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 :وتهدجت سلسلة نشرات املرصد إىل. التتُثر بها من املستوى العاملي
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تهأأأتم هأأأذ  النشأأأرة برصأأأد تةلفأأأة شأأأراء سأأأّلة مأأأن السأأأّلع الغذائيأأأة  

, ورصأد  (كرتونأه /لأط /كيلأو )األساسية بوحدة القيأاش الرئيسأية   

كذلك تُضم . التفاوتات فأي أسعار هذ  السّلع بني احلضر والري 

: النشأأرة مؤِشأأرات تقيأأيم حأأال األسأأر األكثأأر احتياج أأا مأأن حيأأث        

حجأأم إنفاقهأأا, ومأأدى كفايأأة دخوهلأأا, ومعأأدتالت اسأأتهيتكها ِمأأن     

تلأك السأأّلع, وإدراكهأأا للتغُيأأرات فأأأي أسأأعار السأأّلع حمأأّل التنأأاول,  

وتعتمأأأد النشأأأرة فأأأأي  ليلأأأها علأأأس     . وأسأأأاليب مواجهتهأأأا للغأأأيتء  

بيانأأات أسأعار السأأّلع باحلضأر الأأه   : بيانأات ِمأأن عأدتة مصأأادر تشأمل   

تقوم شبةة الرصد امليداني فأي مركز املعلومات ودعم اختاذ القأرار  

جبمعها, وبيانات أسعار السّلع فأي الري  اله متت مجعها من خأيتل  

مسح ألسواق الري  فأي قأرى احملافظأات املختأارة بالأدورة احلاليأة,      

وبيانات مسح تقييم حأال األسأر األكثأر احتياج أا الأذي متت إجأرا         

باألسبوع الثاني من شهر أكتوبر لعِينة ِمن األسر املصرية األكثأر  

موزعأة علأس   ( أسرة من كّل حمافظأة  54أسرة بواقع  540)احتياج ا 

حمافظأأأأات ُتّمِثأأأأل األقأأأأاليم الرئيسأأأأية كمأأأأا هأأأأو موضأأأأح بنظأأأأام     

 .املعلومات اجلغرافأي

 ملخص منهجية الدورة الثانية

3 

 امللَّخص التنفيذّي

    ملحأأق رقأأم )وصأل إمجأأالي تةلفأة سأأّلة السأأّلع األساسأية

 4602,3حنو   2011خيتل عشرة األشهر األوىل من عام ( 1

 .جنيه 460,2جنيه, مبتوس  شهري يبلغ حنو 

      بالنظر لألسعار العامليأة يتضأح وجأود ارتفاعأات ُمحققأة

ُمقارنأأأأة  بالشأأأأهر السأأأأابق فأأأأأي عأأأأدد  ِمأأأأن السأأأأّلع حمأأأأّل    

 .الثوم, والدواجن: االهتمام, ِمنها

 تعتمد علس %( 44,4)حنو مخسي األسر األكثر احتياج ا

مصادر أخرى للأدخل الأيتجت العمأل احلأالي, ويأتتي فأأي       

مأن  % 85,0وحنأو  . ُمقِدمتها املساعدات واملعونأات اخلرييأة  

األسأأأأر األكثأأأأر احتياج أأأأا ال يةفأأأأي دخلأأأأها املتطلبأأأأات       

 .الشهرية

 االحتياجات لتغطية إتباع ا األكثر األسلوب هو السل 

 واملساعدات دخلها, يةفيها ال اله لألسر الشهرية

 .الغذاء تتمني فأي احلاكم العنصر

إدراكهم عن فقر ا األكثر األسر ثلثي من أكثر أعرب 

 الفاكهة, :أهمها ِمن السّلع, ِمن عدد  أسعار الرتفاع

 .البيض اللنب, الثوم, الدواجن, البطانس, الطمانم,

16,7% بطاقات متتلك ال احتياج ا األكثر األسر من  

 .متوينية

يستهلةون ال احتياج ا األكثر األسر ِمن %11,3 حنو  

 .املدعم البلدي اخلبز

 :ينبغي أن 

 حمافظات حدودية

 حمافظات الوجه البحري

 حمافظات الوجه القبلي

 حمافظات حضرية

 حمافظات حدودية مت استهدافها

 حمافظات الوجه البحري مت استهدافها

 حمافظات الوجه القبلي مت استهدافها

 حمافظات حضرية مت استهدافها

 أحذروا ثورة اجلياع

  يأأأأتم ضأأأأب  األسأأأأواق االسأأأأتهيتكية وإحةأأأأام الرقابأأأأة

عليهأأا بصأأورة سأأريعة وفعالأأة, سأأواء  علأأس مسأأتوى بأأارة  

اجلملأأة أو التجزئأأة, فاألسأأر الفقأأرية واألشأأد فقأأر ا فأأأي      

 .واقع يزداد سوء  يوم ا بيوم

  تتأأدخل وزارة التمأأوين والتجأأارة الداخليأأة بشأأةل فاعأأل

علس أرض الواقع ِبما ُيسفر عأن  ُسأن واقعأي فأأي حيأاة      

الفقراء, نظر ا ألن تفاُقم أثر الغيتء املستمر فأأي األسأعار   

علس دخأول األسأر الفقأرية وامُلعرضأة خلطأر الفقأر يأتتي        

ِمأأن كونهأأا غأأري ُمسأأتهدفة بصأأورة كأأ ء عأأس بطاقأأات   

 .التموين

    تقأأأوم احلةومأأأة بوضأأأع قائمأأأة السأأأّلع األساسأأأية وفق أأأا

لأأنم  اسأأتهيتس الفقأأراء ودراسأأة تةلفتهأأا االقتصأأادية      

لوضأأع حأأد ألي مغأأاالة فأأأي أسأأعارها, وهأأو مأأا قامأأت بأأه      

 .ماليزيا للحد ِمن الغيتء وأثر  علس الفقراء

     تقأأأأوم وزارة الزراعأأأأة والأأأأوزارات املعنيأأأأة ب عأأأأادة إحيأأأأاء

مشأأأأروع البتلأأأأو لتحسأأأأني الثأأأأروة احليوانيأأأأة املصأأأأرية,     

والسأأأيطرة علأأأس الغأأأيتء امُلسأأأتمر فأأأأي أسأأأعار الأأأسوتني       

 .احليواني
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 (4)شكل رقم 

ُمعَدل التضُّخم الشهري
* 

)%( 

 %(.100=  2010يناير )شهر األساس  *
 .اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: املصدر

 (2)شكل رقم 

مؤِّشر العبء الشهري لألسعار وفًقا لألقاليم املّختلفة
 

 .شبكة الرصد امليداني، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، جملس الوزراء: املصدر

