748055721صندال

144799903807280511400814180حذاء رياضي )سبادري(

136231446512226109122219615903شالكة

5959484562691678949األقمشة و الصوف

1456170284590227171782نفقات الخياطة و مستلزماتها

76287366127353853671358612370361030411نفقات السكن 

458254342683276700438582756877576992اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:
6251786703857835566617178843معلوم اإليجار الفعلي

392473332631272321352374681894493205معلوم اإليجار االفتراضي

32641382522265288124945المعلوم البلدي السنوي

158164157326136375173732241142192352نفقات الطاقة والمحروقات 

133368129396109020151223214854167444نفقات الطاقة 

منها:
281492424317702275544627734673فاتورة الماء

996249315781073116172165825127191فاتورة الكهرباء و الغاز الطبيعي

55951199610244749627535580نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

247972793027356225092628724908محروقات التنوير والطبخ و التدفئة

226112523824224212532383022630غاز قارورة

54411102081128بترول أزرق )قاز(

16622113253798321621800فحم

5219055393624424502013247692140نفقات الصيانة و تصليح السكن

308313406943388238383704132879البناء 

343419591312192339493593النجارة و البلور و المواد الحديدية 

319320675943504453874067التجهيز الصحي

12101214143269727191950التجهيز و التركيب الكهربائي

1059710719970990362591716014الدهن و التبييض و صيانة األسطح

2659494516842185671333015خدمات أخرى متعلقة بالسكن

266419490264751621نفقات أخرى لصيانة المنزل

942651058716301956251106541168927النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
1592537849260938278670652213نفقات شراء أرض لبناء مسكن

7261568022369254797399400103390نفقات بناء مسكن

1167731048428429185261179239143435أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

301432724421457203054413537626أثاث األسرة

منها:
463127822182184548185946بيت نوم

1031166021525661554قاعة أكل
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل

5598577644593760135028907قاعة استقبال

36285410141621020660مكتبة

19211326497134932822782أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و وسادات...(

183713192372167717911885منضدة، مائدة

44918935312321190809أرجنتيار، بوفاي

939336311216914851بنك

85587410654671190908كرسي

839884745350464739سرير، مولة

362347244518340640353396حشايا )جراية(

319532241197155150574209زربية

1589511094864996072303818249تجهيزات كهربائية و منزلية

106528074577563781375211354تجهيزات كهربائية للمنزلية

منها:
454142212321296455634753ثالجة أو مجمّد

181151886558524241918آلة غسل المالبس

87755826049585772فرن كهربائي - ميكروأوند

278322862181260240542941مستلزمات و نفقات الصيانة و التصليح

241811361344112125352159تجهيزات المطبخ

280518531527209467234703آالت تسخين و تكييف الهواء

28728043231613671040آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز، بالمازوط أو البترول...(

18101246616145642062824مكيف هواء

مستلزمات و نفقات التركيب و الصيانة ولتصليح آلالت 
411234115216899614التسخين ولتكييف الهوائي

83529410656756481281310428أدوات المطبخ

منها:
16332677554172431842229طواقم 

671867336014392496298200أدوات المطبخ

11463110651023266691737613845المالحف و األغطية و الستائر

منها:
271225252638247140663384مالحف و مناشف

404252525778230348114496أغطية

470932881817189584995965قماش التأثيث و الستائر

503904556237124424028133762702نفقات التنظيف

500924534937074423218080462336مواد التنظيف

منها:
495861935446482358995456صابون الغسل

282792464620933235634700635943مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول...(

98438787698684351394411207ماء جافال

أدوات تنظيف )مكنسة، غولة، حكاكة، خرقة، فانتوز، 
265720821428203948193461أكياس الفواضل المنزلية...(

114482345872130051903أوراق معدنية و ماشابهها لحفظ المواد الغذائية

2982135080533366نفقات خدمات التنظيف

منها:
79151858251195التنظيف بالشائح و الصبيغة

284351235579180235239403520860362890الرعاية الصحية و الشخصية

533633869234152495738366261709نفقات طبية عادية

326532717925383275434539538017نفقات لفحوصات األطباء
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل

21651137633319759303269نفقات عالج و جراحة األسنان

خدمات شبه طبية )صور باألشعة و تحاليل طبية 
1617189767748149512744017190وتمريض(

3314931608140772498010873551945نفقات طبية استثنائية

15455156447147118764143821510عالج و إقامة عملية جراحية 

1246367980258186143502نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

562533092823163074355607نفقات استثنائية للتصوير

1669167758511928412669نفقات الوالدة

87667265272094925038718544نفقات عالج أمراض مزمنة

8591372193643578330911945896181مواد صيدلية

6483556308488526131110767276783األدويـة 

210771588415506219981178619398مواد صيدلية أخرى

108662913706648580928203359148879الرعاية الشخصية

5340545247305663894911890381111مواد التجميل و الزينة

منها:
80945950495762211361811701مواد تجميل

333682778117693224358581353812عطورات

مواد تجميل أخرى )صبغة شعر، حنّة، عفص، مردومة، 
1153211179777196901898815126سواك، باروق، جال شعر...(                                                                                        

552584612335919419798445667769نفقات الصيانة الشخصية

منها:
6891557763575017108037743حمام، دوش

214111743612488159832968825090حالقة 

1145810180867787841649914541شمبوان، طَفل

332719841470319077124955جال دوش، كريم مرطب,,,

484241192920354767645573معجون أسنان

216644226820144766160819442203359617النقل و المواصالت

1257151420006050970692302907258788شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

3124039702953091245940980775شراء وسيلة نقل خاصة

منها:
2589734452182251785594776603شراء سيارة

506850687432368732523919شراء دراجة نارية

1467717480595186115309436283معاليم وسيلة نقل خاصة

منها:
2920415910221912110747632معلوم الجوالن و األداء

853510645325349693728824993تأمين السيارة

250917121435129221121816تأمين الدراجة النارية

71496324143826211836معلوم المراقبة الفنّية

51756616302790435537141548104732محروقات وسيلة نقل خاصّة

منها:
264732687384281704911087776608بنزين للسيارات

702810910227770031676312002مازوط للسيارات

146121365598891006864869777بنزين مخلط للدراجات النارية

4270556620027355134638710صيانة وسيلة نقل

منها:
234734171083160864144263غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة

427271325672291368غسل و تشحيم الدراجة النارية

21404141281113274163233125232تصليح  وسيلة نقل



97 تونس إحصائيات 

متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل

2691555201122822152193شراء قطع الغيار

73760116978021118965نفقات اليد العاملة

83223071269991969746198نفقات تصليح غير مبوّبة

90929848208425890127139296100829نفقات النقل العمومي

229432022697214914011923االشتراكات المدرسية

449912811317179534002333االشتراكات غير  المدرسية

8086775162778637358310786384043نفقات غير دورية

منها:
حافلة )وسط المدن(، قطاع عام )TRANSTU أو 

SNT583831755025578673815624 سابقا(

 TUT، TUS،( قطاع خاص ،)حافلة )وسط المدن
),,,TCV12031264301168739661992

12758140228487106301871114853سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

310141287610335225345270633728تاكسي

960112911029026911258قطار

1702624518256038392081مترو- حافلة ومترو

266284058651918296751776823498نقل ريفي

1267541273078767998423239582171424االتصاالت

11566113728760107452654417340نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

1052061086107521482888187390136457فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

منها:
1583104999119883644247فاتورة الهاتف القار

6527162339427531426فاتورة الهاتف الجوال

143101661122462شراء بطاقات تمويل الهاتف القار

321733837419723242217876654200شراء بطاقات تمويل الهاتف الجوال

701336806255113563499529575147شحن الهاتف الجوال

96626995240645962474217067نفقات األنترنات

312402227116119177116755844471نفقات الترفيه و الثقافة

147499616501571782284819297نفقات الترفيه

123298146324160121931815566شراء أدوات و مواد ترفيه

6551556219293087122648521تلفاز

42261748613200562095214حاسوب

13196296777963651519لعب لألطفال

241114691774116635313690مستلزمات  و صيانة و تصليح أدوات الترفيه

338811091153206936686112نفقات الثقافة

32267671153190127772752ألعاب

26141576533163065495316الكتب والصحف والرحالت

15126873351923805كتب غير مدرسية
اشتراكات في منظمات ثقافية  أو رياضية أو نقابية أو 

1762541271146037073656سياسية  أونادي ترفيهي

712204016329996513475539783689التعليم

163535719228611393347716834نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:
9438395914487957237610473معلوم روضة أطفال 

295768830122123462459معلوم المحضنة

30785362388696193115معلوم الحضانة المدرسية

518363270327228349334229261312نفقات التعليم المدرسي

منها:
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد والصنف المهني 
)تابع(واالجتماعي لرئيس األسرة

 العملة غير
 العملة الفالحونالفالحين

الفالحين
 العاطلون عن 

وطنيالمتقاعدون العمل

431632863178307913853987محفظة بمناسبة العودة المدرسية

680656115988528925675942كتب بمناسبة العودة المدرسية

1074187129117815250879674كراسات و أدوات أخرى بمناسبة العودة المدرسية

172446673408175501181018088معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك

7465327295666241564117404معلوم الدراسة )للمدارس الحرة والجامعات الخاصة(

90722601656153014121295معلوم المبيت )بالنسبة للبياتة(
معاليم مدرسية أخرى )التسجيل، التأمين المدرسي 

269618461299206036083421والجامعي....(

14241081436345571363907نفقات تعليم أخرى

منها:
691933338323943502511تعليم السياقة

نفقات تعليم أخرى )موسقى، رقص، تعليم 
6841121718323591285بالمراسلة...(

160666046156624921636نفقات التكوين المهني

106290924646412882135207885156536نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

140778697049206275نفقات العطل في النزل

4466241311579131333210214نفقات العطل ما عدى النزل

33621895108094222521912147المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

356423369922911254126514152045مأكوالت في مطعم

منها:
164331704414625106451725016317كسكروت تن أو سردينة

103276542309089512573616676كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي

311327752084304634463203صحن أو كسكروت كفتاجي

37405202145622741631113717أكلة في مطعم

470704204530178366817681056640مشروبات ساخنة

منها:
13601143446116425461794شاي

456214090029721355177413954722قهوة

115249579823188741893816028مشروبات باردة

منها:
502647593317437775546718مشروب غازي

377324781195272368085171ماء معدني

226016351659168540733523عصير غالل

2819204747483335253187شيشة في المقهى

397961541056425781245891نفقات أخرى

48311823241811282809نفقات إدارية

34164323455423نفقات العدول و نفقات القضايا و المحاكم

29004794703396858804165شراء الحلي و المجوهرات

297970728084282187700250991648214513871270المجموع العام
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق

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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

143045267883355650491719643039865727119042418379561117654مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

44462621387421991050105070127561157114213808149192الحبوب

207213511438666378183587635126353453543135631قمح صلب حبّ

منها: 
519357305736674890740955813قمح صلب حب

9454221592465022397193411653014408996515381سميد سوق
427631572865274529443364416457234045كسكسي

6473943110824119011283314214157691812715110عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

211032063924412341784208551406619097819057369قمح لين ومشتقاته

منها: 
24256861146167121052658323740672960فارينة

182361837419797263212856429652264562025225766خبز سوق كبير )400 غ(
68424124835855414271232373576520071خبز سوق صغير )220 غ( )باقات(

أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز 
44285610501276278347218808176138361طابونة، فنكوش، رقاق...(

16736694298511571687228034252123شعير ومشتقاته

18296014402713423461308632128637792حبوب أخرى

منها: 
18292913962524392756477846110756962أرز

228850608759153562171833212489488389946277مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها: 
4459451244123513891194119413341256خميرة )للخبز و المرطبات(

16882017456686841164317468211712587718656بسكويت

11013132069355055949952190704572419959حلويات سوق

46523327561678878121516261085بسيسة

238449114916842666399347233199ملسوقة، بريك

4226739311655172712264629105391645117434838بقول و توابل

38014153576787981148714655191812258216623بقول شائحة

منها: 
163335047387511071248159720831474فول شائح

1296232128124083527966878364100227435حمص شائح 

1629481521243835624526621770855204لوبية شائحة

413447694103811771549220725191840عدس شائح

01451524787691161167018451324بقول منّفخة

منها: 
14597437659953123413591021حمص منّفخ

0105729213781454656677887108057122بقول خضراء

منها: 
8301435132913621536188620541706فول أخضر

1831391239430643990566379965083جلبانة خضراء

0012131051622631516507بقول مصبّرة

220394372391391392433471421ملح

204164223943707514168229297129918390توابل جاّفة

منها: 
64289371574950143726111375فلفل أكحل

374762706539461217148919861373تابل
3699220209350429581392كروية

8001073145717582055261030462324تابل و كروية 
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5244173185281453778413كمّون
712173845788311091149520331332كركم

25136175326501807938627ملوخية مرحية
توابل أخرى )قرفة، زعفران ، شوش 

ورد، زعتر كليل، حبة حالوة، راس 
441999172308363556979536حانوت...(

032375118182363659326توابل طازجة )خضراء(

20645592547090792657111941139143172344224040159462الخضر
الخضر الطازجة

منها: 
337493289807122661475918187224522929120880فلفل أخضر

23146128707892181092213152158092008814771طماطم خضراء
131321433149438047845600693288116457بصل أخضر
31322962864325038965540646681375947بصل شائح
1158651803213428683659481069474488ثوم شائح
991502624785687961106711ثوم أخضر

894730121113481500203420231699لفت
67127201940267732994078473061014481سفنارية )جزر(

62499920150318342535310938372782سلق، خبّيزة
3551642223214998101463764سبناخ
1291413204205368351305760كرمب

1531506097831457238447922338سالطة )سكورية، ليتو، خس...(
3588391414235829153937501863074466معدنوس

35194327382565792967668كالفس
1991282514195678471236748بروكلو
2145792710357136151659820423237902864021973بطاطا

8261177199521942550284233442688قرع أحمر
5002003083504789181427787قرع بوطزينة

63128258431859151427751381قنارية
29255692416752360345862163349فقوس 
4115954917811201173125581545بسباس

94482300426896332373940847419578517259953550خضر  مصبّرة
منها: 

39915222334282636994725549066595040هريسة صناعيّة حكة أو صبة
362875227361349262546292316هريسة "دياري"، فلفل معجون

3314111532463407576841010297116659319فلفل أحمر مرحي
19032148096713562061246828242128فلفل أحمر شائح قرون

85281696518393222202529329355339604018431795طماطم صناعية حكة أو صبة
2972260397806149630881436زيتون ممّلح

8527554310291723874موالح
59227038786430875411971174753175517230القوارص

منها: 
547482114913782283351377973725كليمنتين

14663249447764278598121382072111759برتقال
59121114550671919149327101429قارص

293394239938140972346233451503177742445210فواكه بالحبوب

منها: 
2952599838419981274198631051828كرموس 

38755272610131455177925811677رمان

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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق



101 تونس إحصائيات 

534286524022791448165709371124958069عنب
10649641964302553118964174128590تفاح

76444390416322381373058113313إجاص
62271910711968347846717618118466735بطيخ

14821664224232725993780811294142019517دالع
16524967012742326361975133630فراولو
125999587814571486149113881396هندي

3573312005280845967635117981702810083فواكه بالنواة

منها: 
7325008291313201224931633مشماش

35719410021789300049987664112976613خوخ
417013831157210351809916عوينة

10119618812926383556009686181039219غالل جاّفة

منها: 
17624038461357258953122482دقلة
107961584228124723262495785114773تمر 

721451743858301989836لوز مقشّر

023930178122244946106222862311529فواكه أخرى

منها: 
2392366341915461999902694310809موز

01503606049952060359782713709فواكه جاّفة

منها: 
17116150209537106040941482بندق، فزدق، بوفريوة، جوزة

1141533165631016178126391476زقوقو

304715371775777108389146099201303283404436691262738لحوم  و دواجن

1456730609392685516775415101998144840215043132091لحم علوش
044724074707831518072328007188632548لحم بقري

651344925428537944455460680483226375لحم برشني

256934486222431547811942662لحم جمل

9691491677127811300213317521473كرشة و دوّارة

014230842026202267794كبدة

585217434283704200756000721589137812235483715الدواجن

منها: 
58521701127420405075346067708816499783773465دجاج

042495015002540445097292451710250ديك رومي

79121794635792213674266014901111674751161أسماك

7911916429569351163721902398969335041399السمك الطازج

000104109512156856161967قرنيط، سوبية، مطيق

00010381602603344961منتوجات بحريّة أخرى

00134250216385976409سمك مجفف

0263328831184038116902134616425أسماك مصبّرة

منها:
105234687166435976552128806098تن مصبّر

15894137176212343492301سردينة مصبّرة

1657327668471887245197674133217177119253260162297الحليب و مشتقاته و البيض

177638437258793080747150597754076569حليب طري

023738578816222565416258003449لبن طري
79511186217184280043684650354638008227557199حليب صناعي