 جنيه

 (3)شكل رقم 

الرقم القياسي ألسعار الطعام والشراب
* 

 (نقطة)

 (.نقطة 100=  2010يناير )شهر األساس  *
 .اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: املصدر

  حبسأأأاب العأأأبء الشأأأهري لألسأأأعار والأأأذي ُيمِثأأأل وحأأأدة

القياش الرئيسية ِمن سّلة السّلع حمأّل القيأاش, يتضأح    

اسأأأتمرار تزايأأأد العأأأبء الشأأأهري ألسأأأعار السأأأّلة بصأأأورة  

تصأأاعدية متتاليأأة بأأدء  ِمأأن شأأهر يونيأأو, ُمقارنأأة  بتسأأعار  

 .2011–األسبوع األول من شهر يناير
       5,7إذ بلغ ُمعدتل الزيأادة فأأي أسأعار شأهر أكتأوبر حنأو %

عأأن أسأأعار األسأأبوع األول ِمأأن ينأأاير هلأأذا العأأام, بارتفأأاع  

نقأأدي فأأأي أسأأعار شأأهر أكتأأوبر عأأن االسأأبوع األول مأأن    

وهأأو مأأا . جنيأأه فأأأي السأأّلة الواحأأدة 25,6ينأأاير بلأأغ حنأأو 

جيعأأل ِمأأن العأأبء الشأأهري ألسأأعار سأأّلة السأأّلع  قأأق       

 .أقصس قيمة له هذا العام فأي شهر أكتوبر

    كذلك بلغ ُمعدتل الزيادة فأي أسعار شأهر أكتأوبر عأن

, فأأي حأني أن أسأعار شأهر     %1,0أسعار شأهر سأبتمس حنأو    

سأأبتمس كانأأت قأأد ارتفعأأت عأأن أسأأعار شأأهر أغسأأطس     

,  وهو ما مؤدتا  أن الزيأادة فأأي األسأعار أخأذت     %1,3بنحو 

 .منحس متبانئ خيتل شهر أكتوبر

     والزالأأت احملافظأأات احلضأأرية ُتحقأأق اجلانأأب األكأأس

ِمأأأأأن هأأأأأذ  الزيأأأأأادة, مأأأأأع وجأأأأأود ارتفأأأأأاع ملحأأأأأو  فأأأأأأي   

حمافظات الوجأه القبلأي فأأي شأهر أكتأوبر وإن كانأت       

 .الزالت األدنس سعر ا ُمقارنة  بباقي األقاليم

   وباسأأتعراض مؤِشأأرات االقتصأأاد الةلاأأي لألسأأعار يتضأأح

خأأأيتل شأأأهر  % 0,3وصأأأول املسأأأتوى العأأأام للتضأأأخم إىل   

أكتوبر, مع استقرار نسأ  فأأي الأرقم القياسأي ألسأعار      

% 11,1الطعأأام والشأأراب, الأأذي حقُتأأقّم ُمعأأدتل ارتفأأاع بلأأغ     

 .خيتل عشرة األشهر األوىل ِمن هذا العام

 1. 1 مؤِّشر العبء الشهري لألسعار
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 .أسعار الدواجن عبارة عن متوسط أسعار الدواجن البلدي والدواجن البيضاء احلية واجملمدة 1
 .معبأة عادية 5.               تشمل معبأ وسائب 4.                معبأ 3.                 فول سائب 2
 .اللرت/جنيه 7  .معبأ قطاع خاص6

 جنيه

 (5)شكل رقم 

مؤِّشر العبء الرتاكمي لألسعار
 

 .شبكة الرصد امليداني، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، جملس الوزراء: املصدر

 احلضرية السَلع
الوجه 

 البحري
الوجه 

 القبلي
 احلدودية

 اللحم الةندوز
62,4 

(3,9) 
59,9 

(2,4) 
54,5 

(8,7) 
60,0 

(0,0) 

 1الدواجن
15,3 

(–0,2) 
15,4 

(0,8) 
16,6 

(–3,1) 
17,4 

(0,8) 

السمك  
 البلطي

13,5 
(1,5) 

10,5 
(–0,1) 

13,8 
(0,1) 

13,7 
(3,3) 

 2,6 الباذجنان
(16,5) 

2,1 
(12,7) 

2,2 
(29,2) 

3,1 
(–5,4) 

 البطانس  
3,4 

(2,4) 
3,4 

(4,3) 
3,3 

(13,8) 
3,5 

(–5,5) 

 2,8 البصل
(15,7) 

2,2 
(23,3) 

2,8 
(20,5) 

3,6 
(25,2) 

 2,9 الطمانم
(22,4) 

2,8 
(16,9) 

2,8 
(–3,6) 

3,4 
(–17,8) 

 7,8 2الفول البلدي
(–3,6) 

7,8 
(–0,9) 

8,1 
(0,5) 

8,5 
(–11,5) 

 10,9 3العدش األصفر
(–5,5) 

10,5 
(9,8) 

9,3 
(–1,0) 

9,1 
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، وُمعَدل التغري ُمقارنًة بأسعار 2011متوسط أسعار ّشهر أكتوبر 
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 .شبكة الرصد امليداني، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، جملس الوزراء: املصدر

 2. 1 مؤِّشر العبء الرتاكمي لألسعار

 3. 1 متوسط أسعار السَلع يف األقاليم

 القسم األول

 مؤِّشرات األسعــار للســـَلع الغذائـيــة
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    وبأأأأالتحول ِمأأأأن الصأأأأورة الةلايأأأأة إىل الصأأأأورة اجلزئيأأأأة