0251533131304290751362حليب مرّكز

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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح  102

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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق

017070492313281263243026561862حليب مجفف

392247529641171272440834940475327036443449ياغورت
03191090232746109005164433566316258جبن

8393517912546382157477622106036811مواد أخرى مشتقة من الحليب

منها:
44333423508041634269545112375زبدة حيوانية

188441439217729263991477857064255زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(
284155249119127641681521812287153853925974بيض

4814873210814136541742021742284034313827258السكر والمواد السكرية

408481648913105341184912912145001604213639السكر

400309927159425924097570278584953مواد سكريّة

منها:
1391081501823154016511147615حلوى

223175714127521043463474162714054حلوى شامية

382262124145202224310217شوينقوم )شيكلي (، لوبان
1127337362310191522203032591914معجون غالل

218187600903196032116171159796752عسل و أغذية سكريّة

منها:
2211227496642144141761664عسل النحل

شكالطة )طوابع، غبرة، 
21812446549110471632303686023542شوكولين...(

312985224683124924631148مبرّدات )قالس، ثالجة، جيرفاي...(

758918903221113041639844541617561411598370392 الزيوت
159776779942158782281134054485557396344106زيت الزيتون

59921122612169145371703320107270604202026286زيوت نباتية 

منها:
زيت نباتي مدعّم )لإلستهالك 

55481076111456124601430713931151671226613654األسري(

4456249912411471457799222651310670زيت قطانيا
المشروبات غير الكحولية واألطعمة 

100711411319619297234392165928102829198120101393الجاهزة بالبيت

54821051612106141451665619480237153157522561مشروبات طبيعية

منها:
408182458315897892148474801358797827شاي جاف أسود )حشيشة(

17245579610571347173322671565شاي أخضر
بن صافية )كعب أو مدشّشة أو 

94617012424282236564784637195205996مرحيّة(
25819853376112511454165523221611بن مخلطة )مدشّشة أو مرحيّة(

بن مستحضرة سريعة الذوبان 
196200379784147634065923114385515)نسكافي، ماكسوال,,,(

4589311858841277620907341025799110773554397مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
13635496319095405149063847115177ماء معدني 

13682596465395091418319762281734006924975مشروبات غازية 
3221362784202040887721126672512312224عصير غالل )قارورة ، باكوات...(
مشروبات التقطير)ماء ورد، ماء 

567183478926167929411479الزهر، عطرشية)مقطرة أو أوراق((
012636226381196644761627مأكوالت جاهزة متناولة بالبيت

منها:
1214145111809273بيتزا متناولة بالبيت



103 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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق

58531763525151734687دجاجة محمولة متناولة بالبيت
02464073827731539243675443058مكسرات وحبوب أخرى

منها:
16813821544073210121669942قلوب عبادة و قرع

202461333351885602لوز مقلي، أكاجو
291588713735062428771003جوزة، بوفريوة، فسدق، بندق

441763635378831296191837701933خدمات الطهي

152202227626884393426216089440113625154260102410مشروبات كحولية، تبغ و نفة

04950890124848704616141136234مشروبات كحولية

15220217812688438452609128457010900914014796176تبغ و نفة و معسل

منها:
15220205982594137358594648312310665113764194279سجائر

1157914916890835894709835نفة

1285125049901255769معسل
المالبس و األحذية  والمستلزمات 

28228372175673493772135991203906295735552441292842الشخصية

101281461221627358305175979536115121210709112725مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
05759741298166328765272165116584كسوة

07398281284241038445962112415762فيستة، بلوزون
57610261523336652399699155193445516087معطف، كاب

227111111890402357348969132552611013346روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية
526965668986142332054831682405056458738681سروال دجين
710203933345827829112347200613593818906سروال عادي

2812440477312861822308851372776شورط )تبان(
965721124187024582945419461713862جيب، جيب شورط

117716081866204121672464232225382356منديلة )ميدعة(

0253698111419632889494480204365مالبس عصرية أخرى أساسية

204872717972651425563309718164299021مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1013510911125521312789427264033803جبة 

002115397622025329675453403قفطان

4833582990931745026385398745761310072355205مالبس خارجية أخرى

منها:
266783914353487542510182174513912417905قميص

76913972205337863919390142642145912561مريول صوف، جيلية صوف
11012954182613082186278355902923بيجاما

17011492126456261748753114921928711227جوكينغ، بدلة رياضية
1117166622714306580576359407120958535مالبس خارجية أخرى )جبة نساء...(

24033422511872741093015846221134494123118مالبس داخلية

منها:
711313654959131264176930421703مريول خلعة
224923413463432759048769125102746113542مريول قطن

0822383906327098881455891حصارة، سوتيان، قان
مالبس داخلية سفلى و مالبس 

82329587111316992338306550332966داخلية لالستحمام
033236583615182342305364473273مالبس داخلية بدون تمييز

33978896619353065510190553543013131مستلزمات شخصية 

منها:
60590816132816632119250235932424جوارب، جوارب شفافة )كولون(
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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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق

051511439411452382143614592ساعة يدوية
حقيبة يدوية، حافظة أوراق أو 

2416867264456946204381232894حافظة نقود
0032112820685249101528نظارات شمسية

57792814092621391254897376105956690مستلزمات لتغطية الرأس
األحذية و أغطية القدم )جلدية، 

769610857163892559135044503697171312567669714بالستيك، قماش...(

منها:
272737756703104321392921152297465896330621نعل )صباط(

748538521798252140856243103345721صندال
148716632743419967309668152342612414180حذاء رياضي )سبادري(

28594509543884241070113603172192326315903شالكة

02916871563389472366949األقمشة و الصوف

2051314266393812171342131782نفقات الخياطة و مستلزماتها

19789620699426504634523245296061377987366922126411030411نفقات السكن 
اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم 

1524971374851742152352133109144283845984121000647576992البلدي

منها:
0157495912099124084419516759518214978843معلوم اإليجار الفعلي

152363135614164193213507285406383436525967807800493205معلوم اإليجار االفتراضي
135297431715142329974849106984945المعلوم البلدي السنوي

446966776286602101123125003154654198102301757192352نفقات الطاقة والمحروقات 

36589537396975881030101699129474170758276077167444نفقات الطاقة 

منها:
830887879503150582074228653384725342834673فاتورة الماء

269073696050673561327289195039127235219751127191فاتورة الكهرباء و الغاز الطبيعي
نفقات شراء الماء )صهريج، 

137479929582984180675783505128985580قرباجي...(
81071402316844200922330425179273442568024908محروقات التنوير والطبخ و التدفئة

75471341815848185172117823123249742279522630غاز قارورة
2258603995322128بترول أزرق )قاز(

560547716109715551586206322481800فحم

70317463610842215400281276054026453892140نفقات الصيانة و تصليح السكن

363118428345240957417192319507407532879البناء 
340762833810911587359683753593النجارة و البلور و المواد الحديدية 

0372342799941582436995534067التجهيز الصحي

0165178411456623140452991950التجهيز و التركيب الكهربائي

0284304204130636424158233890816014الدهن و التبييض و صيانة األسطح

006194751643261416615645699168927النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
397155220378152213نفقات شراء أرض لبناء مسكن

6194751643221714540389933103390نفقات بناء مسكن
5225198513324نفقات شراء مسكن

أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية 
78021627824415375685668983556139389300785143435وخدمات منزلية يومية 

30482127923930968015342318309520237626أثاث األسرة

منها:
12802577313272193645946بيت نوم

271719379051701554قاعة أكل
70290119320847040254288907قاعة استقبال



105 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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق

1041412565921657660مكتبة
أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات 

171518071197234070022782و وسادات...(
32204272668987194840821885منضدة، مائدة

38214510112030511214بالكار
3042541765532341809أرجنتيار، بوفاي

27723620074010801340851بنك
22772294456369381707908كرسي

3811005145377871276739سرير، مولة
3044431181147922033116369648903396حشايا )جراية(

21611036510442250408296454209زربية

05961161356860089421182434022918249تجهيزات كهربائية و منزلية

0448963267042466586124832276411354تجهيزات كهربائية للمنزلية

منها:
488124916062559547495364753ثالجة أو مجمّد

852297041095208739701918آلة غسل المالبس
46141031452896891967772فرن كهربائي - ميكروأوند

345377101916642346343646322941مستلزمات و نفقات الصيانة و التصليح

01361984058751201185548782159تجهيزات المطبخ

011047788516213884124964703آالت تسخين و تكييف الهواء
آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز، 

1110411228262831081040بالمازوط أو البترول...(
334624892262872442824مكيف هواء

مستلزمات و نفقات التركيب و 
الصيانة ولتصليح آلالت التسخين 

32822164051750614ولتكييف الهوائي

62433974242438516126102432203410428أدوات المطبخ

منها:
035523494251111218651842229طواقم 

623979222075342550158057168518200أدوات المطبخ

09181233254650207576141702953513845المالحف و األغطية و الستائر

منها:
03540854312441784361671563384مالحف و مناشف

0734559145621293293528475914496أغطية
0149267547164724995270147885965قماش التأثيث و الستائر

743613510181972497631945446706420611273362702نفقات التنظيف

743613510181702489931861445436386011182762336مواد التنظيف

منها:
193028343522420642754762576671165456صابون الغسل

مواد تنظيف )أومو، نظيف، 
4379822410653140171793824906359676640535943دينول...(
95221093188497666519338124401719811207ماء جافال

أدوات تنظيف )مكنسة، غولة، 
حكاكة، خرقة، فانتوز، أكياس 

911140164611582046349173183461الفواضل المنزلية...(
أوراق معدنية و ماشابهها لحفظ 

94789236373800159248571903المواد الغذائية

00277784127346907366نفقات خدمات التنظيف

منها:
2322416091591195التنظيف بالشائح و الصبيغة
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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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق

10555358725380895070145553219995356656747970362890الرعاية الصحية و الشخصية

222333079191417824648390276529912189961709نفقات طبية عادية

2222413533599001636524831402147328738017نفقات لفحوصات األطباء

0064923242370479554573269نفقات عالج و جراحة األسنان

خدمات شبه طبية )صور باألشعة و 
080121893336702010225168973600717190تحاليل طبية وتمريض(

052943025674613429222584460512914951945نفقات طبية استثنائية

040271268314552358833172525504221510عالج و إقامة عملية جراحية 
نفقات استثنائية لجراحة و تركيب 

0001534599132574100803502األسنان

05405491052182829864846129965607نفقات استثنائية للتصوير

05863967116491171211566512669نفقات الوالدة

096812168552588343178184394418544نفقات عالج أمراض مزمنة

5884160212327040078533336940410225216621596181مواد صيدلية

28527633159672799338867530868095013926676783األدويـة 

303283887303120851446716318213022694919398مواد صيدلية أخرى

44471122719400333665335087578140063320979148879الرعاية الشخصية
1157350657281218221545405207006119451781111مواد التجميل و الزينة

منها:
361769150826195282100662901911701مواد تجميل

49019403233731913246250164404113417353812عطورات
مواد تجميل أخرى )صبغة شعر، 

حنّة، عفص، مردومة، سواك، باروق، 
66612031608321355459916155203032815126جال شعر...(                                                                                        

32917721136732118431804470597000312646267769نفقات الصيانة الشخصية

منها:
92121193843538272339081101047743حمام، دوش

13902987552778221161617432263604642625090حالقة 
122425683313487970249752140142819714541شمبوان، طَفل

9619511114223314708118114955جال دوش، كريم مرطب,,,
4354071317195329674202613294395573معجون أسنان

913823719386836408588645137477257295956661359617النقل و المواصالت

53221409410180393139159470154627786020258788شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

060201694252939461681529606180775شراء وسيلة نقل خاصة

منها:
8711641075529013076603شراء سيارة

161722422617571155703919شراء دراجة نارية

05038716384023101312762510314736283معاليم وسيلة نقل خاصة

منها:
2821159621266146215497632معلوم الجوالن و األداء

12965419215607176297441524993تأمين السيارة
5022370813221837229521251816تأمين الدراجة النارية

765184562155550351836معلوم المراقبة الفنّية
5321658618510836178853285079877288330104732محروقات وسيلة نقل خاصّة

منها:
13247420415166149285196423278476608بنزين للسيارات
115515734823107133076112002مازوط للسيارات

532894203845887470985212537107919777بنزين مخلط للدراجات النارية
0011343564621656894249298710صيانة وسيلة نقل



107 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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق

منها:
غسل و تشحيم و تبديل زيت 

121178383016129434263السيارة
100238265501539368غسل و تشحيم الدراجة النارية

092613205044398354204796801025232تصليح  وسيلة نقل
64155334517164062952193شراء قطع الغيار

131082913668622407965نفقات اليد العاملة
20284149121684878166186198نفقات تصليح غير مبوّبة

86052157929273460465725478007102668170641100829نفقات النقل العمومي

315019241909231123731980189115451923االشتراكات المدرسية

144225932270513061484196148402333االشتراكات غير  المدرسية

401319396268364295753411735359335512134384043نفقات غير دورية

منها:
حافلة )وسط المدن(، قطاع عام 

TRANSTU(223951214727585152719277075624 أو SNT سابقا(
حافلة )وسط المدن(، قطاع خاص 

),,,TUT، TUS، TCV(1143531663180841581992
سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين 

177314484642814312782162492382014853المدن
880289568381159623966385526248333728تاكسي

243282753163523721258قطار
981776831455279935762081مترو- حافلة ومترو

40131608321086280982874026974241071573823498نقل ريفي

446015771248194824174811116250181568323881171424االتصاالت
2329441933333148628701161413999717340نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار 
422714791227104354066938100440147461241152136457والجوال

منها:
11747212283246120444247فاتورة الهاتف القار

2211113222262646781426فاتورة الهاتف الجوال

43701995972941376462شراء بطاقات تمويل الهاتف القار

17933582926316923312925305811799554200شراء بطاقات تمويل الهاتف الجوال

157111371163شحن الهاتف القار

422712955190033397849188671078948810253875147شحن الهاتف الجوال

016128120429096682174014162717067نفقات األنترنات

10292764339852649811180243692411384244471نفقات الترفيه و الثقافة

1485481178172236508644193794582419297نفقات الترفيه

2732635093226906861165883648315566شراء أدوات و مواد ترفيه

107219396159736549173199618521تلفاز
22751821985724123915214حاسوب

27166114289554862138633691519لعب لألطفال

مستلزمات  و صيانة و تصليح أدوات 
1222228287909601774278391963690الترفيه

07512742610171572367980246112نفقات الثقافة

0751274049701425344754072752ألعاب

020111919840514383672156165316الكتب والصحف والرحالت

00270641072832731805كتب غير مدرسية

اشتراكات في منظمات ثقافية  
أو رياضية أو نقابية أو سياسية  

018482541278562559109453656أونادي ترفيهي
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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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق

1175419629248322916137394508647776117107383689التعليم

0119415664033697811595187153125516834نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:
9971164283348327317118861873210473معلوم روضة أطفال 

5546561999249146962459معلوم المحضنة

6483499801515332668813115معلوم الحضانة المدرسية

1175418435232092466429421373585348412598961312نفقات التعليم المدرسي

منها:
96717532455290832223809404350513987محفظة بمناسبة العودة المدرسية

371958446293647460775911579258635942كتب بمناسبة العودة المدرسية
كراسات و أدوات أخرى بمناسبة 

6736855187758919886293439166112729674العودة المدرسية
معلوم دروس خصوصية و ساعات 

11914362344621511343210103520518088التدارك
معلوم الدراسة )للمدارس الحرة 

9096321391263776315748017404والجامعات الخاصة(
10211932136512061116100717441295معلوم المبيت )بالنسبة للبياتة(

معاليم مدرسية أخرى )التسجيل، 
2707481031146117922245320965763421التأمين المدرسي والجامعي....(

00115828911822778113143907نفقات تعليم أخرى
منها:

45188592192073122511تعليم السياقة
نفقات تعليم أخرى )موسقى، 

56353769737951285رقص، تعليم بالمراسلة...(
نفقات التكوين المهني

0046405704728278525151636
نفقات العطل، السياحة،  النزل، 

21851024515620309315145583680137445359797156536المطاعم والمقاهي
000401182253224216275نفقات العطل في النزل

004068403183470083133110214نفقات العطل ما عدى النزل
007084348930833064402212147المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

0476257931132117375282814599211830752045مأكوالت في مطعم
منها:

383133316571921114514186072413916317كسكروت تن أو سردينة
كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي 

82221171039897654159593976616676أو سالمي

4481394210525512771383339653203صحن أو كسكروت كفتاجي

4811264786175554224649713717أكلة في مطعم
2185493679141614127482427626036110072956640مشروبات ساخنة

منها:
2773184527671185165236811794شاي

218546607597156872670941510586459669854722قهوة
0547960289948488722151883596416028مشروبات باردة

منها:
2436371724253340716545140406718مشروب غازي

267232454137726395179117645171ماء معدني
914298101570279889973523عصير غالل

002054558571656333770223187شيشة في المقهى
029531113919604935156655891نفقات أخرى

0281764344259441561809نفقات إدارية



109 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 
4500 د

4500 د فما 
وطنيفوق

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و شرائح االنفاق

نفقات العدول و نفقات القضايا و 
002758226141018423المحاكم

00016059613932845118644165شراء الحلي و المجوهرات

431310658649889899128091517596472484656366542677469723871270المجموع العام
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متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة
من 1 إلى2 

أفراد
من 3 إلى 4 

أفراد
من 5 إلى 6 

أفراد
من 7 إلى 8 

وطني9 أفراد فأكثرأفراد

185455912828399334537189766126791117654مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

21251416707913275810703091877149192الحبوب

592063649731114312353058535631قمح صلب حبّ

منها: 
11137577558411413813قمح صلب حب

3382631627341204برغل
246461469913818159611615415381سميد سوق

712843603447302423134045كسكسي
257931630612896113161065015110عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

828226323951728415823450657369قمح لين ومشتقاته

منها: 
453132412533236724482960فارينة

325372481425438253272397425766خبز سوق كبير )400 غ(
30511247771673410183594220071خبز سوق صغير )220 غ( )باقات(

أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، 
14846101946838357918718361رقاق...(

420221761757160320252123شعير ومشتقاته

1309191476417459637527792حبوب أخرى

منها: 
1171881825709412734656962أرز

531945602041743280142100946277مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها: 
19331339112293710571256خميرة )للخبز و المرطبات(

143162166318761128371018118656بسكويت

28829256521595010094666519959حلويات سوق

1473114210059218141085بسيسة

423635572978225315803199ملسوقة، بريك

609673946028629233021997034838بقول و توابل

272471854814089117071091516623بقول شائحة

منها: 
241914851315128413551474فول شائح

1238282536292526848947435حمص شائح 

812860394350342032265204لوبية شائحة

330220691525118310111840عدس شائح

2534147810918704001324بقول منّفخة

منها: 
189411038607613811021حمص منّفخ

1359984425367447833147122بقول خضراء

منها: 
351818571303133310501706فول أخضر

951461483832293321935083جلبانة خضراء

67077733414249507بقول مصبّرة

860447339297309421ملح

1522792267047561247488390توابل جاّفة

منها: 
2742160510538424781375فلفل أكحل

2799147611239436091373تابل
784364371260332392كروية

396924742036166816082324تابل و كروية 



111 تونس إحصائيات 

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة

807468341214173413كمّون
22461476109799710711332كركم

1076721536344235627ملوخية مرحية
توابل أخرى )قرفة، زعفران ، شوش ورد، زعتر كليل، حبة 

770616476340239536حالوة، راس حانوت...(
638377271111215326توابل طازجة )خضراء(

27734217733213437010619896309159462الخضر
الخضر الطازجة

منها: 
366272300717754138461249520880فلفل أخضر

2613816255125859717831714771طماطم خضراء
1235670945204436347836457بصل أخضر
946866415189390036305947بصل شائح
799650143704293231384488ثوم شائح
1057742662481751711ثوم أخضر

321418081389124115711699لفت
801348923708324133434481سفنارية )جزر(

496930592350181917992782سلق، خبّيزة
169194855527596764سبناخ
1490888593447247760كرمب

4917291416829676772338سالطة )سكورية، ليتو، خس...(
795648753843295123054466معدنوس

1334800507348229668كالفس
1178898624383446748بروكلو
353392410019170156331386121973بطاطا

404726932415251529192688قرع أحمر
1484937623371408787قرع بوطزينة

327917759004233831381قنارية
614038082825176715053349فقوس 
3267180311866868611545بسباس

907515976245187368103175453550خضر  مصبّرة
منها: 

747756054550336826905040هريسة صناعيّة حكة أو صبة
4858290417256886222316هريسة "دياري"، فلفل معجون

15599101017972691269089319فلفل أحمر مرحي
298822321907187820882128فلفل أحمر شائح قرون

550403520926626226991887631795طماطم صناعية حكة أو صبة
2459173811837302481436زيتون ممّلح

13061112714422178874موالح
3516519879132419852842617230القوارص

منها: 
725045792783161420783725كليمنتين

246791322490687362554411759برتقال
2440170811767136471429قارص

807075007238122292032653945210فواكه بالحبوب

منها: 
37412108140997910761828كرموس 

3236182014449577481677رمان
1366085917171581243738069عنب

من 1 إلى2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد
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من 1 إلى2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة

18032101196530423931858590تفاح
586639322499241017003313إجاص
1266173305670422143566735بطيخ

1304398868921784780029517دالع
729642762928149210483630فراولو
204514761185118820451396هندي

171921128385716643537710083فواكه بالنواة

منها: 
2990184114247307921633مشماش

1043574715607481736956613خوخ
17661028725636466916عوينة

16986106647288563956179219غالل جاّفة

منها: 
463129611830177210502482دقلة
941352833826297333324773تمر 

1280950751494343836لوز مقشّر

251371456380944318236311529فواكه أخرى

منها: 
237671379174563917205610809موز

530047453045168512543709فواكه جاّفة

منها: 
2257196211426114601482بندق، فزدق، بوفريوة، جوزة

1879186512767004921476زقوقو

447564303993214901167865143515262738لحوم  و دواجن

2192751511451105808589771447132091لحم علوش
589503985325307160131268432548لحم بقري

11195628046227517138466375لحم برشني

115457950010111320662لحم جمل

195115601304131118061473كرشة و دوّارة

246799841426784794كبدة

8274627829198425494403لحم مفروم و مرقاز و "سالمي"

1432159657868655544784131383715الدواجن

منها: 
1243168313861251504563888073465دجاج

188991344074044022243210250ديك رومي

950366217840179240511719051161أسماك

779895012832299198111490141399السمك الطازج

4057233216434694821967قرنيط، سوبية، مطيق

2484139142637030961منتوجات بحريّة أخرى

73647937010874409سمك مجفف

977078485440329217036425أسماك مصبّرة

منها:
923174595169309716226098تن مصبّر

53734624919581301سردينة مصبّرة

25723818915513644510189583164162297الحليب و مشتقاته و البيض

1102859016019704880276569حليب طري

664636552911241820173449لبن طري
923986706647760346382762157199حليب صناعي

339459272415174362حليب مرّكز



113 تونس إحصائيات 

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة

8826171606164714301862حليب مجفف

644425069937564267672229343449ياغورت
2848820519125307371471016258جبن

980979655947436626696811مواد أخرى مشتقة من الحليب

منها:
36592975191412477272375زبدة حيوانية

591947693887295819024255زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(
433012975621599171421414425974بيض

433233100823491174891448127258السكر والمواد السكرية

2491314636114799935895813639السكر

606255504614366627144953مواد سكريّة

منها:
505756570417377615حلوى

527844943765298521204054حلوى شامية

238192233235190217شوينقوم )شيكلي (، لوبان
26412302165111458391914معجون غالل

970685215747274319706752عسل و أغذية سكريّة

منها:
4529191311953926111664عسل النحل

357847822973172410133542شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(
1135130312554111741148مبرّدات )قالس، ثالجة، جيرفاي...(

1182047841758555518494671470392 الزيوت
706264773737543362233357144106زيت الزيتون

475783068021011156261314326286زيوت نباتية 

منها:
24207144751168510555870513654زيت نباتي مدعّم )لإلستهالك األسري(

198861398177083742368110670زيت قطانيا

129381457145051701زيت عباد الشمس

1492903591404237761زيوت أخرى )سوجا,,,(

158536120656842006090849358101393المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

432112447018282163271552122561مشروبات طبيعية

منها:
1562573296669766874727827شاي جاف أسود )حشيشة(

266715541245164425981565شاي أخضر
1230667044665378635845996بن صافية )كعب أو مدشّشة أو مرحيّة(

3277177613598455151611بن مخلطة )مدشّشة أو مرحيّة(
921370484318235213485515بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي، ماكسوال,,,(

877036618944062300722340854397مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
3242419910101705068424915177ماء معدني 

366582828022066167911403224975مشروبات غازية 
1488215658101747121424012224عصير غالل )قارورة ، باكوات...(

مشروبات التقطير)ماء ورد، ماء الزهر، عطرشية)مقطرة 
2935177511815265791479أو أوراق((

20352084130211125471627مأكوالت جاهزة متناولة بالبيت
منها:

3074885435148273بيتزا متناولة بالبيت
902925557247182687دجاجة محمولة متناولة بالبيت

584333532575193112443058مكسرات وحبوب أخرى

من 1 إلى2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد
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)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة

منها:
959987990662573942قلوب عبادة و قرع

155573538428276602لوز مقلي، أكاجو
258511146896303711003جوزة، بوفريوة، فسدق، بندق

33422339155610465251933خدمات الطهي

114377113543946818574282292102410مشروبات كحولية، تبغ و نفة

1085955665561823132446234مشروبات كحولية

10351910797789121775117904896176تبغ و نفة و معسل

منها:
10070510589987544759987650394279سجائر

16128295499422238835نفة

1007863722520303769معسل

302815333656274424225452205408292842المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

952381282311094799076078911112725مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
760085995083424656006584كسوة

516864955485508138865762فيستة، بلوزون
17629187191523910350776316087معطف، كاب

12762159721208810160842313346روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية
223304133640747362933203838681سروال دجين
19750227431729012407989818906سروال عادي

199530292774272119382776شورط )تبان(
494242583367338838313862جيب، جيب شورط

25721133091230119042356منديلة )ميدعة(

280649674316381436304365مالبس عصرية أخرى أساسية

2020597246555635794589021مالبس خارجية أساسية و تقليدية

1011439842619263527993803جبة 

643140582558185126493403قفطان

629406344850437406203827155205مالبس خارجية أخرى

منها:
218422114615984118011045117905قميص

1227614242121179392804512561مريول صوف، جيلية صوف
387335462468170023152923بيجاما

768513222109298447910611227جوكينغ، بدلة رياضية
1627986867156736061968535مالبس خارجية أخرى )جبة نساء...(

231712643621338193591615523118مالبس داخلية

منها:
189819381507151713401703مريول خلعة
11372157561288910885865613542مريول قطن

11698917701129888891حصارة، سوتيان، قان
329732542746262123262966مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

462437052738271727483273مالبس داخلية بدون تمييز

1519417804102926465702413131مستلزمات شخصية 

منها:
275326552210217621702424جوارب، جوارب شفافة )كولون(

466268553272161128654592ساعة يدوية
382438012330133511822894حقيبة يدوية، حافظة أوراق أو حافظة نقود

1312230811724982451528نظارات شمسية

1162869045695583356456690مستلزمات لتغطية الرأس

من 1 إلى2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد



115 تونس إحصائيات 

من 1 إلى2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة

700267722467769541974893169714األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(

منها:
306963558528410227542199130621نعل )صباط(

351363475956482538405721صندال
6661149171621811340848614180حذاء رياضي )سبادري(

254361640614208132371308915903شالكة

12491183830446322949األقمشة و الصوف

20972182154412894451782نفقات الخياطة و مستلزماتها

199272012777787584035032314103431030411نفقات السكن 

1300835690501418801258645163080576992اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:
2167061078804109118366651178843معلوم اإليجار الفعلي

1072572576790374106238086155385493205معلوم اإليجار االفتراضي
1155858313605219311844945المعلوم البلدي السنوي

36277621563215727012177595473192352نفقات الطاقة والمحروقات 

31447618977713608410377978450167444نفقات الطاقة 

منها:
624993874828818227801821034673فاتورة الماء

2422621461181022547511151172127191فاتورة الكهرباء و الغاز الطبيعي
971549105011588890685580نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

483002585521186179961702324908محروقات التنوير والطبخ و التدفئة
435842368419155163641499622630غاز قارورة

131602214411128بترول أزرق )قاز(
371618401453135318601800فحم

22566010735364704425893707792140نفقات الصيانة و تصليح السكن

451753401331248272012254132879البناء 
461642853158195230613593النجارة و البلور و المواد الحديدية 

781448333145222516464067التجهيز الصحي

28642562146011266101950التجهيز و التركيب الكهربائي

2835318122136958699805116014الدهن و التبييض و صيانة األسطح

12034277492121168621نفقات أخرى لصيانة المنزل

10344926429311762880223114713168927النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
184159971625946148071390652213نفقات شراء أرض لبناء مسكن

840441351608691665415100178103390نفقات بناء مسكن
98929417476662913324نفقات شراء مسكن

2410271692241189677710172952143435أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

565464595931150199212038637626أثاث األسرة

منها:
1023984113660183163245946بيت نوم

2686207511435901881554قاعة أكل
15973106927363395721638907قاعة استقبال

1537681549289562660مكتبة
349036322198146219832782أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و وسادات...(

22952308163212287591885منضدة، مائدة
107411731572389691214بالكار

16471079484513176809أرجنتيار، بوفاي
1324765892765253851بنك

11201109736668799908كرسي
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من 1 إلى2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة

696699793806403739سرير، مولة
468735393074307631763396حشايا )جراية(

514651183802226015824209زربية

3077521261156939013751118249تجهيزات كهربائية و منزلية

1932112302103796419515411354تجهيزات كهربائية للمنزلية

منها:
828347294684269324744753ثالجة أو مجمّد

233420471948114411981918آلة غسل المالبس
12761034560344154772فرن كهربائي - ميكروأوند

611533192278189110542941مستلزمات و نفقات الصيانة و التصليح

36382423189512917782159تجهيزات المطبخ

773764843408128315784703آالت تسخين و تكييف الهواء
17081616642125271040آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز، بالمازوط أو البترول...(

4322384421758016912824مكيف هواء
مستلزمات و نفقات التركيب و الصيانة ولتصليح آلالت 

1317751400277819614التسخين ولتكييف الهوائي

166471142890276944999210428أدوات المطبخ

منها:
274222302050170951852229طواقم 

1390491986978523648088200أدوات المطبخ

2063215837125517143794613845المالحف و األغطية و الستائر

منها:
649735413065183916423384مالحف و مناشف

547649644206308442894496أغطية
866073325280222020145965قماش التأثيث و الستائر

1156637412549926337882696262702نفقات التنظيف

1151677364949632335922687762336مواد التنظيف

منها:
972760674495390430135456صابون الغسل

649854280128648191891552235943مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول...(
212841294689806284541311207ماء جافال

أدوات تنظيف )مكنسة، غولة، حكاكة، خرقة، فانتوز، 
715141702660141810133461أكياس الفواضل المنزلية...(

3623245613937204711903أوراق معدنية و ماشابهها لحفظ المواد الغذائية

49747629419786366نفقات خدمات التنظيف

منها:
3372611466425195التنظيف بالشائح و الصبيغة

594970417614291248253159307894362890الرعاية الصحية و الشخصية

1129136765449630456455102161709نفقات طبية عادية

643944334230625271082749438017نفقات لفحوصات األطباء

298531253413262765503269نفقات عالج و جراحة األسنان

خدمات شبه طبية )صور باألشعة و تحاليل طبية 
366041807612868144571616717190وتمريض(

1340025872433745289404661651945نفقات طبية استثنائية

579212368813189134562650121510عالج و إقامة عملية جراحية 

51732757461412846173502نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

953071044231240240695607نفقات استثنائية للتصوير

64743391820174214362669نفقات الوالدة

60607205759888100421399218544نفقات عالج أمراض مزمنة

17092110673077219739246901896181مواد صيدلية



117 تونس إحصائيات 

من 1 إلى2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة

1605518172459876585565483576783األدويـة 

103692500617343153691418419398مواد صيدلية أخرى

171546180173126800100333139658148879الرعاية الشخصية
8419710186669401544394909781111مواد التجميل و الزينة

منها:
123341480398277582871211701مواد تجميل

580276769546080349172791853812عطورات
مواد تجميل أخرى )صبغة شعر، حنّة، عفص، مردومة، 

135351874813078116571202415126سواك، باروق، جال شعر...(                                                                                        
873497830757399458949056167769نفقات الصيانة الشخصية

منها:
1039184107075619154077743حمام، دوش

253252974022892177711819125090حالقة 
21884151861087191735646214541شمبوان، طَفل

689963083952281922734955جال دوش، كريم مرطب,,,
813964514807359935255573معجون أسنان

488869452777291323216902162856359617النقل و المواصالت

34491934643320021513005783300258788شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

909781166895713548208828680775شراء وسيلة نقل خاصة

منها:
878531122885281544380488676603شراء سيارة

295141504023363632923919شراء دراجة نارية

572874755427947144011367536283معاليم وسيلة نقل خاصة

منها:
1134098876026342331507632معلوم الجوالن و األداء

4150433288185819044848124993تأمين السيارة
183219761864116412381816تأمين الدراجة النارية

2611238814777718071836معلوم المراقبة الفنّية
150837134907846854607543615104732محروقات وسيلة نقل خاصّة