األكثأأر تفصأأييت, يتضأأح وجأأود حالأأة ِمأأن االرتفأأاع فأأأي     

مأأع . أغلأأب السأأّلع حمأأّل االهتمأأام خأأيتل شأأهر أكتأأوبر    

 أأول نفيأأ  فأأأي املشأأهد بأأني األقأأاليم ُمقارنأأة  بالشأأهر  

 .السابق

    فقد أخذت االرتفاعات السعرية فأي الوجأه القبلأي حأدتة

أشأد ِمأن بأاقي األقأاليم, مأع  هأور االرتفاعأات فأأي عأأدد          

أكأأأس ِمأأأن السأأأّلع, وهأأأو عةأأأس مأأأا جأأأرى فأأأأي الشأأأهر         

 .السابق

   وقأأأأد واصأأأألت أسأأأأعار معظأأأأم السأأأأّلع بالوجأأأأه البحأأأأري

 . قيق ارتفاعات متتالية

       وعلأأس الأأرغم ِمأأن  هأأور ا فأأاض فأأأي أسأأعار عأأدد  ِمأأن

السأأأأّلع فأأأأأي احملافظأأأأات احلضأأأأرية, إاّل أن السأأأأّلع الأأأأه 

حققأأأأت ارتفاعأأأأات سأأأأعرية كانأأأأت مبعأأأأدتالت مرتفعأأأأة    

جعّلأأأأت عمأأأأوم احلأأأأال فأأأأأي احملافظأأأأات احلضأأأأرية هأأأأو    

 .االرتفاع

     فيمأا  )أما علس مسأتوى السأّلع, فنجأد أن األرز, والأدقيق

فيمأا عأدا الوجأه    ), والعدش األصأفر  (عدا الوجه القبلي

 .قد استمروا فأي اال فاض منذ أغسطس( البحري

 ُتقأأأأدم هأأأأذ  الفقأأأأرة اسأأأأتعراض امجأأأأالي مأأأأا  ملتأأأأه

األسرة املصرية جرتاء شراء السأّلة مأرة واحأدة كأّل شأهر      

 .ملدة القياش البالغة عشرة أشهر

   توضأأأأح نتأأأأائج املؤِشأأأأر أن إمجأأأأالي تةلفأأأأة سأأأأّلة السأأأأّلع

الغذائية حمأّل القيأاش خأيتل عشأرة األشأهر األوىل ِمأن       

 .جنيه 4602,3بلغت حنو  2011عام 

   ومُبقارنأأأأة  تةلفأأأأة تلأأأأك السأأأأّلة خأأأأيتل األشأأأأهر العشأأأأر

والتةلفأأة فأأأي حأأال مأأا إذا ثُبتأأت األسأأعار عنأأد مسأأتوى        

, يتضأأأأأح أن إمجأأأأأالي 2011–األسأأأأأبوع األول ِمأأأأأن ينأأأأأاير
جنيه أأا, وهأأو مأأا   73,4الفأأارق فأأأي التةلفأأة قأأد بلأأغ حنأأو    

جنيهأأات فأأأي ُكأأّل   7,3كبأأدت األسأأرة فأأأي املتوسأأ  حنأأو   

 .مرة تشطي فيها تلك السّلة
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 العبء الرتاكمي الشهري اخلط املرجعي للعبء الرتاكمي



 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

  وقأأأد شّمأأأهسدّمت أسأأأعار الفأأأول البلأأأدي خأأأيتل شأأأهر أكتأأأوبر

فأأأأي كافأأأة االقأأأاليم  )ا فاض أأأا مقارنأأأة  بشأأأهر سأأأبتمس  

, لأأأأُيغري بأأأأذلك ابأأأأا  زيأأأأادة (باسأأأأتثناء الوجأأأأه القبلأأأأي

األسأأأعار الأأأه حققهأأأا فأأأأي شأأأهر سأأأبتمس ُمقارنأأأة  بشأأأهر   

 .أغسطس

     وعلس اجلانب اآلخر فقد برزت بعأض االرتفاعأات بصأورة

اللحأأأأأم الةنأأأأأدوز, والبطأأأأأانس,  : تأأأأأدعو للتوقأأأأأ , مثأأأأأل 

والباذجنأأأان فأأأأأي كافأأأأة األقأأأاليم باسأأأأتثناء احملافظأأأأات   

احلدوديأأأة, والبصأأأل فأأأأي كافأأأة األقأأأاليم, وِمأأأن اجلأأأدير   

بالأأأأذكر أن هأأأأذ  االرتفاعأأأأات السأأأأعرية فأأأأأي ُمعظمهأأأأا      

 .ُمستمرة منذ أغسطس وحتس أكتوبر

مُبقارنأأأأة  أسأأأأعار السأأأأّلع الغذائيأأأأة حمأأأأّل الدراسأأأأة بأأأأني  

 2011–احلضأأر والريأأ  خأأيتل األسأأبوع الثأأاني ِمأأن أكتأأوبر 

بعدد  ِمن حمافظأات اجلمهوريأة الأه مت رصأد سأعر الريأ        

ُيمِةأن  ( الدقهلية, والشرقية, والبحرية, واملنيأا )واحلضر بها 

ااشأأارة إىل عأأدد  ِمأأن امليتحظأأات الأأه تنطأأوي علأأس الةأأثري    

ِمن التسا الت حأول دور ّبأار اجلملأة والتجزئأة فأأي  هأور       

تفاوتأأأات غأأأري ُمأأأسترة فأأأأي أسأأأعار السأأأّلع داخأأأل احملافظأأأة         

 :الواحدة

       يرتفع سعر الةيلو ِمأن الفأول البلأدي فأأي احلضأر عأن

جنيه أأا  3,6الريأأ  بةافأأة احملافظأأات حمأأّل البحأأث بنحأأو    

 .للةيلو فأي املتوس 

  فأأأأي حضأأأر الدقهليأأأة,  ( األصأأأفر)يزيأأأد سأأأعر العأأأدش

 1,0, و1,2, و3,8والشأأأأرقية, والأأأأبحرية عأأأأن الريأأأأ  بنحأأأأو   

 .جنيه للةيلو علس الطتيب

      يرتفأأأأع متوسأأأأ  سأأأأعر األرز فأأأأأي حضأأأأر حمأأأأافظه

جنيأأأه  1,0و 2,6الشأأأرقية, والدقهليأأأة عأأأن ريفهمأأأا بنحأأأو     

 .للةيلو علس الطتيب

 4. 1 الفروق بني أسعار احلضر والريف
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        يزيد سأعر الشأاي بشأةلل ملحأو  فأأي ريأ  حمافظأات