منها:
11365310416558097270842486576608بنزين للسيارات
1447013281114228283841412002مازوط للسيارات

106611017210169670870769777بنزين مخلط للدراجات النارية
9931118256746457450238710صيانة وسيلة نقل

منها:
518060313212177910054263غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة

216528282297108368غسل و تشحيم الدراجة النارية
31610320652138413213947825232تصليح  وسيلة نقل

3067357711676167552193شراء قطع الغيار
7061479679518383965نفقات اليد العاملة

520182865238398522066198نفقات تصليح غير مبوّبة

143950106343911088684679556100829نفقات النقل العمومي

35813962550265624401923االشتراكات المدرسية

63415483656154324052333االشتراكات غير  المدرسية

1009549028776676785137025884043نفقات غير دورية

منها:
 SNT أو TRANSTU( قطاع عام ،)حافلة )وسط المدن

526758475637514552075624سابقا(
 TUT، TUS،( قطاع خاص ،)حافلة )وسط المدن

),,,TCV160322951824209310171992
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من 1 إلى2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة

22128148921346215788780914853سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن
454253975229088237911616833728تاكسي

1672139412306486791258قطار
179826561857128711132081مترو- حافلة ومترو

220582220522706291283711423498نقل ريفي

204654200092151501125570123192171424االتصاالت
167772047315998125541240917340نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

165982156916120683104347104020136457فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

منها:
967254572829144010424247فاتورة الهاتف القار

2330233370815310071426فاتورة الهاتف الجوال

168552720628845462شراء بطاقات تمويل الهاتف القار

729936587343652395603844454200شراء بطاقات تمويل الهاتف الجوال

783968139172524622166324075147شحن الهاتف الجوال

2132621996144738080531217067نفقات األنترنات

767775072137354253232862644471نفقات الترفيه و الثقافة

2511823912169209490685819297نفقات الترفيه

1903218620143538353599115566شراء أدوات و مواد ترفيه

1359196077698500720768521تلفاز
443664834982249333325214حاسوب

530213014337113421519لعب لألطفال

60875208254811288673690مستلزمات  و صيانة و تصليح أدوات الترفيه

355145033141189811566112نفقات الثقافة

16561176378166124768مشاهد

189533272762173210332752ألعاب

604665375019234411365316الكتب والصحف والرحالت

30938115339137805كتب غير مدرسية

10831953157979405الرحالت
اشتراكات في منظمات ثقافية  أو رياضية أو نقابية أو 

23554990341414188473656سياسية  أونادي ترفيهي

181489856393042598123471983689التعليم

54224288164367453442316834نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:
551560397794700299410473معلوم روضة أطفال 

223269271010882142459معلوم المحضنة

44541963252133310133115معلوم الحضانة المدرسية

141776791470874480202785861312نفقات التعليم المدرسي

منها:
29938165122358330583987محفظة بمناسبة العودة المدرسية

67247198032699254975942كتب بمناسبة العودة المدرسية
10708495126051054375659674كراسات و أدوات أخرى بمناسبة العودة المدرسية

1350179492386513723503318088معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك
884026310142227352307017404معلوم الدراسة )للمدارس الحرة والجامعات الخاصة(

21110831552187718291295معلوم المبيت )بالنسبة للبياتة(
معاليم مدرسية أخرى )التسجيل، التأمين المدرسي 

119738783789266115073421والجامعي....(
250049053704284712293907نفقات تعليم أخرى

منها:
211829772468162311112511تعليم السياقة



119 تونس إحصائيات 

من 1 إلى2 
أفراد

من 3 إلى 4 
أفراد

من 5 إلى 6 
أفراد

من 7 إلى 8 
وطني9 أفراد فأكثرأفراد

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب المواد و حجم األسرة

33817641198949511285نفقات تعليم أخرى )موسقى، رقص، تعليم بالمراسلة...(
نفقات التكوين المهني

93014562029149112101636

20073319156012934711116387903156536نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي
1382090143642146006275نفقات العطل في النزل

151201460574902008304810214نفقات العطل ما عدى النزل
368661537766103378127712147المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

542216296344819431182989352045مأكوالت في مطعم
منها:

99271714517197159981330216317كسكروت تن أو سردينة
12545210131480913129916216676كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي

266832412924451935393203صحن أو كسكروت كفتاجي

273171938576827289255813717أكلة في مطعم
599226737850140430324045756640مشروبات ساخنة

منها:
258121241533107611261794شاي

572006508248497419493933054722قهوة
166441857713986150321165116028مشروبات باردة

منها:
581772905959857256906718مشروب غازي

568362724522377426825171ماء معدني
455643782994191718803523عصير غالل

413936462659313515773187شيشة في المقهى
1114957705281370479425891نفقات أخرى

831648999732517809نفقات إدارية

884472231872347423نفقات العدول و نفقات القضايا و المحاكم

939140023466282050624165شراء الحلي و المجوهرات

610079945941373179026240613421368063871270المجموع العام
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متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق
 العشير

األول
العشير
الثاني 

العشير
الثالث 

العشير
 الرابع 

العشير
الخامس 

وطني

4360856137497289348508649564371117654مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

84014101562114265125925137109149192الحبوب

377263565535361352703529635631قمح صلب حبّ

منها: 
652673895913751813قمح صلب حب

229271940917962170211565715381سميد سوق

275729013050329136824045كسكسي

113561257713406139121503815110عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

302674066445993505575558357369قمح لين ومشتقاته

منها: 
149619212501259628052960فارينة

239842818329158306102915125766خبز سوق كبير )400 غ(

3677800011003132651694920071خبز سوق صغير )220 غ( )باقات(
أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، 

105124773268401365228361رقاق...(

92711421390173317352123شعير ومشتقاته

225838535005591570227792حبوب أخرى

منها: 
210636044658549363706962أرز

128372024726516324503747346277مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها: 
122113071281134410751256خميرة )للخبز و المرطبات(

70551102814354174911890218656بسكويت

30035050710494571208419959حلويات سوق

52864273081210181085بسيسة

89116042249227331653199ملسوقة، بريك

147252162425307285133212334838بقول و توابل

74941108212711143571609716623بقول شائحة

منها: 
75010721224122512631474فول شائح

353451365574652175757435حمص شائح 

201733323975452049265204لوبية شائحة

87811851363157315851840عدس شائح

358674991106413681324بقول منّفخة

منها: 
31356584589311081021حمص منّفخ

330342675046552163477122بقول خضراء

منها: 
125613671546137316701706فول أخضر

198327693440398645045083جلبانة خضراء

1210771192191507بقول مصبّرة

381399380385408421ملح

311748635932673074428390توابل جاّفة

منها: 
33150275696310441375فلفل أكحل

5178411046122913891373تابل

150233305280422392كروية

127717581898197321842324تابل و كروية 

67170225262319413كمّون
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487777911114911611332كركم

146281466503514627ملوخية مرحية

توابل أخرى )قرفة، زعفران ، شوش ورد، زعتر كليل، حبة 
139295317359394536حالوة، راس حانوت...(

45128124212184326توابل طازجة )خضراء(

84161108189123337138813147725159462الخضر

الخضر الطازجة
منها: 

113641426716362181231914420880فلفل أخضر

84591049911963131121381414771طماطم خضراء

393346205289563456806457بصل أخضر

301139284497566858025947بصل شائح

183928313277357439014488ثوم شائح

212527493516599711ثوم أخضر

107913671251149116681699لفت

247633253394415543434481سفنارية )جزر(

127117872091247828082782سلق، خبّيزة

177301351463646764سبناخ

222428483501610760كرمب

4587321051132118122338سالطة )سكورية، ليتو، خس...(

201328393298389242784466معدنوس

281336460520679668كالفس

222369521481673748بروكلو

123341596317877210552128021973بطاطا

171221772369234127992688قرع أحمر

241342409439562787قرع بوطزينة

2094125169119981381قنارية

79614842005250524323349فقوس 

499730961110314341545بسباس

306363790543050471575022653550خضر  مصبّرة

منها: 
256434074183481750315040هريسة صناعيّة حكة أو صبة

3807211051127815382316هريسة "دياري"، فلفل معجون

583574177859823389159319فلفل أحمر مرحي

79211771919206121192128فلفل أحمر شائح قرون

207982454726983293863070631795طماطم صناعية حكة أو صبة

20235551070510791436زيتون ممّلح

50243417543589874موالح

525984959367117111411417230القوارص

منها: 
91612971805237225953725كليمنتين

37706194659382661036911759برتقال

38568479981610631429قارص

123662246526691332003723145210فواكه بالحبوب

منها: 
8399361030139713171828كرموس 

49211661244134215951677رمان

258241785115675773018069عنب

161529503879526760318590تفاح
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76316341814235926403313إجاص

159734073602450754376735بطيخ

293755936676713890099517دالع

52710821916232625123630فراولو

92013951340197311341396هندي

2425431859497283863310083فواكه بالنواة

منها: 
478798991135914311633مشماش

149728133929462857436613خوخ

125268407596630916عوينة

250435104620527465199219غالل جاّفة

منها: 
3075461179120417422482دقلة

197524912764316535434773تمر 

32173201357515836لوز مقشّر

619204429874362659511529فواكه أخرى

منها: 
507170427014163615310809موز

4828991350205924793709فواكه جاّفة

منها: 
1062023064138071482بندق، فزدق، بوفريوة، جوزة

254506749104711321476زقوقو

94918140057167282197275222918262738لحوم  و دواجن

48827726388550199810112267132091لحم علوش

3516782511652173792224932548لحم بقري

531746625057504657956375لحم برشني

235444291643618662لحم جمل

5108741175122912521473كرشة و دوّارة

2639135138324794كبدة

2125066976718074403لحم مفروم و مرقاز و "سالمي"

363385318362449719977792283715الدواجن

منها: 
352075077759019680987240873465دجاج

1131240534303899551510250ديك رومي

67951171619001256303172051161أسماك

5985998216021211882582641399السمك الطازج

85571135397781967قرنيط، سوبية، مطيق

84755119250961منتوجات بحريّة أخرى

314458199337409سمك مجفف

68715862753358445306425أسماك مصبّرة

منها:
55514192573336342966098تن مصبّر

126168178219233301سردينة مصبّرة

6197892113112222131838146929162297الحليب و مشتقاته و البيض

747082017449763364696569حليب طري

67014241908232532063449لبن طري

237463469643353501125453457199حليب صناعي

2810121892558362حليب مرّكز

82013391158120313811862حليب مجفف
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141252290227962346743960743449ياغورت

18044001663785741067016258جبن

220434384747585862236811مواد أخرى مشتقة من الحليب

منها:
3086531223158319142375زبدة حيوانية

187426883455413641764255زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(

111061598918771212702419025974بيض

124321658919014215642365927258السكر والمواد السكرية

98651151012410128601335213639السكر

128524133096405247474953مواد سكريّة

منها:
148313338398445615حلوى

103819112567345840204054حلوى شامية

89164166168241217شوينقوم )شيكلي (، لوبان

5209401089169416341914معجون غالل

76317262419295939266752عسل و أغذية سكريّة

منها:
1654634856697201664عسل النحل

4378601336137221153542شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(

652104056698081148مبرّدات )قالس، ثالجة، جيرفاي...(

273823838944904532405977570392 الزيوت

138132189626643333203833444106زيت الزيتون

135681649318261199192144126286زيوت نباتية 

منها:
119591379214504138371396513654زيت نباتي مدعّم )لإلستهالك األسري(

1002143324574354583710670زيت قطانيا

81182253265701زيت عباد الشمس

241482677754902761زيوت أخرى )سوجا,,,(

2555140971516706275377513101393المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

132321621017744193632058922561مشروبات طبيعية

منها:
871992718834861381637827شاي جاف أسود )حشيشة(

66110411081132315231565شاي أخضر

257634244377472850225996بن صافية )كعب أو مدشّشة أو مرحيّة(

66411211395138915811611بن مخلطة )مدشّشة أو مرحيّة(

60813512054328342925515بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي، ماكسوال,,,(

100921915025825323444066454397مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
766176227574819742515177ماء معدني 

75561304317091187832232224975مشروبات غازية 

1571375049817675940112224عصير غالل )قارورة ، باكوات...(

مشروبات التقطير)ماء ورد، ماء الزهر، عطرشية)مقطرة 
12242563485211841479أو أوراق((

6223635955013261627مأكوالت جاهزة متناولة بالبيت

منها:
1210077221273بيتزا متناولة بالبيت

53161221298472687دجاجة محمولة متناولة بالبيت

333775852133521783058مكسرات وحبوب أخرى

منها:
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170405504683962942قلوب عبادة و قرع

5552379252602لوز مقلي، أكاجو

841541742655251003جوزة، بوفريوة، فسدق، بندق

476803966141113931933خدمات الطهي

35471562957497484763101968102410مشروبات كحولية، تبغ و نفة

72512142367310877516234مشروبات كحولية

347465508072606816559421696176تبغ و نفة و معسل

منها:
337105362671451801129259594279سجائر

953893745845905835نفة

61481374648511769معسل

77665128369166845194733231680292842المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

2962348884652757624289397112725مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
118416272262254333506584كسوة

106721233022386843475762فيستة، بلوزون

26164930734990851130916087معطف، كاب

3116548870989206970413346روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية

119641939525826306263547638681سروال دجين

4745776510597110661435018906سروال عادي

59811241679163820932776شورط )تبان(

147324482572302031293862جيب، جيب شورط

194021452370233326132356منديلة )ميدعة(

92118392499285830264365مالبس عصرية أخرى أساسية

222738874987615673589021مالبس خارجية أساسية و تقليدية

109919752324267132073803جبة 

3486851318191025143403قفطان

141152463932551376614584655205مالبس خارجية أخرى

منها:
26354912777597001185117905قميص

29115749774686211110112561مريول صوف، جيلية صوف

67312511781200624832923بيجاما

35785994689884481014711227جوكينغ، بدلة رياضية

350256136771735682658535مالبس خارجية أخرى )جبة نساء...(

61601043512830149291843023118مالبس داخلية

منها:
4118521003111715871703مريول خلعة

38125546725883201005113542مريول قطن

320612677625799891حصارة، سوتيان، قان

86017251854222526812966مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

65214091791222727893273مالبس داخلية بدون تمييز

1534279637374967609713131مستلزمات شخصية 

منها:
113216131790211023242424جوارب، جوارب شفافة )كولون(

70391588106714954592ساعة يدوية

15639063690212172894حقيبة يدوية، حافظة أوراق أو حافظة نقود

17341951303441528نظارات شمسية

211538744539518761506690مستلزمات لتغطية الرأس

215333325142051483035671669714األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(
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منها:
86651316817513201182399530621نعل )صباط(

153022003133405147175721صندال

34076330794790491131114180حذاء رياضي )سبادري(

72811048011976130901478415903شالكة

70158211225497949األقمشة و الصوف

2313545008839481782نفقات الخياطة و مستلزماتها

3088864365425183506015296753131030411نفقات السكن 

208772298157359380418805474286576992اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:
147002358036217350265036578843معلوم اإليجار الفعلي

193509273196320946380883420580493205معلوم اإليجار االفتراضي

56313802218289633414945المعلوم البلدي السنوي

93470123344136139152896164740192352نفقات الطاقة والمحروقات 

74966100369112320127242139111167444نفقات الطاقة 

منها:
132292001823743283233127734673فاتورة الماء

52646711868198692436103186127191فاتورة الكهرباء و الغاز الطبيعي

909191656591648346495580نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

185042297523819256542563024908محروقات التنوير والطبخ و التدفئة

171822081321599234902387722630غاز قارورة

3283572928128بترول أزرق )قاز(

95715231493170115411800فحم

65161360921250273913240092140نفقات الصيانة و تصليح السكن

4058857313707153912052032879البناء 

2729091340187314453593النجارة و البلور و المواد الحديدية 

2348461193166617544067التجهيز الصحي

3174354655837991950التجهيز و التركيب الكهربائي

1537259542787301680416014الدهن و التبييض و صيانة األسطح

98251210352311621نفقات أخرى لصيانة المنزل

1291432158124363887168927النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
62941952213نفقات شراء أرض لبناء مسكن

1291432158118073467103390نفقات بناء مسكن

13324نفقات شراء مسكن

3173152873666348018596881143435أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

3076860312503135371867737626أثاث األسرة

منها:
271555709345905946بيت نوم

2115881311881554قاعة أكل

2377901832173426448907قاعة استقبال

49152254208274660مكتبة

795771013131113122782أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و وسادات...(

18769475680912601885منضدة، مائدة

311084193847011214بالكار

10148325153155809أرجنتيار، بوفاي

1283063595561104851بنك

174430549604681908كرسي

139412468241958739سرير، مولة
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119723092352290936893396حشايا )جراية(

2699351405214128254209زربية

28075287625497181147718249تجهيزات كهربائية و منزلية

2084365843856982797211354تجهيزات كهربائية للمنزلية

منها:
92114221446253635464753ثالجة أو مجمّد

191604593115914231918آلة غسل المالبس

69110171295388772فرن كهربائي - ميكروأوند

84813882065270921912941مستلزمات و نفقات الصيانة و التصليح

362721909131613342159تجهيزات المطبخ

347907958138821694703آالت تسخين و تكييف الهواء

481611852083691040آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز، بالمازوط أو البترول...(

27158459953914102824مكيف هواء
مستلزمات و نفقات التركيب و الصيانة ولتصليح آلالت 

2483114311166614التسخين ولتكييف الهوائي

1767377446775552741110428أدوات المطبخ

منها:
27340880799912702229طواقم 

149433663870455361418200أدوات المطبخ

1887465560307100898613845المالحف و األغطية و الستائر

منها:
44410461433163722353384مالحف و مناشف

101521412682327035954496أغطية

42814681915219431565965قماش التأثيث و الستائر

221093040336830439274979862702نفقات التنظيف

220603032136738438234961562336مواد التنظيف

منها:
396541334593450451085456صابون الغسل

125241714620600246802751435943مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول...(

42556293778992301027411207ماء جافال
أدوات تنظيف )مكنسة، غولة، حكاكة، خرقة، فانتوز، 

50810351431209423993461أكياس الفواضل المنزلية...(

17434448976410261903أوراق معدنية و ماشابهها لحفظ المواد الغذائية

498192104183366نفقات خدمات التنظيف

منها:
1035614778195التنظيف بالشائح و الصبيغة

78532138228172269207363257401362890الرعاية الصحية و الشخصية

113572366028030372264689361709نفقات طبية عادية

77261610218873240042857938017نفقات لفحوصات األطباء

401308688194037213269نفقات عالج و جراحة األسنان

خدمات شبه طبية )صور باألشعة و تحاليل طبية 
27996450747097391251117190وتمريض(

59341209515459195462898951945نفقات طبية استثنائية

28204370631477811170121510عالج و إقامة عملية جراحية 

12447842412897913502نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

99517011574242344785607نفقات استثنائية للتصوير

59869472492816632669نفقات الوالدة

13934852640971101035518544نفقات عالج أمراض مزمنة

336665146759203670717704996181مواد صيدلية

228023699645056506945972076783األدويـة 
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108641447114147163771732919398مواد صيدلية أخرى

27027501766857081496102717148879الرعاية الشخصية

94932014529668364544951281111مواد التجميل و الزينة

منها:
1083252435744385705111701مواد تجميل

57531210018340226553056253812عطورات

مواد تجميل أخرى )صبغة شعر، حنّة، عفص، مردومة، 
25485377754791401151515126سواك، باروق، جال شعر...(                                                                                        

175353003238902450435320567769نفقات الصيانة الشخصية

منها:
303051646239728577507743حمام، دوش

65061122214300163541991525090حالقة 

42616595819695091083314541شمبوان، طَفل

3219651688203630114955جال دوش، كريم مرطب,,,

163627483557428544735573معجون أسنان

5455781427109706129989159785359617النقل و المواصالت

1441628434438175403172152258788شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

1079265133273821407380775شراء وسيلة نقل خاصة

منها:
1081142124867876603شراء سيارة

100823422014245232023919شراء دراجة نارية

12163612622184701364236283معاليم وسيلة نقل خاصة

منها:
1735141173166630047632معلوم الجوالن و األداء

523167331334599781824993تأمين السيارة

47612471572176120651816تأمين الدراجة النارية

441793434447541836معلوم المراقبة الفنّية

899915939229883070140586104732محروقات وسيلة نقل خاصّة

منها:
139842478163136172017176608بنزين للسيارات

938150925333792685112002مازوط للسيارات

37226791876510204100619777بنزين مخلط للدراجات النارية

3286791579174525628710صيانة وسيلة نقل

منها:
1011632163512864263غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة

37278245273247368غسل و تشحيم الدراجة النارية

1376409668687767927025232تصليح  وسيلة نقل

714324754405022193شراء قطع الغيار

91276453231367965نفقات اليد العاملة

16413281443211727666198نفقات تصليح غير مبوّبة

4014152993658897595887632100829نفقات النقل العمومي

218523111990212020391923االشتراكات المدرسية

62710301321133419062333االشتراكات غير  المدرسية

372554946762237717058211484043نفقات غير دورية

منها:
 SNT أو TRANSTU( قطاع عام ،)حافلة )وسط المدن

168023543801568954735624سابقا(

 TUT، TUS،( قطاع خاص ،)حافلة )وسط المدن
),,,TCV932111286149318361992
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العشير
الخامس 

وطني

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق

3461768811312124301320914853سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

5402994517020211553040033728تاكسي

12634444161010151258قطار

156604861150917472081مترو- حافلة ومترو

257382738026663281502767023498نقل ريفي

393606926392650113042131926171424االتصاالت

26844725640776801080417340نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

35709618528218298453112078136457فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

منها:
92331799139313084247فاتورة الهاتف القار

95151285612521426فاتورة الهاتف الجوال

264290143107462شراء بطاقات تمويل الهاتف القار

71581592123314292503652254200شراء بطاقات تمويل الهاتف الجوال

7279129163شحن الهاتف القار

282914531557528668297345975147شحن الهاتف الجوال

851255939336362855917067نفقات األنترنات

4393890411822171692273144471نفقات الترفيه و الثقافة

15293259463678381178819297نفقات الترفيه

752240734335963976015566شراء أدوات و مواد ترفيه

34814521757290655478521تلفاز

1673881073210329015214حاسوب

21356057770511821519لعب لألطفال

7778511203185320283690مستلزمات  و صيانة و تصليح أدوات الترفيه

306873995133722866112نفقات الثقافة

17492053327768مشاهد

288824975128419602752ألعاب

129353672136519815316الكتب والصحف والرحالت

31045090172805كتب غير مدرسية

042333183405الرحالت
اشتراكات في منظمات ثقافية  أو رياضية أو نقابية أو 

6512822272013583656سياسية  أونادي ترفيهي

266613513441823493665866883689التعليم

311163029141119231252416834نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:
2280435155387363842710473معلوم روضة أطفال 

4144972037173418572459معلوم المحضنة

1788791052210413043115معلوم الحضانة المدرسية

231902831231059355354388861312نفقات التعليم المدرسي

منها:
268931413620361840373987محفظة بمناسبة العودة المدرسية

634560966133570859865942كتب بمناسبة العودة المدرسية

871790508963925195879674كراسات و أدوات أخرى بمناسبة العودة المدرسية

16945128762398171580918088معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك

554135310382858359517404معلوم الدراسة )للمدارس الحرة والجامعات الخاصة(

140712791060108412131295معلوم المبيت )بالنسبة للبياتة(
معاليم مدرسية أخرى )التسجيل، التأمين المدرسي 

127417341860231724423421والجامعي....(

49280686120113133907نفقات تعليم أخرى

منها:
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361705072548642511تعليم السياقة

4791539063581285نفقات تعليم أخرى )موسقى، رقص، تعليم بالمراسلة...(

3112409377079431636نفقات التكوين المهني

2554244929658907988998633156536نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

300932196275نفقات العطل في النزل

473187301776253310214نفقات العطل ما عدى النزل

18259015939727812147المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

93641487822926270323317152045مأكوالت في مطعم

منها:
5470809211832140161680416317كسكروت تن أو سردينة

1169324058596751962816676كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي

184422583000272527543203صحن أو كسكروت كفتاجي

21950110981914215513717أكلة في مطعم

135032389634296407825013156640مشروبات ساخنة

منها:
3976471067135910711794شاي

131042324333127393564905154722قهوة

20624436675782111026316028مشروبات باردة

منها:
119625233545374744646718مشروب غازي

3719931809253534605171ماء معدني

264779994140920733523عصير غالل

3818101022159920383187شيشة في المقهى

30212151335174724255891نفقات أخرى

97550267397497809نفقات إدارية

37418042423نفقات العدول و نفقات القضايا و المحاكم

51563955120917704165شراء الحلي و المجوهرات

111918516669262051230241063827938473871270المجموع العام

 العشير
األول

العشير
الثاني 

العشير
الثالث 

العشير
 الرابع 

العشير
الخامس 

وطني

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق



األسر إنفاق  حـول  الوطنـي  المسـح  130

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق
 العشير

السادس
 العشير
السابع

العشير
الثامن 

 العشير
التاسع

العشير
العاشر 

وطني

108551312237441402760166212722249511117654مواد غذائية و مشروبات غير كحولية

147311160461176837200202245042149192الحبوب

346693598935303354153561835631قمح صلب حبّ

منها: 
6897139039171027813قمح صلب حب

14299148331272110191871615381سميد سوق

396841844963560560734045كسكسي

154981601716335179561905315110عجين غذائي )مقرونة، شربة...(

590926306668211750408551357369قمح لين ومشتقاته

منها: 
285533513933376943902960فارينة

272262668723983213561727325766خبز سوق كبير )400 غ(

212262382128526338154064820071خبز سوق صغير )220 غ( )باقات(
أنواع أخرى من الخبز )المبسس، خبز طابونة، فنكوش، 

765489971152015797224198361رقاق...(

205422483064330036522123شعير ومشتقاته

812389001008511972148507792حبوب أخرى

منها: 
74558035897410581124086962أرز

4337250258601737447510540946277مواد أخرى مشتقة من الحبوب

منها: 
115714021004128514831256خميرة )للخبز و المرطبات(

195192148922880250722888918656بسكويت

164341929026438374376354119959حلويات سوق

113411971507146318211085بسيسة

346442564977472044193199ملسوقة، بريك

367924029343454478715790834838بقول و توابل

181041962021029220242380916623بقول شائحة

منها: 
137817511925197521911474فول شائح

7787868292339516108327435حمص شائح 

626261996367724472345204لوبية شائحة

195020912700236427281840عدس شائح

188915111879201215091324بقول منّفخة

منها: 
135411521374149511181021حمص منّفخ

7203840481579825131907122بقول خضراء

منها: 
166921082012184522161706فول أخضر

522559715743736098825083جلبانة خضراء

2652534648832633507بقول مصبّرة

447415456458484421ملح

848096341092811971148678390توابل جاّفة

منها: 
120615141834236132581375فلفل أكحل

142815991491196722281373تابل

354487551592547392كروية

241326192918282833832324تابل و كروية 

3374806026461026413كمّون
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)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق

141814871689196422871332كركم

749857901872986627ملوخية مرحية

توابل أخرى )قرفة، زعفران ، شوش ورد، زعتر كليل، حبة 
5555749107171100536حالوة، راس حانوت...(

347390430531869326توابل طازجة )خضراء(

163250174251189174211780254808159462الخضر

الخضر الطازجة
منها: 

213782251824798271123383820880فلفل أخضر

150201587217199189382290314771طماطم خضراء

664468207628855797976457بصل أخضر

608764907650742689415947بصل شائح

475249075174664180164488ثوم شائح

70876191410111378711ثوم أخضر

201720821822197722391699لفت

432548965139556072164481سفنارية )جزر(

285032643395390139942782سلق، خبّيزة

720838101814431695764سبناخ

74787286712461636760كرمب

230721153278377565582338سالطة )سكورية، ليتو، خس...(

463051895603627566754466معدنوس

843718888978981668كالفس

61492390113241464748بروكلو

229482348625853277193131021973بطاطا

274627993097323736122688قرع أحمر

1050797105610881892787قرع بوطزينة

147914871598249237261381قنارية

319432774491522281153349فقوس 

150718401703243532491545بسباس

543716001762069699398039953550خضر  مصبّرة

منها: 
524056355564685171395040هريسة صناعيّة حكة أو صبة

240126543193390260712316هريسة "دياري"، فلفل معجون

9542106891060811392127389319فلفل أحمر مرحي

217129282672285526002128فلفل أحمر شائح قرون

325833487935827391074325831795طماطم صناعية حكة أو صبة

130014621979275540371436زيتون ممّلح

7611265148817291671874موالح

151101788621687291013974217230القوارص

منها: 
280732555586737092933725كليمنتين

108911271213641186182663511759برتقال

109115822143248632611429قارص

445865242960639678489503645210فواكه بالحبوب

منها: 
176422722054240842801828كرموس 

148215772514188334791677رمان

813897041102412104138588069عنب

745095311085813684247208590تفاح
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357237714217470576833313إجاص

64638339983410593136346735بطيخ

10504117571303114200144089517دالع

3402365548276039100553630فراولو

147915251575141112061396هندي

114791213213108156941990710083فواكه بالنواة

منها: 
201621581923213130581633مشماش

74427716885310608129626613خوخ

10231081126217512029916عوينة

8002106061268415172233929219غالل جاّفة

منها: 
200129443865465264172482دقلة

4078555558407086112754773تمر 

663812143315582633836لوز مقشّر

86751074016228223894080711529فواكه أخرى

منها: 
80781010615415214003801710809موز

3119364648356585116793709فواكه جاّفة

منها: 
93510111637291765091482بندق، فزدق، بوفريوة، جوزة

158218212131253230211476زقوقو

261899288712336114401954518419262738لحوم  و دواجن

132634148742171205202716247665132091لحم علوش

290073421744579591729629532548لحم بقري

6436670968897255106036375لحم برشني

8699645681037953662لحم جمل

213322641552192118301473كرشة و دوّارة

460606103213653823794كبدة

2135276255789986201224403لحم مفروم و مرقاز و "سالمي"

870879165710374411733513597883715الدواجن

منها: 
7954581866897829818310017673465دجاج

7541979113963191513580210250ديك رومي

3963251903681639560316210151161أسماك

3258442053554097741312805641399السمك الطازج

105917872090409191071967قرنيط، سوبية، مطيق

8933974316626305961منتوجات بحريّة أخرى

2544304848331428409سمك مجفف

56467294943811603172046425أسماك مصبّرة

منها:
53246968905411041164616098تن مصبّر

307326382457622301سردينة مصبّرة

162055181919203728233094298262162297الحليب و مشتقاته و البيض

611862285582615443736569حليب طري

385944175130551160733449لبن طري

595206505171560791449064257199حليب صناعي

171408547638860362حليب مرّكز

118830722865197936251862حليب مجفف
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433584826055115633678545643449ياغورت

140681683721276294124950216258جبن

70037901892010237116326811مواد أخرى مشتقة من الحليب

منها:
235728303513390454892375زبدة حيوانية

452049205151593957224255زبدة نباتية )جديدة، قولدينا...(

266622958632267358714419525974بيض

262422957432765382375267727258السكر والمواد السكرية

139251470115152161781647813639السكر

550961296340737986194953مواد سكريّة

منها:
6486457509661506615حلوى

458551515090606266924054حلوى شامية

194259366215305217شوينقوم )شيكلي (، لوبان

186321262285267143361914معجون غالل

49466619898812009232436752عسل و أغذية سكريّة

منها:
99914792562318759351664عسل النحل

2604311343606038132223542شكالطة )طوابع، غبرة، شوكولين...(

92716061495204032681148مبرّدات )قالس، ثالجة، جيرفاي...(

65972794519170710562713803770392 الزيوت

417685147659922655368872344106زيت الزيتون

242042797531785400914931426286زيوت نباتية 

منها:
151221523614467129751068213654زيت نباتي مدعّم )لإلستهالك األسري(

74891063314815241603469910670زيت قطانيا

282815115616282360701زيت عباد الشمس

8269218091024980761زيوت أخرى )سوجا,,,(

89759107794129030167108262791101393المشروبات غير الكحولية واألطعمة الجاهزة بالبيت

222142495825498299823594122561مشروبات طبيعية

منها:
786684927182598751197827شاي جاف أسود )حشيشة(

182516631792214626011565شاي أخضر

5647695071529020111155996بن صافية )كعب أو مدشّشة أو مرحيّة(

156617151865252023101611بن مخلطة )مدشّشة أو مرحيّة(

52786128748110264144815515بن مستحضرة سريعة الذوبان )نسكافي، ماكسوال,,,(

4991659553739019158914151954397مشروبات غير كحولية متناولة في البيت

منها:
105131561222660291035657015177ماء معدني 

264812858032603384234507524975مشروبات غازية 

108481292415951199063535812224عصير غالل )قارورة ، باكوات...(

مشروبات التقطير)ماء ورد، ماء الزهر، عطرشية)مقطرة 
147418691949301932881479أو أوراق((

90510201972324166201627مأكوالت جاهزة متناولة بالبيت

منها:
741992472551552273بيتزا متناولة بالبيت

56545977212712608687دجاجة محمولة متناولة بالبيت

2338238432575719114413058مكسرات وحبوب أخرى

منها:
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9671026113119081674942قلوب عبادة و قرع