, 5,3, و11,2البحرية, الشرقية, الدقهلية عن احلضأر بنحأو   

 .جنيه ا للةيلو علس الطتيب 2,6و

         يرتفأأع سأأعر السأأمن البلأأدي فأأأي احلضأأر عأأن الريأأ

جنيأأأأه  2,7, و7,6مبحأأأأافظه الدقهليأأأأة والشأأأأرقية بنحأأأأو  

للةيلأأو علأأس الطتيأأب, فأأأي حأأني يرتفأأع سأأعرها فأأأي ريأأ        

 .جنيه ا للةيلو 1,9املنيا عن احلضر بنحو 

      ترتفأأع أسأأعار السأأمك البلطأأي والقأأرامي  فأأأي ريأأ

جنيه أأا للةيلأأو   2,3حمافظأأة الأأبحرية عأأن حضأأرها بنحأأو    

فأأأي املتوسأأ , بينمأأا ترتفأأع أسأأعار السأأمك البأأوري فأأأي        

جنيه ا للةيلأو   2,8احلضر عن الري  بذات احملافظة بنحو 

 .فأي املتوس 

       ختتلأأ  أسأأعار اللحأأوم اختيتف أأا واضأأح ا بأأني احلضأأأر

والري  وخاصة  فأي حمافظات الشرقية والدقهليأة واملنيأا   

اليتتأأأي يزيأأأد بهأأأم سأأأعر الةيلأأأو ِمأأأن اللحأأأم الةنأأأدوز فأأأأي    

جنيه أأا للةيلأأو  6,0, و11,3, و14,0احلضأأر عأأن الريأأ  بنحأأو 

, 10,0, و15,0علس الطتيب, ويزيد سعر اللحم البتلو بنحأو  

 .جنيه ا للةيلو علس الطتيب 6,0و

  شهدت حمافظات املنيا, البحرية, الشرقية ارتفاع ا فأأي

, 4,1متوسأأ  أسأأعار الأأدواجن باحلضأأر عأأن الريأأ  بنحأأو     

 .جنيه ا للةيلو علس الطتيب 2,7, و2,8و

       يرتفأأع سأأعر الةيلأأو ِمأأن املةرونأأة باحلضأأر عأأن الريأأ

جنيأأة للةيلأأو   1,3مبحأأافظه الدقهليأأة, والشأأرقية بنحأأو   

 .فأي املتوس 

      يرتفأع سأعر الطمأأانم بريأ  املنيأا عأأن حضأرها بنحأأو

 . جنية للةيلو 1,0

         يرتفأأأع سأأأعر دقيأأأق القمأأأح فأأأأي احلضأأأر عأأأن الريأأأ

 1,5مبحافظأأأأات الدقهليأأأأة, والأأأأبحرية, والشأأأأرقية بنحأأأأو    

 . جنيه ا للةيلو

 القسم األول

 مؤِّشرات األسعــار للســـَلع الغذائـيــة

 3. 1 (تابع)األقاليم متوسط أسعار السَلع يف 
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 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر
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 .بورصة جملس جتارة كانساس سييت: املصدر1
 .بورصة جملس شيكاغو للتجارة: املصدر2
 .بورصة نيويورك: املصدر3
 .http://www.imf.orgموقع صندوق النقد الدولي : املصدر4

 (7)شكل رقم 

تطور سعر صرف اجلنيه املصري مقابل الدوالر
 

      باسأأتعراض األسأأعار العامليأأة ِلمأأا هلأأا ِمأأن تأأتثري مباشأأر

علس السوق املصري, سأواء  عأس الأواردات أو عأس ةأاراة      

السأوق احمللاأأي لألسأأعار العامليأأة, يتضأأح وجأأود ارتفاعأأات  

إاّل أنأأه لأأيس ِمأأن  . ُمحققأأة فأأأي أسأأعار الثأأوم, والأأدواجن  

امُلنتّمَظأأر تأأتثري ذلأأك علأأس السأأوق احمللاأأي بشأأةلل كأأبري,     

 نظر ا لتحقيق معدتالت اكتفاء ذاتي ِمن تلك السلع

م
س

ق
ل
ا

 
 الســـوق العــاملـــي

 الثاني

 (6)شكل رقم 

 تطور األسعار العاملية لبعض السَلع الغذائية

 ك/دوالر

 .البنك املركزي املصري  :املصدر

 دوالر/جنيه

 .http://www.ams.usda.govموقع وزارة  الزراعة األمريكية : املصدر5
 .باستخدام املتوسطات املتحركة، لعدم توافرها باملصدر.مًت تقدير قيم شهر مارس  6
 .وزارة الزراعة واستصالح األراضي: املصدر7
 .باستخدام املتوسطات املتحركة، لعدم توافرها باملصدر.مًت تقدير قيم شهر سبتمرب  8

 1. 2 األسعار العاملية لبعض السَلع الغذائية

 2. 2 سعر صرف اجلنيه املصري مقابل الدوالر

 %. 100تةاد يصل إىل 
        فأي حني أ هأرت بأاقي السأّلع ا فاض أا فأأي أسأعار شأهر

 .أكتوبر مقارنة  بشهر سبتمس علس األقل
    وحيأأث أن أهأأم اال فاضأأات السأأعرية حأأدثت فأأأي سأأّلع

أو ِمأأن امُلحّمبّمأأذ  ( القمأأح, الأأذرة الصأأفراء )يأأتم اسأأتريادها 
, ف نأأأه ِمأأأن امُلجأأأدي حبأأأث   (اللحأأأم البقأأأري )اسأأأتريادها 

إمةانية خفض الفجأوة بأني الطلأب والعأرض مأن تلأك       
السلع عس االسترياد, وهو ما يسأاعد علأس ضأب  أسأعار     

 .السوق احمللاي

القمح
1 

(5رقم )السكر 
الذرة الصفراء 3

2 
األرز غري املقشور

2 

اللحم البقري
الثوم 6، 4

5 ،8 
الدواجن

البطاطس 6، 4
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 ( 2010)نسبة االكتفاء الذاتي 
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   وُيضأأأاجت للمخأأأاوجت السأأأابقة حأأأول ارتفأأأاع أسأأأعار بعأأأض

السّلع فأي السوق العاملي,  هور مسار سعر صرجت اجلنيأه  

ُمقابأأل الأأدوالر فأأأي ارتفأأاع متتأأالي, ِممأأا جيعأأل الأأواردات    

 .املصرية تّمحِمل أعباء  سعريه إضافية للموانن املصري

        فقد ارتفأع سأعر صأرجت اجلنيأه ُمقابأل الأدوالر األمريةأي

 .خيتل عشرة األشهر السابقة% 2,8بنحو 
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 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

    فأأأأي الفئأأأة  %( 66,1)يقأأع حأأوالي ُثلثأأأي األفأأراد بالعِينأأأة

 .العمرية ثيتثون عام ا فتقّل

 ( سأأنوات فأأتكثر 6)ِمأأن إمجأأالي أفأأراد العِينأأة  % 29حنأأو

مل يلتحقوا بالتعليم, وترتفع نسأب االلتحأاق بأالتعليم    

مأأع حداثأأة العمأأر  أأا يشأأري إىل  ُسأأن مسأأتوى وعأأي      

 . األسر االكثر احتياجا بتهمية التعليم

 ( سأنوات فأتكثر   6)ِمن إمجالي أفراد العِينأة  % 30,4حنو

الأأأذين سأأأبق هلأأأم الأأأذهاب إىل املدرسأأأة قأأأد تسأأأرتبوا ِمأأأن 

, وترتفأأأأأع نسأأأأأب  (دون ااعداديأأأأأة)التعلأأأأأيم األساسأأأأأي  

% 0,4التسُرب مع تقُدم العمر, فبلغت تلك النسأبة حنأو   

سأأأنوات, ُمقارنأأأة  بنحأأأو ( 10–6)بأأني األفأأأراد فأأأأي العمأأأر  

بأني  % 60,7سأنة, و ( 20–11)بني األفراد فأي العمأر  % 21,4

 .سنة( 50–41)األفراد فأي العمر 
 ِمن إمجالي أرباب األسر ال يعملون% 28,5حنو. 

 11,3, و(غأأري حأأائزين)يعملأأون كمأأزارعني % 13,9حنأأو %

 .بنتاءين/ عتتالني/ يعملون فرتاشني أو سعاة

 ِمن أرباب األسر ااناث يعملن فأي فئة بائعات, % 7,7حنو

ِمأن أربأاب األسأر الأذكور     % 17,3فأي حأني يعمأل حأوالي    

 (.غري احلائزين)فأي فئة املزارعني 

 الفئات العمرية
التوزيع 

 العمري
نسبة 

االلتحاق
1

نسبة التسُرب   
2 

 0,4 93,5 25,7 سنوات فتقّل 10

 21,4 92,4 23,9 سنة( 20 – 11)

 36,0 80,7 16,5 سنة( 30 – 21)

 50,6 58,4 12,4 سنة( 40 – 31)

 60,7 41,6 10,7 سنة( 50 – 41)

 82,5 37,5 6,3 سنة( 60 – 51)

 66,7 12,3 3,0 سنة( 70 – 61)

 100,0 23,7 1,6 سنة  فتكثر 71

 30,4 71,0 100 اامجالي

 (2)جدول رقم 

التوزيع العمري لألفراد ونسب االلتحاق والتسُرب ِمن 

 التعليم وفًقا للفئات العمرية
)%( 

 إمجالي إناث ذكور   احلالة العملية

 28,5 80,3 14,2 ال يعمل

 13,9 1,7 17,3 (غري حائز)مزارع 

 8,0 7,7 8,0 بائع

 5,4 0,0 6,9 بناء

 4,3 0,0 5,4 سائق سيارة نقل

 3,7 0,0 4,7 عتال

 2,2 0,0 2,8 فراش أو ساعي

 2,2 0,0 2,8 صياد مسك

 2,0 0,0 2,6 عامل نيتء

 0,6 0,0 0,7 عرجبس

 29,3 10,3 34,5 أخرى

 100 100 100 إمجالي

)%( 

 .سنوات فأكثر 6مَت حساب نسب االلتحاق بالتعليم لألفراد  1
سنوات فأكثر الذين انقطعوا عن الدراسة ومل يكملوا  6مت حساب نسب التسُرب لألفراد  2

 .الشهادة اإلعدادية
 .2011مسح تقييم حال األسر األكثر احتياًجا، مرصد الغذاء املصري، أكتوبر  :املصدر

م
س

ق
ل
ا

 

 الثالث مؤِّشرات تقييم حال األسر األكثر احتياًجا

 (3)جدول رقم 

 التوزيع النسيب ألرباب األسر وفًقا للحالة العملية والنوع

 .2011مسح تقييم حال األسر األكثر احتياًجا، مرصد الغذاء املصري، أكتوبر  :املصدر

 1. 3 اخلصائص الدميوجرافية ألسر التقييم

  أسأرة موزتعأة بالتسأاوي     540بلغ إمجالي حجم العِينأة

 .فرد 2412حمافظات, واله أفرزت  10علس 

   ِمأأن إمجأأالي  % 21,7حنأأو ميِثلأأون  أربأأاب األسأأر اانأأاث

 .العِينة أرباب أسر

8 

   2008خأأأيتل عأأأام   1%21,6بلغأأأت نسأأأبة الفقأأأراء حنأأأو /

2009. 

   يأأطاوح تقأأِدير نسأأبة األسأأر بأأالقرى األكثأأر فقأأر ا فأأأي

ِمأأأأن إمجأأأأالي عأأأأدد األسأأأأر علأأأأس    % 15إىل % 14حأأأأدود 

 .2مستوى اجلمهورية
 .2010تقرير التنمية البشرية، مصر، : املصدر1
مت احلصووول علوود عوودد األسوور بووالقرر األكثوور فقووًرا ميوون تقريوور التنميووة البشوورية، مصوور،  2

 .2006وإمجالي عدد األسر مين النتائج النهائية للتعداد العام للسكان . 2010



 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

 (8)شكل رقم 

التوزيع النسيب لألسر وفًقا لتغري دخلهم ُمقارنًة بالشهر السابق 

 عن املسح

 لألسأأأأأر األكثأأأأأر  متوِسأأأأأ  اانفأأأأأاق الشأأأأأهري   بلأأأأأغ

جنيه شأهري ا, والأذي يعةأس إنفأاق      665حنو احتياج ا 

 .جنيهات 5 حنو يومي للفرد يبلغ

 (9)شكل رقم 

التوزيع النسيب للمصادر اليت حتصل ِمنها األسر على دخل 

 غري الدخل ِمن العمل احلالي

)%( 
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 اإلنفاق 1 .2. 3

 مصادر الدخل وكفايته 2 .2. 3

 وجأأود مصأأدر  أشأأاروا إىل  أسأأر العِينأأة  ِمأأن % 44,4حنأأو

 .احلالي غري العملِمن آخر للدخل 

 2. 3 الدخل واإلنفاق

    أفرزت النتائج ارتفاع نسبة احلاصألني علأس مسأاعدات

ِمأأأأن أهأأأأل اخلأأأأري كتحأأأأد املصأأأأادر األخأأأأرى للأأأأدخل      

, %(23,8), الشأرقية  %(25,0)جنأوب سأيناء   : مبحافظات

, فأأأأأي حأأأني شّمأأأأهسدّمت حمأأأأافظه  %(21,6)وااسأأأةندرية  

علأس  % 4,7و% 3,3األقصر والبحرية نسب متدنيأة بلغأت   

 . الطتيب

  معأاش  /بلغت نسبة احلاصلني علس مسأاعدات حةوميأة

, فأأي حأني   %(53,5)ضمان ذروتها فأي حمافظأة الأبحرية   

, %(9,5)بلغأأت أدنأأس قيمأأة هلأأا فأأأي حمأأافظه الشأأرقية    

 %(. 10,8)وااسةندرية 

 القسم الثالث

 مؤِّشرات تقييم حال األسر األكثر احتياًجا

9 

 مل يتغري

 (88.7)  

[479]  

 ارتفع

 (2.2) 

[12]  اخنفض 

 (9.1)  

[49]  
 مل يتغري

 (70.6)  

[381]  

 ارتفع

 (15.0)  

[81]  