4201825579123543602لوز مقلي، أكاجو

517663901192348421003جوزة، بوفريوة، فسدق، بندق

162019342604383243171933خدمات الطهي

101508118207132004149624170053102410مشروبات كحولية، تبغ و نفة

36465093908410458189596234مشروبات كحولية

9786211311512292013916615109596176تبغ و نفة و معسل

منها:
9605711033112065013660014834794279سجائر

995717935608746835نفة

7591107105913101393769معسل

260614311499361236471614726904292842المالبس و األحذية  والمستلزمات الشخصية

101409121804139862187793268067112725مالبس خارجية أساسية و عصرية

منها:
39435842744310832268766584كسوة

5211620177289580145315762فيستة، بلوزون

131821678318205349794266916087معطف، كاب

119071373517267214463461913346روبة )أنسومبل(، كسوة نسائية

367764249047360589637825238681سروال دجين

172562163324122310094670818906سروال عادي

287331963993441461802776شورط )تبان(

388442594979560472793862جيب، جيب شورط

230023442331255926232356منديلة )ميدعة(

407753216433840883294365مالبس عصرية أخرى أساسية

885896871181614623206999021مالبس خارجية أساسية و تقليدية

370647824908678466203803جبة 

2894305446405624110773403قفطان

5000562455676418377513384155205مالبس خارجية أخرى

منها:
144251840222938296915691617905قميص

128191561214992203562583012561مريول صوف، جيلية صوف

233831612900497476902923بيجاما

97921288513284153702594911227جوكينغ، بدلة رياضية

872698811085910910135128535مالبس خارجية أخرى )جبة نساء...(

199072259527564349316358923118مالبس داخلية

منها:
166317302231262638291703مريول خلعة

115141250915595204124051313542مريول قطن

852972102610711961891حصارة، سوتيان، قان

249033253591479861332966مالبس داخلية سفلى و مالبس داخلية لالستحمام

275031034057477092053273مالبس داخلية بدون تمييز

69571027413482235065811313131مستلزمات شخصية 

منها:
219127662930321241852424جوارب، جوارب شفافة )كولون(

2030304837078409251654592ساعة يدوية

1414238933716277122312894حقيبة يدوية، حافظة أوراق أو حافظة نقود

5047491344260493711528نظارات شمسية

6478780490479679120786690مستلزمات لتغطية الرأس

64405739538657411117215980769714األحذية و أغطية القدم )جلدية، بالستيك، قماش...(
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وطني

)تابع(متوسط االنفاق الفردي حسب عشيرات اإلنفاق

منها:
275853041936416502227838930621نعل )صباط(

5512623977249784123835721صندال

131681622317917223923419314180حذاء رياضي )سبادري(

156481762319890223192603715903شالكة

815873181715773262949األقمشة و الصوف

152216183014393448451782نفقات الخياطة و مستلزماتها

7842209029031096477136991136166461030411نفقات السكن 

5448856087347302388922581239206576992اإليجار واالستخالص الشهري و المعلوم البلدي

منها:
57779699488116413238828804378843معلوم اإليجار الفعلي

483152533637642609751432936059493205معلوم اإليجار االفتراضي

3955514964668438151044945المعلوم البلدي السنوي

186952200052228994264698373397192352نفقات الطاقة والمحروقات 

159692172443202076237117350216167444نفقات الطاقة 

منها:
363193838044215481806328134673فاتورة الماء

118665129028152859185655285172127191فاتورة الكهرباء و الغاز الطبيعي

470750355001328217635580نفقات شراء الماء )صهريج، قرباجي...(

272602760926918275812318024908محروقات التنوير والطبخ و التدفئة

248472505624453243072071522630غاز قارورة

132676372468128بترول أزرق )قاز(

201122942167212621921800فحم

459726527010011013059147908292140نفقات الصيانة و تصليح السكن

2649332438542474827210540432879البناء 

2729359066325193119823593النجارة و البلور و المواد الحديدية 

2766517262487015138314067التجهيز الصحي

117619322187315484701950التجهيز و التركيب الكهربائي

117851861420763301155657716014الدهن و التبييض و صيانة األسطح

37723437024101619621نفقات أخرى لصيانة المنزل

64112884837134823641524962168927النفقات الكبرى لالقتناء وبناء مسكن

منها:
910121250541833849545152213نفقات شراء أرض لبناء مسكن

5501272133122063562898085103390نفقات بناء مسكن

42386046413142713324نفقات شراء مسكن

117337150582176534244075419040143435أثاث، تجهيزات كهربائية و منزلية وخدمات منزلية يومية 

2600034247430786609015088937626أثاث األسرة

منها:
27383809376712025349305946بيت نوم

8205651732218297771554قاعة أكل

520967061114617398415008907قاعة استقبال

49673544713112681660مكتبة

1585310632955059105152782أثاث كامل آخر)بيت جلوس، جرايات و وسادات...(

186320312348411248231885منضدة، مائدة

1252563239883854481214بالكار

46046584911424390809أرجنتيار، بوفاي

700142895213561631851بنك

7251032137315221998908كرسي

79990379914211261739سرير، مولة
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342239554757364857383396حشايا )جراية(

3387445951367512140694209زربية

144372093721602332305696818249تجهيزات كهربائية و منزلية

101561419013536206893003111354تجهيزات كهربائية للمنزلية

منها:
4345651156598342128594753ثالجة أو مجمّد

140923552291416350201918آلة غسل المالبس

76074175612843153772فرن كهربائي - ميكروأوند

311335893734430754852941مستلزمات و نفقات الصيانة و التصليح

174519492159363374812159تجهيزات المطبخ

2531478258378873193024703آالت تسخين و تكييف الهواء

207955849135260781040آلة تسخين )بالكهرباء، بالغاز، بالمازوط أو البترول...(

167031534289595498202824مكيف هواء
مستلزمات و نفقات التركيب و الصيانة ولتصليح آلالت 

39438649812822885614التسخين ولتكييف الهوائي

80931240413020183212938610428أدوات المطبخ

منها:
140533952807427366812229طواقم 

668990091021314047227048200أدوات المطبخ

121911513619441231064006513845المالحف و األغطية و الستائر

منها:
305638865030556395443384مالحف و مناشف

456559546116659790684496أغطية

45705295829410947214545965قماش التأثيث و الستائر

56056671037846610236614054662702نفقات التنظيف

55880666737808110191713883162336مواد التنظيف

منها:
521260866315682478365456صابون الغسل

316103738944441605698330035943مواد تنظيف )أومو، نظيف، دينول...(

113051293914438169891865511207ماء جافال
أدوات تنظيف )مكنسة، غولة، حكاكة، خرقة، فانتوز، 

277036664713644895933461أكياس الفواضل المنزلية...(

132616232279331077191903أوراق معدنية و ماشابهها لحفظ المواد الغذائية

1764303854491715366نفقات خدمات التنظيف

منها:
61691881911215195التنظيف بالشائح و الصبيغة

3075623682284781096218861003181362890الرعاية الصحية و الشخصية

52366660809694210807514716861709نفقات طبية عادية

346854199056012657688685338017نفقات لفحوصات األطباء

223535138854536557033269نفقات عالج و جراحة األسنان

خدمات شبه طبية )صور باألشعة و تحاليل طبية 
131271740426880310884463717190وتمريض(

3623747516665109661919120051945نفقات طبية استثنائية

141291871327417361748591221510عالج و إقامة عملية جراحية 

1711332735307362160333502نفقات استثنائية لجراحة و تركيب األسنان

46375356652412043164235607نفقات استثنائية للتصوير

171629553135527890342669نفقات الوالدة

140441716525835348616365718544نفقات عالج أمراض مزمنة

9448610400712788814883419895496181مواد صيدلية

753798060010349812469516910676783األدويـة 
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191072340624390241392984719398مواد صيدلية أخرى

120899146049179806259958453712148879الرعاية الشخصية

59108725399889214954928672281111مواد التجميل و الزينة

منها:
73941033415627213284385611701مواد تجميل

37245456506317710125120204853812عطورات

مواد تجميل أخرى )صبغة شعر، حنّة، عفص، مردومة، 
140461614119440258353983715126سواك، باروق، جال شعر...(                                                                                        

61791735108091511040916699067769نفقات الصيانة الشخصية

منها:
94948727845811111102207743حمام، دوش

231282790430637433555784625090حالقة 

118241518616316215444125914541شمبوان، طَفل

3407532961909479171894955جال دوش، كريم مرطب,,,

5406628771828346118525573معجون أسنان

2096192675193628285563451667686359617النقل و المواصالت

1148851645232351084077121455346258788شراء و صيانة وسيلة  نقل خاصة

1119221616212615648368236780775شراء وسيلة نقل خاصة

منها:
580413870153765234867554376603شراء سيارة

512674025456378364343919شراء دراجة نارية

2038828831437777120516597236283معاليم وسيلة نقل خاصة

منها:
45056456962015318340037632معلوم الجوالن و األداء

1224218435296164978012246324993تأمين السيارة

245523192304217817901816تأمين الدراجة النارية

118616212237392876551836معلوم المراقبة الفنّية

5930284435125149207801452859104732محروقات وسيلة نقل خاصّة

منها:
34976550109063916332537571076608بنزين للسيارات

92101057215512262094308112002مازوط للسيارات

1143813573137371079487339777بنزين مخلط للدراجات النارية

557457741149116921405668710صيانة وسيلة نقل

منها:
2505285455209590198594263غسل و تشحيم و تبديل زيت السيارة

479558419947202368غسل و تشحيم الدراجة النارية

1622620725295604991910685525232تصليح  وسيلة نقل

1593107223292426125992193شراء قطع الغيار

996697131320133222965نفقات اليد العاملة

40285364690012604253596198نفقات تصليح غير مبوّبة

94733102996127720148633212340100829نفقات النقل العمومي

139423342016149713391923االشتراكات المدرسية

186117532317211390712333االشتراكات غير  المدرسية

885269321911264512487611899684043نفقات غير دورية

منها:
 SNT أو TRANSTU( قطاع عام ،)حافلة )وسط المدن

638269098745998952835624سابقا(

 TUT، TUS،( قطاع خاص ،)حافلة )وسط المدن
),,,TCV166217972828398447531992
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156631620621297248882251514853سيارة أجرة )لواج( وحافلة بين المدن

345883926950081615546827733728تاكسي

170917421883208926331258قطار

233030363938422324392081مترو- حافلة ومترو

251362342422749164811150623498نقل ريفي

159581186341224864282764416168171424االتصاالت

130531701822729291525933817340نفقات شراء وتجهيز الهاتف القار والجوال

132962150601175474215878300633136457فواتير وبطاقات تمويل الهاتف القار والجوال

منها:
2390306657899066182974247فاتورة الهاتف القار

3728701246103298971426فاتورة الهاتف الجوال

547944112382062462شراء بطاقات تمويل الهاتف القار

4305756248686989499616746254200شراء بطاقات تمويل الهاتف الجوال

9226309173501163شحن الهاتف القار

8658389094982131077769892175147شحن الهاتف الجوال

132691834624950369575515917067نفقات األنترنات

2520544237488607917218275544471نفقات الترفيه و الثقافة

140232272323691375676619519297نفقات الترفيه

117341963720219311165087915566شراء أدوات و مواد ترفيه

6709112201050218901260118521تلفاز

3807676474268966186165214حاسوب

97314141921289547731519لعب لألطفال

2268308634726409149893690مستلزمات  و صيانة و تصليح أدوات الترفيه

2317354257826691111256112نفقات الثقافة

2901904669645310768مشاهد

202733515315572758152752ألعاب

22074157591210534259215316الكتب والصحف والرحالت

12241531221764618805كتب غير مدرسية

9228246010401747405الرحالت
اشتراكات في منظمات ثقافية  أو رياضية أو نقابية أو 

1422303343866701185703656سياسية  أونادي ترفيهي

71237800519376713829124268383689التعليم

199231679120475254044289216834نفقات معاليم ما قبل الدراسة

منها:
123331054312646151262620310473معلوم روضة أطفال 

238227753007371561892459معلوم المحضنة

439621843702582695663115معلوم الحضانة المدرسية

46888582616416810166918070961312نفقات التعليم المدرسي

منها:
408839414276497455003987محفظة بمناسبة العودة المدرسية

566059735374589162495942كتب بمناسبة العودة المدرسية

91469468903511388121519674كراسات و أدوات أخرى بمناسبة العودة المدرسية

171022465724951350473931118088معلوم دروس خصوصية و ساعات التدارك

53858227132533461110339817404معلوم الدراسة )للمدارس الحرة والجامعات الخاصة(

91311591141176419351295معلوم المبيت )بالنسبة للبياتة(
معاليم مدرسية أخرى )التسجيل، التأمين المدرسي 

291132684265558885823421والجامعي....(

1255249560208683171513907نفقات تعليم أخرى

منها:
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1020183944465530104812511تعليم السياقة

2023491379298164561285نفقات تعليم أخرى )موسقى، رقص، تعليم بالمراسلة...(

317025043105253519301636نفقات التكوين المهني

115245140744180650254542560841156536نفقات العطل، السياحة،  النزل، المطاعم والمقاهي

287177047277444482506275نفقات العطل في النزل

4808648611657214095252710214نفقات العطل ما عدى النزل

114839376092145669419212147المنحة السياحية للسفر إلى الخارج

3943847508596938951417747752045مأكوالت في مطعم

منها:
168241938521590280092130516317كسكروت تن أو سردينة

127591704623133359065152716676كسكروت لحم أو دجاج أو ديك رومي أو سالمي

445233344042370239293203صحن أو كسكروت كفتاجي

346957927841181839610113717أكلة في مطعم

5398961732732558793812738256640مشروبات ساخنة

منها:
143716592154247956871794شاي

5247760011709928518112117254722قهوة

121991596421045273335218616028مشروبات باردة

منها:
53157339848211710189356718مشروب غازي

3925512279829610159685171ماء معدني

2553251439515740149893523عصير غالل

337733474180633788283187شيشة في المقهى

35265248596811642255825891نفقات أخرى

101676886212372408809نفقات إدارية

2397885442395146423نفقات العدول و نفقات القضايا و المحاكم

1603312143687508205534165شراء الحلي و المجوهرات

3241167379930145640575841993112564903871270المجموع العام





إستمارة المسح

4 ملحق عــدد
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143 تونس إحصائيات 

املسح الوطني لإلنفاق 

واالستهالك

 ومستوى عيش األرس لسنة 

2015

الـتـونـسيـة الـجمهـوريــة 
وزارة التنمية و اإلستثامر 
الــدولـــــي والـــتـــعــاون 
املعـهد الوطنـي لإلحـصـاء

الرتميز اإلحصايئ لألرسة التعريف الجغرايف لألرسة 

الرتخيص عدد :              املؤرخ يف                   من                  إىل غاية

  تنطبق عىل هذا املسح أحكام القانون عدد 32 لسنة 1999 املؤرخ يف 13 أفريل 1999 و املتعلق باملنظومة الوطنية لإلحصاء وخاصة منها :

 - الفصل 5 املتعلق بالرس اإلحصايئ الذي يتمثل يف عدم الكشف عن املعطيات الشخصية املضمنة باستامرات املسوحات اإلحصائية. 

 و ال ميكن استعامل هذه املعطيات إال ألغراض إحصائية و ال لغايات ذات عالقة باملراقبة الجبائية أو االقتصادية أو اإلجتامعية  و أعوان اإلحصاء مطالبون باحرتام الرس املهني.

 -الفصل 6 املتعلق بإلزامية اإلجابة بكل دقة ويف اآلجال املحددة عىل االستامرات اإلحصائية.

-الفصل 26 املتعلق بالعقوبات وذلك بخطية مالية لكل من ميتنع عن اإلجابة عىل استامرات املسوحات اإلحصائية أو يديل بإجابات منقوصة أو غري صحيحة

م2: استامرة نفقات السكن

01

اسم و لقب رئيس األرسة.......................................................................................................................................................................................

العنوان.............................................................................................................................................................................................................

ظروف تعمري اإلستامرةعدد أفراد األرسة

 رمــز الوحـــدة األوليـــة:  

العـدد الرتــبي لألســــرة :  

الوالية:........................... املعتمدية: ………..……...................................

البلدية:............................ املنطقــة: .........................................................