 اخنفض

 (14.4)  

[78]  

)%( 

 [أسر]

    ِمأن  % 88,7حنأو  ُمقارنة  بالشهر السابق علأس املسأح, أشأار

 أشأار حنأو   , بينمأا يتغيتأر األسر إىل أن مستوى دخلأهم مل  

 .ا فضبتن دخلهم قد % 9,1

       ولعأأأأألت هأأأأذ  النتيأجأأأأة ومأأأأأا أبأأأأأرز  القسأأأأأم السأأأأأابق–      

قأأد ُتفسأأر   –مأأن ارتفأأاع اسأأعار عأأدد كأأبري مأأن السأألع    
تعاُ م شعور الةثري ِمن أسر عيتنة الدراسة حبالة الغأيتء  

 .اله أشاروا إليها

مأن  % 28,4معأاش الضأمان   / شةلت املساعدات احلةومية

املصادر األخرى اله  صأل منهأا األسأر علأس دخأل مأن       

 .غري العمل احلالي

   شّمأأةّلت املسأأاعدات اخلرييأأة حأأوالي ُثلأأث مصأأادر الأأدخل

ِمن غري العمل احلالي, سواء  كانت مساعدات ِمأن أهأل   

أو مساعدات ِمأن األهأل   ( ِمن تلك املصادر% 12,5)اخلري 

 (. ِمن تلك املصادر% 16,6)

        وتؤكد هذ  النتيجأة علأس أهميأة العمأل اخلأريي سأواء

الرمسي أو األهلي فأي تدعيم شبةة التةافل االجتماعي 

الأأه تضأأمن للةأأثري ِمأأن األسأأر الفقأأرية فأأأي مصأأر مأأا ال  

 .تضمنه احلةومة

28.4 

28.4 

16.6 

12.5 

8.9 

5.2 

25.9 

22.0 

16.5 

16.3 

13.2 

6.2 

0 10 20 30 40 

 تأميين  / معاش تقاعد 

 معاش  ضمان/ مساعدات حكومية 

 مساعدات من األهل

 مساعدات من أهل اخلري

 راتب جتنيد

 أخرى

 الدورة احلالية الدورة السابقة
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 .2011مسح تقييم حال األسر األكثر احتياًجا، مرصد الغذاء املصري، أكتوبر  :املصدر

 ارتفعت نسبة األسر الذين أشاروا إىل أن دخلهم الشهري

خأأأيتل شأأأهر % 78,9ال يةفأأأي احتياجأأأاتهم الشأأأهرية ِمأأأن 

 .خيتل شهر أكتوبر% 85,0سبتمس إىل 

)%( 

   ُتعأأأأُد أسأأأأاليب التةيّمأأأأ  الأأأأه تنتهجهأأأأا األسأأأأر األكثأأأأر

احتياجأأأأا ِمأأأأن امليتمأأأأح اهلامأأأأة الأأأأه تأأأأوفر الةأأأأثري ِمأأأأن    

املعلومات حول الطرق الأه تسأتطيع أن تنتهجهأا األسأر     

 .لتتمني احلّد األدنس ِمن احتياجاتها الغذائية

   ِمأأن األسأأر الأأه ال   % 7,2وباسأأتعراض النتأأائج يتضأأح أن

يةفأأأأأأي دخلأأأأأأها احتياجاتهأأأأأأا الشأأأأأأهرية  صأأأأأأل علأأأأأأس   

مساعدات ِمن األهل, سواء  مساعدات مالية أم عينية فأأي  

ِمأأن تلأك األسأأر  % 2,0صأورة سأأّلع غذائيأة, بينمأأا  صأل    

 .علس مساعدات ِمن أهل اخلري

 ِمأأأأأن األسأأأأأر الأأأأأه ال يةفأأأأأي دخلأأأأأها   % 26,1تقأأأأأوم حنأأأأأو

احتياجاتهأأأأأا الشأأأأأهرية بطشأأأأأيد اسأأأأأتهيتكها لتقليأأأأأل   

 .النفقات

       تأأأل السأأأل  والشأأأراء علأأأس النوتأأأة اجلانأأأب األكأأأس 

, وهو مأا يأدفعنا بةأثري ِمأن الأتحفط لأرب  هأذ         %(59,1)

الظاهرة بتفشي اجلرمية, والاصة الأه اليرتةبهأا عتأاة    

 .ااجرام

 (11)شكل رقم 

األساليب اليت تلجا إليها األسر اليت ال يكفي دخلها احتياجاتها 

 الشهرية

)%( 

 [أسر]

 (10)شكل رقم 

 توزيع األسر وفًقا ملدى كفاية دخلها الحتياجاتها الشهرية

اللحووووم والووودواجن واألخلووواك، اخلضوووروات واللاكهوووة، البقوليوووات، احلبووووب  : تتضووومن 1
 . والدقيق واخلبز، الزيوت واملسلد والزبد، البيض واجلنب واأللبان وسَلع أخرر

  مجيأأع أسأأر املسأأح مبحافظأأة الأأبحرية ال يةفأأي دخلأأها

احتياجاتهأأأا الشأأأهرية, يليهأأأا أسأأأر حمافظأأأة الفيأأأوم      

 %(.88,9), ُثمت بورسعيد %(94,4), ُثمت الدقهلية %(98,1)

  (66,7)وُسِجَلت أقّل نسبة بني أسر حمافظة مطأروح% ,

 %(.70,4)يعلوها مباشرة  ااسةندرية 

    السأأأأأأأل  هأأأأأأأو األسأأأأأأألوب األكثأأأأأأأر إتباع أأأأأأأا لتغطيأأأأأأأة
االحتياجأأأات الشأأأهرية لألسأأأر الأأأه ال يةفيهأأأا دخلأأأها     

ِمأأأن إمجأأأالي األسأأأر الأأأه ال  % 60,9)املنيأأأا : مبحافظأأأات
,   (يةفأأأأأأي دخلأأأأأأها احتياجاتهأأأأأأا الشأأأأأأهرية باحملافظأأأأأأة   

, والأأأأبحرية %(52,4), وجنأأأأوب سأأأأيناء %(59,1)واألقصأأأأر 
 %(.50,0)وبورسعيد 

   ترشأأأيد االسأأأتهيتس  تلجأأأت إليأأأه غالبيأأأة األسأأأر الأأأه ال
: يةفأأأي دخلأأأها احتياجاتهأأأا الشأأأهرية فأأأأي حمافظأأأات     

 %(. 35,8), والفيوم %(41,2), والدقهلية %(53,2)الشرقية 

 علأأأأأس رأش  "تقليأأأأأل كميأأأأأة األكأأأأأل املعتأأأأأاد "جأأأأأاء
الوسائل اله جلتت إليها األسر ملواجهة ارتفأاع أسأعار   