اسم الوحدة األولية للمسح :..........................................................................
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    صنف املبنى الذي ينتمي إليه املسكن

1-   عامرة سكنية

2-   مبنى سكني جامعي آخر

3-   مسكن مستقل

4-   مبنى غري سكني     

      مواد تبليط األرضية

1-   خشب مصقول، جليز، اسمنت، موكات

2-   أرض، رمل
 

       مواد بناء السقف

1-   دالة
2-   دمس، قرمود ، لوح
3-   مواد أخرى اذكرها

      عدد الغرف باملسكن                                

      صفة إقامة األرسة باملسكن

1-   مالكة
2-   كارية

3-   مجانا           

        هل لألرسة بيت استحامم ؟

    1-   بيت استحامم مجهز باملاء الساخن 

    2-   دوش مجهز باملاء الساخن

    3-   بيت استحامم غري مجهز أو )مطهرة(

    4-   ليس لألرسة بيت استحامم         

        إذا كانت األرسة تتزود باملاء الصالح للرشب من خارج املسكن، ماهي املدة 

الزمنية املقضاة للوصول إىل نقطة التزود باملاء )بالدقائق(  ؟

         إذا كانت األرسة تتزود باملاء الصالح للرشب من خارج املسكن، ماهي املسافة 

الفاصلة بني املسكن ونقطة التزود باملاء )بالكم(؟

       مواد بناء الجدران الخارجية

1-   حجر، ياجور، كنتول )مبنى بالسيامن أو البغيل(

2-   مواد أخرى، اذكرها    

     نوع املسكن الرئييس

01- دار عريب

02- مسكن فردي متالصق

03- طابق فردي متالصق

04- مسكن فردي منفرد: فيال

05- طابق فيال علوي

06- طابق فيال سفيل

07- شقة بعامرة

08- مسكن متفرع عن فيال )ستوديو(

09- مسكن يف وكالة

10- حوش، برج

11- قريب، معمرة، كيب، براكة، خيمة ، قيطون

12- محل غري معد أصال للسكنى )حانوت، مستودع(

        ما هي وسيلة التنوير التي تستعملها األرسة ؟

1-   تيار كهربايئ )ستاغ(: لألرسة اشرتاك )فاتورة( 

2-   تيار كهربايئ )ستاغ(: ليس لألرسة اشرتاك

3-   تيار كهربايئ )ستاغ(: فاتورة ضمن األيجار  

4-   تيار كهربايئ بالطاقة الشمسية 

5-   تيار كهربايئ آخر )مولد كهربايئ...(   

6-   قازة أو ملبارة

7-   وسيلة أخرى )اذكرها....(

       هل تستعمل األرسة أيضا الغاز الطبيعي  ) لرشكة STEG ( ؟

1-  نعم 
2-  ال  

        ما هو املورد األسايس للامء الصالح للرشاب ؟

01- ماء سبالة لألرسة اشرتاك )فاتورة( 

02- ماء سبالة ليس لألرسة اشرتاك )فاتورة( 

03- فسقية خاصة  أو ماجل خاص

04- برئ  خاص

05- ماجل عمومي أو فسقية عمومية

06- برئ عمومي غري مجهز

07- سبالة عمومية مرتبطة بشبكة الصوناد

08- سبالة أو عني ماء أو برئ تحت ترصف جمعية ذات مصلحة مشرتكة )جمعية مائية(

09- عني غري مهيأة

10- واد 

         ما هو نوع الوقود الذي تستعمله األرسة لتدفئة املسكن ؟

1-  شبكة الغاز

2-  غاز القارورة

3-  برتول

4-  مازوط، فيول 

5-  كهرباء

6-  الطاقة الشمسية

7-  فحم أو حطب

8-  مصادر أخرى

9-  مل تستعمل أي و سيلة تدفئة

09

     1

     2

     3

    4

      5

          6

          7

     8

     9

      10  

      11  

      12  

      13  

      14  

بيانات عن املسكن وظروف عيش األرسة
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       هل تريّب األرسة حيوانات قصد اإلستهالك الذايت ؟

1-   نعم

2-   ال    )←س36(  

       صنف املطبخ باملسكن ؟

1-  مطبخ مجهز بحوض

2-  مطبخ غري مجهز بحوض

3-  ليس باملسكن مطبخ

 كم تقدر بعد املسكن عن أقرب)بالكم(:                                

        مدرسة ابتدائية

           

        هل أن املسكن مرتبط بشبكة رصف املياه املستعملة ؟

1-   نعم

2-   ال   

       صنف املرحاض باملسكن ؟

1-   مرحاض مجهز بدفاق ماء

2-   مرحاض غري مجهز بدفاق ماء

3-   مرحاض خارج املسكن

4-   مرحاض مشرتك

     16

     17

    18

          20

          مصدر الطاقة لتسخني املاء لإلستحامم ؟

1-  شبكة الغاز

2-  غاز القارورة

3-  برتول

4-  مازوط، فيول 

5-  كهرباء

6-  الطاقة الشمسية

7-  فحم أو حطب

8-  مصادر أخرى

         ما هو املصدر الرئييس للطاقة التي تستعملها األرسة للطبخ ؟

1-  شبكة الغاز

2-  غاز القارورة

3-  برتول

4-  مازوط، فيول 

5-  كهرباء

6-  الطاقة الشمسية

7-  فحم أو حطب

8-  مصادر أخرى

     19

        مدرسة إعدادية

           

         21

        معهد ثانوي

           

         22

        مستوصف أو مركز صحي

           

         23

        مستشفى محيل

           

         24

        روضة أو محضنة أطفال أو كتاب
           

         25

        منشأة شبابية

           

         26

        منشأة رياضية

           

     27

       مركز تسوق أو خدمات

           

         28

         29

 إن نعم، أذكر عددها:

30         خرفان

31                ماعز

32                أبقار

33                إبل

34                دجاج

35                أرانب

     15
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......................................................غرفة نوم

......................................................قاعة استقبال

.......................................................قاعة أكل

.......................................................قاعة جلوس)بيت أبناك(

)Bibliothèque(مكتبة.......................................................

.......................................................مذياع )راديو(

.......................................................راديو كاسات

.......................................................جهاز تلفزة

DVD جهازقارئ.......................................................

.......................................................جهاز تصوير فيديو)كامريا(

.......................................................آلة تصوير )مصورة(

.......................................................جهاز برابول

.......................................................حاسوب

.......................................................ثالجة

.......................................................مجمد

....................................................... آلة غسيل ثياب

.......................................................  آلة غسل أواين الطبخ

.......................................................   آلة طبخ بالفرن

.......................................................   آلة طبخ بدون فرن

)”micro-ondes”(آلة تسخني    .......................................................

.......................................................    مروحـة كهربائية

.......................................................   مكيف هواء

....................................................  جهاز تدفئة

.....................................................  آلة خياطة

....................................................مكواة

.....................................................مجفف شعر

9-أ

      36

مالحظاتالغرض العدد
1-   نعم

2-   ال 

تأثيث وتجهيز املسكن

      37

      39

      41

      43

      45

      47

      49

      51

      53

      55

      57

      59

      61

      63

      65

      67

      69

      71

      73

      75

      77

      79

      81

      83

      85

      87

      38

      40

      42

      44

      46

      48

      50

      52

      54

      56

      58

      60

      62

      64

      66

      68

      70

      72

      74

      76

      78

      80

      82

      84

      86
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  معلوم اإليجار الشهري )بالنسبة للكاري(                                                                                                             ............................................................................

  معلوم اإليجار  الشهري التقريبي

 )بالنسبة للمالك(                                                                                                                                            ............................................................................

  املعلوم البلدي السنوي خالل سنة املعاينة                                                                                                            ............................................................................

10

فاتورة الكهرباء و الغاز                                                                                                                                   ............................................................................

نفقات رشاء وتجهيز جهاز التدفئة 
 خالل سنة املعاينة                                                                                                           ...............................  ...........................................................................

نفقات صيانة وتصليح جهاز التدفئة
 خالل سنة املعاينة                                                                                                                                        ........................................................................

نفقات رشاء وتجهيز جهاز التربيد
  خالل سنة املعاينة                                                                                                           ..............................  .........................................................................

نفقات صيانة وتصليح جهاز التربيد
  خالل سنة املعاينة                                                                                                         ................................  ...........................................................................

فاتورة املاء                                                                                                     ...................................................  ............................................................................

املعلوم الشهري لرشاء املاء )صهريج،قرباجي. (                                                                                                                      .................................................................................

خدمات معينة منزلية                                                                                              ............................ ............................................................................

خدمات حارس                                                                                                                                 ...................................................................

خدمات جّنان                                                                                              ........................................ ......................................................................

نقابة املتساكنني                                                                                                                               ......................................................................

خدمات سائق                                                                                                                                  ......................................................................

نفقات السكن والطاقة

0 4 0 1 1

0 4 0 1 2

0 4 0 1 5

0 4 1 1 4

0 5 2 3 1

0 5 2 3 9

0 5 2 3 3

0 5 2 3 9

0 4 1 1 1

0 4 1 1 6

0 4 2 6 1

0 4 2 6 2

0 4 2 6 3

0 4 2 6 4

0 4 2 6 5

10-ب                     التيار الكهربايئ وتدفئة املسكن والتكييف 

10-ج              املاء الصالح للرشاب

10-د             النفقات السنوية للخدمات املنزلية خالل سنة املعاينة

     01

     02

     03

     04

05

     06

     07

     08

     09

     10

     11

     12

     13

     14

     15

25 4 3

مالحظاتنوع املادة أو الخدمة  القيمة باملليم الرمز العدد 

الرتبي

1

10-أ              اإليجار و املعلوم البلدي 
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11

1       هل قامت األرسة )رئيسها أو أحد أفرادها( خالل 12 شهرا الفارطة )مبا يف ذلك شهر 

املسح( برشاء أرض قصد بناء مسكن رئييس أو ثانوي؟  

1-  نعم
2-  ال  

 

     1

1      هل قامت األرسة )رئيسها أو أحد أفرادها( خالل 12 شهرا الفارطة )مبا يف ذلك شهر 
املسح( برشاء مسكن الستعامله كمسكن رئييس أو ثانوي؟

1-  نعم
2-   ال  

     2

1      هل قامت األرسة )رئيسها أو أحد أفرادها( خالل 12 شهرا الفارطة )مبا يف ذلك شهر 
املسح( بنفقات بناء مسكن الستعامله كمسكن رئييس أو ثانوي؟

1-  نعم
2-  ال 

     3

4      هل لألرسة مسكنا ثانويا تقيم به خالل بعض الفصول أو تستعمله كليا أو جزئيا أيام 
السنة؟

1-  نعم
2-   ال  

     4

النفقات السنوية للامء                                                                                     ...................................................      ..............................................................................

النفقات السنوية للكهرباء والغاز                                                                                                                          ..............................................................................

النفقات السنوية للهاتف                                                                                                                                    ..............................................................................

نفقات رشاء أرض                                                                                                                                              ..............................................................................

املبلغ املسدد من املال الخاص لرشاء أرض                                                                                                                .............................................................................

  املبلغ املقرتض من البنك لرشاء أرض                                                                                                                     ..............................................................................

سلفة من األقارب لرشاء أرض                                                                                                                               .............................................................................

نفقات بناء مسكن                                                                                                                                            .............................................................................

املبلغ املسدد من املال الخاص لبناء مسكن                                                                                                              .............................................................................

املبلغ املقرتض من البنك لبناء مسكن                                                                                                                     ..............................................................................

سلفة من األقارب لبناء مسكن                                                                                                                             ...............................................................................

نفقات رشاء مسكن                                                                                                                                           ...............................................................................

املبلغ املسدد من املال الخاص لرشاء مسكن                                                                                                            ...............................................................................

املبلغ املقرتض من البنك لرشاء مسكن                                                                                                                    ..............................................................................

سلفة من األقارب لرشاء مسكن                                                                                                                            ...............................................................................

رشاء أرض أو مسكن ونفقات بناء مسكن ونفقات املسكن الثانوي
هذا الجزء خاص بجميع أفراد األرسة مبا يف ذلك املعنيني بالنفقات الشخصية

نفقات رشاء أرض أو مسكن ونفقات بناء مسكن خالل سنة املعاينة

0 4 3 1 2

0 4 3 1 3

0 4 1 2 1

0 4 1 2 4

0 4 3 1 1

25 4 3

مالحظاتنوع املادة أو الخدمة  القيمة بالدينار الرمز
العدد 

الرتبي

1

نفقات املسكن الثانوي خالل سنة املعاينة

     05

     06

     07

     08

     09

     10

     11

     12

     13

     14

     15

     16

     17

     18

     190 8 1 2 1

11-أ     

11-ب         



149 تونس إحصائيات 

املعلوم البلدي السنوي                                                                                                                                  ................................................................................

املبلغ السنوي لخدمات حارس                                                                                            ..                           ................................................................................

املبلغ السنوي لخدمات جنان                                                                                                                          ................................................................................

نفقات الصيانة والرتميم                                                                                                                                 ................................................................................

0 4 0 2 5

0 4 2 6 2

0 4 2 6 3

0 4 2 1 9

     20

     21

     22

     23
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    هل لألرسة هاتف قار باملنزل؟

1-   نعم، لألرسة هاتف قار بنظام الفاتورة 

2-   نعم ، لألرسة هاتف قار مسبق الدفع )بالبطاقة(

3-   نعم لألرسة هاتف قار مجاين

4-   ليس لألرسة هاتف قار

12

     1

تكنولوجيا املعلومات واالتصال

        إذا كان لألرسة هاتف قار، هل قامت بإدخاله خالل 12 شهرا الفارطة)مبا يف 

ذلك شهر املسح(؟

1-   نعم 

2-   ال  

     2

         هل لرئيس األرسة جهاز هاتف جوال ؟

1-   نعم هاتف بنظام الفاتورة

2-   نعم هاتف جوال مجاين عىل حساب املشغل

3-   نعم هاتف جوال بنظام مسبق الدفع

 )Forfait( 4-   نعم هاتف جوال بنظام الفوريف

5-   ليس له هاتف جوال

      3  

        هل لألفراد الذين هم يف كفالة رئيس األرسة جهاز هاتف جوال ؟

1-   نعم

 

2-   ال  
 

      4

       هل تنتفع األرسة  بخدمات شبكة األنرتنات )اشرتاك ، بطاقة مسبقة الدفع ، 

ADSL...( ؟ 

1 -  نعم 

2 -  ال  

     5

        هل قامت األرسة برشاء حاسوب أو لوحة رقمية خالل 12 شهرا الفارطة)مبا يف 

ذلك شهر املسح(؟

1-   نعم

 

2-   ال  
 

     6

12-أ

نفقات إلدخال الهاتف القار                                                                                                                                          ..........................................................

آخر فاتورة سددتها األرسة للهاتف القار                                                                                                                            ..........................................................

نفقات رشاء جهاز الهاتف الجوال                                                                               .                                                   ..........................................................

نفقات رشاء مستلزمات الهاتف الجوال                                                                                                                            .........................................................

نفقات رشاء رشيحة الهاتف الجوال                                                                                                                                 ..........................................................

آخر فاتورة سددتها األرسة للهاتف الجوال                                                                                                                          ..........................................................

معلوم فوريف للهاتف الجوال                                                                                  ....                                                     ..........................................................      

نفقات رشاء حاسوب                                                                                  .................                                                   ..........................................................

نفقات رشاء لوحة رقمية                                                                           ....................                                                   .........................................................          

نفقات االشرتاك يف االنرتنات                                                                                    ....                                                   ..........................................................

نفقات االشرتاك يف قناة تلفزية خاصة                                                                                                                               ..........................................................

25 4 3

مالحظاتنوع املادة أو الخدمة  القيمة باملليم الرمز
العدد

 الرتبي

1

نفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال خالل سنة املعاينة

0 8 1 1 4

0 8 1 2 1

0 8 1 1 2

0 8 1 1 3

0 8 1 1 5

0 8 1 2 2

0 8 1 2 4

0 9 1 1 5

0 8 1 5 1

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

0 9 1 2 0
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       هل لك )رئيس األرسة( أو ملن هم يف كفالتك وسيلة نقل خاصة أخرى؟

1-   نعم
2-   ال   

     2           هل لك )رئيس األرسة( أو ملن هم يف كفالتك وسيلة نقل خاصة؟

1-   سيارة عىل ملك األرسة

2-   سيارة عىل ملك املشغل

3-   دراجة نارية عىل ملك األرسة

4-   دراجة نارية عىل ملك املشغل 

5-   دراجة عادية

6-   دابة، عربة مجرورة

7-   ليس لديه وسيلة نقل)←س 18(

     1

النقل الخاص والنقل العمومي   13

3               إذا كان الجواب » نعم » اذكر نوعها؟ )حسب تصنيف سؤال 1(    

رشاء سيارة                                                                                                                                                                .........................................................

املبلغ املسدد من املال الخاص لرشاء سيارة                                                                                                                         ..........................................................

املبلغ املقرتض من البنك لرشاء سيارة                                                                                                                                 .......................................................... 

سلفة من األقارب لرشاء سيارة                                                                                                                                         .......................................................... 

  رشاء دراجة نارية                                                                                                                                                       ..........................................................

رشاء دراجة هوائية                                                                        ..                                                                             ..........................................................

رشاء وسيلة نقل أخرى                                                                                                                                                   ..........................................................

املعلوم السنوي للجوالن واألداء                                                                                                                                        ..........................................................

املعلوم السنوي لتأمني السيارة                                                                                                                                          ..........................................................

املعلوم السنوي للمراقبة الفنية                                                                                                                                         ..........................................................

املعلوم السنوي لتأمني الدراجة النارية                                                                                                                                ..........................................................

املعلوم السنوي لالشرتاك يف مأوى                                                                                                                                      ..........................................................

املعلوم السنوي لالشرتاك يف الطريق                                                                                                                                   ..........................................................

 السيارة                                                                                                                                                                       ..........................................................

النفقات السنوية لتصليح وسيلة نقل                                                                                                                                  ..........................................................

كراء السيارات                                                                                                                                                               ..........................................................

نفقات املحروقات بالنسبة لكراء السيارة                                                                                                                                                                           

25 4 3

مالحظاتنوع املادة أو الخدمة  القيمة بالدينار الرمز
العدد

 الرتبي

1

نفقات النقل الخاص خالل سنة املعاينة 

0 7 1 1 1

0 7 1 1 2

0 7 1 1 3

0 7 1 1 9

0 7 1 2 1

0 7 1 2 2

0 7 1 2 4

0 7 1 2 3

0 7 1 6 5

04

05

06

08

09

10

11

12

14

15

0 7 1 6 7

0 7 1 5

0 7 1 6 1

16

17

19

13-أ

07

13

18

0 7 1 3 4
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النقل العمومي

اشرتاك نقل يف الحافلة                                                                                                                                                ...........................................................

اشرتاك نقل يف القطار                                                                                                                                                  ............................................................ 

اشرتاك نقل يف املرتو                                                                                                                                                   ............................................................

اشرتاك نقل يف الحافلة واملرتو                                                                                                                                       ...........................................................

نقل ريفي منتظم                                                                                                                                                      ...........................................................

وسيلة نقل خاصة                                                                                                                                                      ...........................................................

0 7 2 2 1

0 7 2 2 2

0 7 2 2 3

0 7 2 2 4

0 7 2 2 5

28

29

30

31

32

       هل لك )رئيس األرسة( اشرتاكات يف وسيلة نقل عمومي؟ 

1-    نعم
2-    ال )←س 34(   

     20

21       2    إذا كان الجواب “ نعم “،  ما هو عدد  هذه االشرتاكات؟ 

          اذكر وسيلة النقل بالنسبة لالشرتاك األول:

1-    حافلة
2-    قطار
3-    مرتو

4-    حافلة و مرتو
5-    نقل ريفي

6-    وسيلة نقل خاّصة

     22

  4      ماهي دورية االشرتاك األول؟

1-    أسبوعي
2-    شهري
3-    سنوي

    23

24       5   اذكر وسيلة النقل بالنسبة لالشرتاك الثاين)حسب تصنيف سؤال 22( 

25       5  ماهي دورية االشرتاك الثاين)حسب تصنيف سؤال23(؟ 

       هل ألبنائك الذين هم يف كفالتك اشرتاكات يف وسيلة نقل عمومي؟

 
1-   نعم

2-    ال   

     34

35       5   إذا كان الجواب »نعم«،ماهو عدد اإلشرتاكات؟ 

36               اذكر وسيلة النقل بالنسبة لالشرتاك األول: )حسب تصنيف سؤال22(

37      4      ماهي دورية االشرتاك األول؟ )حسب تصنيف سؤال23(

38       5   اذكر وسيلة النقل بالنسبة لالشرتاك الثاين)حسب تصنيف سؤال 22( 

39       5  ماهي دورية االشرتاك الثاين)حسب تصنيف سؤال23(؟ 

25 4 3

مالحظاتنوع املادة أو الخدمة  القيمة باملليم الرمز
العدد

 الرتبي

1

النفقات السنوية الشرتاكات وسائل النقل لرئيس األرسة خالل سنة املعاينة

  5  هل ألبنائك اشرتاكات مدرسية مجانية يف وسيلة نقل عمومي عىل حساب 

مشغلك أو عىل حساب مؤسسة خريية؟

     40

41       5  إذا كان الجواب »نعم«،ماهو عدد اإلشرتاكات؟ 

13-ب

       هل لرئيس األرسة اشرتاكات مجانية؟ 

1-    نعم
2-    ال )←س 28(   

     26

27           ماهو عدد االشرتاكات املجانية؟ 

330 7 2 2 6
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اشرتاك نقل مدريس يف الحافلة                                                                                                                                      ...........................................................

اشرتاك نقل مدريس يف القطار                                                                                                                                         ...........................................................

اشرتاك نقل مدريس يف املرتو                                                                                                                                          ...........................................................

اشرتاك نقل يف الحافلة واملرتو                                                                 ........                                                                ...........................................................

نقل ريفي مدريس منتظم                                                                                                                                             ...........................................................

0 7 2 1 1

0 7 2 1 2

0 7 2 1 3

0 7 2 1 4

0 7 2 1 5

42

43

44

45

46

25 4 3

مالحظاتنوع املادة أو الخدمة  القيمة باملليم الرمز
العدد

 الرتبي

1

النفقات السنوية لالشرتاكات املدرسية خالل سنة املعاينة
13-ج
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الرتبية والتعليم والتكوين املهني 14
)هذا الجزء خاص بجميع األفراد مبا يف ذلك املعنيني بالنفقات الشخصية(

       هل لك أطفال يف محضنة أو تحت املراقبة لدى أرسة تعتني باألطفال ؟ 

1-   نعم
2-   ال   

     1

       هل لك أطفال بروضة أو بكتاب ؟

1-   نعم
2-   ال   

     2

 3   هل لك أبناء يزاولون تعليمهم مبدرسة خاصة أو مبعهد خاص أو بجامعة خاصة ؟

1-   نعم
2-   ال   

     3

       هل لك أبناء يزاولون تكوينهم مبركز تكوين مهني أو مبؤسسة خاصة للتكوين 

املهني ؟

1-   نعم
2-   ال   

     4

       هل لك أبناء يقيمون مببيت مدريس أو مببيت جامعي عىل حساب األرسة ؟

1-   نعم
2-   ال   

     5

       هل لك أبناء يقيمون مببيت مجانا عىل حساب مؤسسة خريية ؟

1-   نعم

2-   ال )←س8(   

      6

       إذا كان الجواب “ نعم “ كم عددهم ؟

  

     7

       هل لك أبناء يحضون بنصف إقامة مبدرسة أو مبعهد مجانا عىل حساب مؤسسة 

خريية ؟

1-   نعم
2-   ال   

     8

9       5  إذا كان الجواب » نعم » كم عددهم ؟ 

املعلوم السنوي للمحضنة                                                                                                                                            ...........................................................

املعلوم  السنوي لروضة األطفال                                                                                                                                     ...........................................................

املعلوم السنوي للكتاب أو املدرسة القرآنية                                                                                                                            ...........................................................

املعلوم  السنوي للحضانة املدرسية                                                                  ...                                                             ...........................................................

املعلوم السنوي للدراسةباملدارس الحرة                                                                                                                                      ...........................................................

 والجامعات الخاصة                                                                                   

املعلوم السنوي للمبيت املدريس والجامعي                                                                                                                                 ...........................................................

املعلوم السنوي للتكوين املهني                                                                                                                                     ...........................................................

املعلوم السنوي للمبيت بالتكوين املهني                                                                                                                          ...........................................................

 ...........................................................املعلوم السنوي للدروس الخصوصية
 وساعات التدارك                                                                                                                                                      

25 4 3

مالحظاتنوع املادة أو الخدمة  القيمة باملليم الرمز
العدد

 الرتبي

1

1 0 1 1 3

1 0 1 1 1

1 0 1 1 2

1 0 1 1 4

1 0 1 2 7

1 0 1 2 8

1 0 1 4 1

1 0 1 4 2

1 0 1 2 6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

نفقات الرتبية والتعليم والتكوين املهني خالل سنة املعاينة
14-أ
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14-ب

نفقات مبناسبة العودة املدرسية خالل سنة املعاينة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 4 3

القيمة باملليماملادة  رمز املادة املصدر
العدد

 الرتبي

1

02

03

04

05

06

09

07

08

01

12

10

11

15

13

14

18

16

17

18

17

20

19

1 0 1 2 1

1 0 1 2 2

  )4( املصدر: 1-رشاء بالحارض    2-رشاء بالتقسيط     3-إنتاج ذايت    4-هبة     5-مصدر آخر
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15
االشرتاكات بالصحف واملجالت واملنظامت والجمعيات والتكوين الخصويص  

       هل لك )رئيس األرسة ( أو ألحد من أبنائك الّذين هم يف كفالتك اشرتاك يف صحيفة 

يومية أو أسبوعية  أو يف مجلة أسبوعية أو شهرية ؟

1-   نعم
2-   ال   

       1

       هل لك )رئيس األرسة ( أو ألحد من أبنائك الّذين هم يف كفالتك اشرتاك يف جمعية أو 

نادي ثقايف ؟

1-  نعم
2-  ال 

     2

 3   هل لك )رئيس األرسة ( أو ألحد من أبنائك الّذين هم يف كفالتك اشرتاك يف جمعية أو 

نادي ريايض ؟

1-   نعم
2-   ال   

     3

       هل لك )رئيس األرسة ( اشرتاك يف نقابة عاملية ؟

1-  نعم
2-  ال

     4

       هل لك )رئيس األرسة( أو ألحد من أبنائك الّذين هم يف كفالتك اشرتاك يف جمعية أو 

منظمة أخرى ؟

1-   نعم
2-   ال 

     5

      هل قمت خالل 12 شهرا الفارطة بنفقات تتعلق بتكوين خصويص )تعليم السياقة، 

املوسيقى، اإلعالمية، اللغات الحية(؟

1-  نعم
2-  ال   

      6

املعلوم السنوي الشرتاك الصحف واملجالت                                                                                                                             ...........................................................

املعلوم السنوي الشرتاك منظمة ثقافية                                                                                                                                  ...........................................................

املعلوم السنوي الشرتاك منظمة رياضية                                                                                                                                ...........................................................

املعلوم السنوي الشرتاك منظمة نقابية                                                                 .                                                                ...........................................................

املعلوم السنوي الشرتاك نادي ترفيهي                                                                                                                                   ...........................................................  

املعلوم السنوي الشرتاك منظمة سياسية                                                                                                                                      ............................................................

املعلوم السنوي الشرتاك جمعية أو منظمة أخرى                                                                                                                           ...........................................................

املعلوم الجميل لتعليم السياقة                                                         ..................                                                                ............................................................

املعلوم الجميل لتعليم خياطة                                                                                                                                                   ............................................................

املعلوم الجميل لتعليم حالقة.                                                                                                                                          ...........................................................

املعلوم الجميل لتعليم اإلعالمية                                                                                                                                                ...........................................................

نفقات أخرى للتكوين الخصويص                                                                                                                                              ............................................................

25 4 3

مالحظاتنوع املادة أو الخدمة  القيمة باملليم الرمز
العدد

 الرتبي

1

0 9 3 1 1

0 9 3 4 1

0 9 3 4 2

0 9 3 4 3

0 9 3 4 4

0 9 3 4 5

1 0 1 3 1

1 0 1 3 2

1 0 1 3 3

07

08

09

10

11

12

13

14

15

1 0 1 3 4

1 0 1 3 9

0 9 3 4 6

16

17

18

نفقات االشرتاكات بالصحف واملجالت واملنظامت والجمعيات والتكوين الخصويص خالل سنة املعاينة  
15-أ
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السفر خارج البالد

املنحة السياحية                                                                                                                                                         ...........................................................

منحة الحج                                                                                                                                                                ..........................................................

منحة العمرة                                                                                                                                                              ..........................................................

النفقات االستثنائية                                                                                                                                                     ...........................................................

النفقات الجملية للتنقل )مبا يف ذلك
 الطابع الجبايئ و التأشرية(                                                                                                                                            ...........................................................

العطل والسفر16
 )هذا الجزء خاص بجميع أفراد األرسة مبا يف ذلك املعنيني بالنفقات الشخصية(

      هل قامت األرسة أو أحد أفرادها بعطلة داخل البالد(مبا يف ذلك العطل املوسمية، 

الصيف، الربيع، الشتاء...( خالل 12 شهرا األخرية؟

1-   نعم
2-   ال   

       1   

 هل أقام أحد أبنائك مبخيم كشايف أو مبصيف خالل 12 شهرا األخرية؟

1-  نعم
2-  ال   

     2

 هل قامت األرسة أو أحد أفرادها بسفرة إىل خارج الوطن خالل 12 شهرا الفارطة )مبا 

يف ذلك شهر املسح( ؟

        1-   نعم

2-   ال   )←س6(   

     3

    ما هي مناسبة السفر إىل الخارج ؟

1-  الحج

2-  العمرة

3-  زيارة و ترفيه

4-  العالج بالخارج

5-  غرض مهني   

     4

معلوم اإليجار                                                                                                                                                            ...........................................................

نفقات اإلقامة بنزل                                                                                                                                                      ...........................................................

النفقات االستثنائية للتنقل                                                                                                                                             ...........................................................

نفقات إضافية)غذائية، ترفيهية استثنائية(                                                                                                                              ...........................................................

نفقات املخّيم أو املصيف                                                                                                                                              ............................................................

25 4 3

مالحظاتنوع املادة أو الخدمة  القيمة باملليم الرمز
العدد

 الرتبي

1

1 1 1 2 1

1 1 1 1 1

0 7 2 4 5

1 1 1 2 2

0 9 3 3 1

1 1 1 3 1

0 9 5 1 1

0 9 5 1 2

06

07

08

09

10

11

12

1 1 1 3 2

13

14

15

نفقات العطل والسفر خالل سنة املعاينة  

  ما هي وسيلة النقل املستعملة للسفر إىل الخارج ؟

1-   الطائرة                                

2-   الباخرة

3-   القطار

4-   الحافلة أو سيارة أجرة

5-  وسيلة نقل خاصة

     5

السفر داخل البالد

16-أ
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املناسبات العائلية17
)هذا الجزء خاص بجميع أفراد األرسة مبا يف ذلك املعنيني بالنفقات الشخصية(

       هل قامت األرسة خالل 12 شهرا الفارطة )مبا يف ذلك شهر املسح( مبصاريف خاصة مبناسبة أو بحدث عائيل؟

1-   نعم

2-   ال  )←القسم املوايل(  

       1   

 إذا كان الجواب “ نعم “ ما هي هذه املناسبة أو الحدث العائيل ؟     )حلق األجوبة املناسبة(
1-   خطبة

2-   زواج

3-   والدة

4-   ختان
5-   نجاح
6-   زردة

7-   عيد ميالد
8-   وفاة

9-   مناسبة أخرى،اذكرها :.............................................................   

     2

17-أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04

05

07

08

12

10

11

03

13

14

  )4( املصدر: 1-رشاء بالحارض    2-رشاء بالتقسيط     3-إنتاج ذايت    4-هبة     5-مصدر آخر

6 5 4 123

نفقات املناسبات العائلية خالل سنة املعاينة

06

09

15

16

17

18

19

النفقات السنوية بالديناراملادة  رمز املادة املصدر
العدد

 الرتبي
املناسبة 

أو الحدث
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18
األعياد الدينية

      هل قامت األرسة بذبح أضحية ؟

1-   نعم

2-   ال  )←س 3(

       1   

 ما هو نوع األضحية ؟

1-   غنم

2-   ماعز

3-  بقر
4-  ابل   

     2

هل إقتنت أو تقّبلت األرسة كمية من اللحم مبناسبة عيد األضحى ؟

        1-   نعم

 2-   ال   

      3

   هل قامت األرسة بتحضري كمية من القديد مبناسبة عيد األضحى ؟

1-   نعم
2-   ال

     4

نفقات اقتناء أضحية العيد

نفقات اقتناء لحم مبناسبة عيد األضحى

نفقات كمية الزيت املستعملة لتحضري

 القديد

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

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

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

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

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

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

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

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

07

08

09

10

11

هل قامت األرسة بتأدية زكاة الفطر و اقتناء لعب األطفال وحلويات و لحوم و أسامك 

ومرشوبات و مواد  غذائية أخرى مبناسبة عيد الفطر املايض ؟

1-   نعم
2-   ال   

       5   

هل قامت األرسة باقتناء مواد غذائية لتحضري “ العصيدة “ )فارينة، زقوقو، فواكه 

جافة...( ولحوم مبناسبة املولد النبوي الرشيف ؟

1-   نعم
2-   ال   

       6   

نفقات مبناسبة عيد اإلضحى خالل سنة املعاينة

24 3 156

12

13

14

15

16

17

رمزاملادةاملادة  الكمية بالهغالقيمة باملليماملصدر
العدد

 الرتبي

18-أ

  )3( املصدر: 1-رشاء بالحارض    2-رشاء بالتقسيط     3-إنتاج ذايت    4-هبة     5-مصدر آخر

  )6( بالنسبة للمواد الغذائية فقط
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زكاة الفطر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

18-ب

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0 9 5 1 3

  )3( املصدر: 1-رشاء بالحارض    2-رشاء بالتقسيط     3-إنتاج ذايت    4-هبة     5-مصدر آخر

  )6( بالنسبة للمواد الغذائية فقط

24 3 156

رمزاملادةاملادة  الكمية بالهغالقيمة باملليماملصدر
العدد

 الرتبي

نفقات مبناسبة عيد الفطر خالل سنة املعاينة
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  )3( املصدر: 1-رشاء بالحارض    2-رشاء بالتقسيط     3-إنتاج ذايت    4-هبة     5-مصدر آخر

  )6( بالنسبة للمواد الغذائية فقط

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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