, يليها االضطرار لشراء السّلعة %(51,0بنسبة )السّلع 
, وقد انطبأق ذلأك علأس اجملموعأات السأّلعية      %(41,2)

 .1املختلفة

 أساليب مواجهة الغالء 3 .2. 3

10 

 يكفي

 (15.0) 

 [81] 

 ال يكفي

 (85.0) 

[459] 
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 القسم الثالث

 مؤِّشرات تقييم حال األسر األكثر احتياًجا

 يكفي

 (21.1)  

 [114]  

 ال يكفي

 (78.9)  

[426]  



 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

  ُيعُد التعُرجت علس النم  االستهيتكي لتلك األسأر– 
باعتبارها األكثر عرضة خلطر  انعدام األمن الغأذائي  

ِمن األهمية مبةان لةٍل ِمأن صأانع القأرار, ومنظمأات      –
اجملتمأأأأأأع املأأأأأأدني سأأأأأأواء  التنمويأأأأأأة أو تلأأأأأأك املعنيأأأأأأة  

 .بااعانات
      وتوضأأح النتأأائج الأأه ُيمةأأأن تلخيصأأها ِمأأن مصأأأفوفة

الأأنم  االسأأتهيتكي أن ةموعأأة اخلضأأروات, وامللأأح,   
واألرز, والسأأأأأةر, والشأأأأأاي, والفأأأأأول والبلأأأأأدي, والزيأأأأأت 
املخلأأوه هأأي أكثأأر السأأّلع الأأه توا أأب غالبيأأة األسأأر  

 . األكثر احتياج ا علس استهيتكها علس مدار الشهر
     ,بينمأأأأأأأا العأأأأأأأدش األصأأأأأأأفر, والفاصأأأأأأأوليا البيضأأأأأأأاء

والفاكهأأأة, والأأأدواجن, والسأأأمك البلطأأأي, واملةرونأأأة     
يسأأأتهلةها مأأأا يزيأأأد عأأأن ثيتثأأأة أربأأأاع األسأأأر األكثأأأر       

 .احتياج ا مُبعدتل مرة أسبوعي ا
 ما عدا السمك)فأي حني أن اللحوم, واألمساس 

, وزيأأأت عبأأأاد الشأأأمس, وزيأأأت الأأأذرة, والزبأأأدة,     (البلطأأأي
والسأأأمن البلأأأدي, ُتعأأأُد سأأأّلع ا نأأأادرة الشأأأراء لأأأدى تلأأأك   

 .األسر
     البأأيض, واجلأأنب, واللأأنب هأأي السأأّلع الأأه  أأاول األسأأر

األكثأأأأأأأر احتياج أأأأأأأا املداومأأأأأأأة عليهأأأأأأأا لضأأأأأأأب  واقأأأأأأأع  
 . مرات أسبوعي ا 3استهيتكها للسوتينات مُبعدتل يقارب 

 ِمأأأن األسأأأر األكثأأأر احتياج أأأا ال يسأأأتهلةون   % 11,3حنأأأو
اخلبأأز البلأأأدي املأأأدعم, وهأأو مأأأا ُيأأأسز تسأأا ال حأأأول مّمأأأن    

 .املستفيد ِمن الدعم املوجه هلذا اخُلبز

 .2011مسح تقييم حال األسر األكثر احتياًجا، مرصد الغذاء املصري، أكتوبر :املصدر

 احلبوب والدقيق واخلبز

 البقوليات اللحوم والدواجن واألمساك

 الزيوت واملسلى والزبد

 اخلضروات والفاكهة

 البيض واجلنب واأللبان وسَلع أخرى

24 3 2 2 2 2 4 2 3 

17 3 6 4 19 10 13 10 28 29 29 6 11 7 26 7 16 6 27 7 7 

)%( 

متوسط عدد أيام االستهالك
1 

 استهلكها مل أعد استهلكها ال استهلكها

 (12)شكل رقم 

 توزيع األسر األكثر احتياًجا وفًقا لطبيعة استهالكها ِمن سَلة السَلع الغذائية

4 3 3 3 12 14 24 18 23 5 

ــَلع   ــا مـــن السـ ــر احتياًجـ ــر األكثـ اســـتهالك األسـ

 الغذائية

3 .3 

)%( )%( 

)%( 

 .متوسط عدد أيام االستهالك الشهري حمسوب لألسر اليت تستهلك السَلعة 1

)%( )%( 
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زيت عباد  زيت الذرة
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عسل   ملح سكر ّشاي بيض جنب ألبان

 اسود

صلصلة  

 معبأة

 مكرونة

تتتي عينة الدورة الثانية لتؤكد علس التشأابه فأأي  أ     

اسأتهيتس الفقأأراء إىل حأأد  بعيأأد, سأواء  ِمأأن حيأأث السأأّلع   

الغذائيأأأأة األكثأأأأر اسأأأأتخدام ا ِمأأأأن ِقبّملأأأأهم أو ُمعأأأأدتالت     

االسأأأأتخدام, وهأأأأو مأأأأا جيعأأأأل ِمأأأأن اسأأأأتهدافهم بصأأأأورة     

مباشرة عس توفري تلك السّلع فأأي البطاقأات التموينيأة    

 .ذو جدوى اقتصادية واجتماعية مرتفعة

 القسم الثالث

 مؤِّشرات تقييم حال األسر األكثر احتياًجا



 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

 وبالتحول حنو إدراس األسر للتغريات فأي أسعار ما تصل

إليه أيديهم ِمن السّلع حمّل التناول, يتضح وجود شعور 

عأأام بأأني األسأأر األكثأأر احتياج أأا بارتفأأاع أسأأعار غالبيأأة   

 .السّلع الغذائية بني شهري أغسطس وسبتمس

 ( حنأأو ثيتثأأة أربأأاع األسأأر أو يزيأأد )وغالبيأأة هأأؤالء األسأأر

أعربوا عن إدراكهم الرتفاع أسعار الفاكهة, والدواجن, 

 .والبطانس

      ,وحنأأأأأو الثلأأأأأثني يأأأأأرون أن الثأأأأأوم, واأللبأأأأأان, والبأأأأأيض

 .والطمانم قد ارتفعت أسعارهم خيتل تلك الفطة

   مأأع ثبأأات أسأأعار امللأأح, والفأأول البلأأدي, واخلبأأز  البلأأدي

غأأأري املأأأدعم, والزيأأأت املخلأأأوه مأأأن وجهأأأة نظأأأر غالبيأأأة  

 .األسر األكثر احتياج ا
 (13)شكل رقم 

 2011وسبتمرب  –توزيع األسر األكثر احتياًجا وفًقا آلرائها حول مدى التغري يف أسعار السَلع الغذائية بني ّشهري أغسطس 

 اخلضروات والفاكهة البقوليات اللحوم والدواجن واألمساك

 اخنفض ارتفع مل يتغري

 .2011مسح تقييم حال األسر األكثر احتياًجا، مرصد الغذاء املصري، أكتوبر :املصدر

ــا للــتغري يف أســعار    ــر احتياًج إدراك األســر األكث

 السَلع الغذائية

3 .4 بورسأأعيد, والأأبحرية, والشأأرقية, والفيأأوم    : حمافظأأات

هي أكثأر احملافظأات الأه ُيأدرسس قاننيهأا ِمأن األسأر        

 . األكثر احتياج ا ارتفاع أسعار السّلع

  الشأأعور بارتفأأاع أسأأعار األلبأأان عنأأد غالبيأأة األسأأر فأأأي

 . مجيع حمافظات القياش عدا حمافظة ااسةندرية

 األقصأأأأر, : األسأأأأر األكثأأأأر احتياج أأأأا فأأأأأي حمافظأأأأات

والأأبحرية, والفيأأوم, والدقهليأأة أكثأأر شأأعور ا بارتفأأاع      

 .سعر األرز عن األسر فأي باقي حمافظات املسح

)%( )%( )%( 

)%( )%( )%( 
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 فاكهة طماطم ثوم بصل بطاطس باذجنان
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خبز بلدي   دقيق ذرة دقيق قمح ذرة أرز
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 زبدة
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عسل   ملح سكر ّشاي بيض جنب ألبان

 اسود

صلصلة  

 معبأة

 مكرونة

تّمعّمأأاَ مّم شأأعور الفقأأراء بأأالغيتء بصأأفة عامأأة     

وتفأأأاقم هأأأذا الشأأأعور بالنسأأأبة للخضأأأأروات     

 .والفاكهة

 البيض واجلنب واأللبان وسَلع أخرى الزيوت واملسلى والزبد احلبوب والدقيق واخلبز

 القسم الثالث

 مؤِّشرات تقييم حال األسر األكثر احتياًجا



 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

  مأأأأا عأأأأدا )أسأأأأعار الفواكأأأأه, واخلضأأأأروات, والبقوليأأأأات

ما عأدا الزيأت   ), والزيوت والسمن والزبد (الفول البلدي

مأأأأا زالأأأأت ال تأأأأيتءم غالبيأأأأة األسأأأأر األكثأأأأر   ( املخلأأأأوه

 .احتياج ا خيتل األسبوع الثاني من شهر أكتوبر

   أسأأعار األرز, والسأأةر, واأللبأأان, والبأأيض ال تأأيتءم أكثأأر

 . من أربعة أمخاش األسر األكثر احتياج ا

     عدم ميتءمة أسعار اللحأوم, والأدواجن, يلأيهم األمسأاس

 .لغالبية األسر األكثر احتياج ا

  أسأأعار الشأأاي, والصلصأأة املعبأأتة, والعسأأل األسأأود تعتأأس

 .مناسبة لنحو نص  تلك األسر

 البيض واجلنب واأللبان وسَلع أخرى الزيوت واملسلى والزبد احلبوب والدقيق واخلبز

 اخلضروات والفاكهة البقوليات اللحوم والدواجن واألمساك

 رخيص غالي مناسب

 (14)شكل رقم 

 توزيع األسر األكثر احتياًجا وفًقا آلرائهم حول مدى مالءمة أسعار السَلع الغذائية  

 .2011مسح تقييم حال األسر األكثر احتياًجا، مرصد الغذاء املصري، أكتوبر :املصدر

مالءمــة أســعار الســلع الغذائيــة بالنســبة لألســر  

 األكثر احتياًجا

3 .5 

)%( 

)%( 

اخلبأأز امُلأأدعم وامللأأح همأأا أكثأأر السأأّلع الأأه   

تأأيتءم أسأأعارها األسأأر األكثأأر احتياج أأا فأأأي    

 .مصر

 عدالة اجتماعية... حرية ... عيش 

متس جيد الفقراء فأي مصر أسأعار ا تناسأبهم   

 للسّلع الغذائية؟

 خط أمحر

)%( )%( 

)%( )%( 
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 فاكهة طماطم ثوم بصل بطاطس باذجنان
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خبز بلدي   دقيق ذرة دقيق قمح ذرة أرز

 غري مدعم

خبز بلدي   

 مدعم

88.7 

76.1 
83.4 

54.4 

82.4 

19.3 

50.2 50.7 

71.3 

11.1 

23.7 
16.2 

45.0 

17.6 

73.1 

49.8 49.3 

28.5 

7.6 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

عسل   ملح سكر ّشاي بيض جنب ألبان

 اسود

صلصلة  

 معبأة

 مكرونة

 القسم الثالث

 مؤِّشرات تقييم حال األسر األكثر احتياًجا



 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

 مأأن األسأأر األكثأأر احتياج أأا بالعِينأأة لأأديها     % 83,3حنأأو

 .بطاقات متوينية

 مأأأن األسأأأر الأأأه لأأأديها بطاقأأأات متوينيأأأة      % 99,3وحنأأأو

تسأأأتفيد مأأأن هأأأذ  البطاقأأأة فأأأأي احلصأأأول علأأأس السأأأّلع   

 .التموينية املدعمة

)%( 
 [أسر]

      الزيأأأأأت هأأأأأو أكثأأأأأر السأأأأأّلع التموينيأأأأأة الأأأأأذي يةفأأأأأي

احتياجات األسر األكثر احتياج ا, حيأث أشأار حنأو ربأع     

أسأأر العينأأة الأأه لأأديها بطاقأأات متوينيأأة أنهأأا  صأأل       

علأأأس الزيأأأت مأأأن خأأأيتل البطاقأأأة ويةفيهأأأا وال تضأأأطر      

 .لشراء كميات أخرى لتلبية االستهيتس

     والسةر واألرز ُهما أكثر السأّلع التموينيأة الأه  صأل

علأأأأيهم األسأأأأر وال يةفيانهأأأأا وتضأأأأطر لشأأأأراء كميأأأأات  

 .أخرى من السوق لتغطية االستهيتس

 (15)شكل رقم 

 توزيع األسر األكثر احتياًجا وفًقا لوجود بطاقة متوينية 

 (16)شكل رقم 

مدى كفاية السَلع املدعمة اليت حتصل عليها األسر األكثر  

 احتياًجا بالبطاقة التموينية

 .2011مسح تقييم حال األسر األكثر احتياًجا، مرصد الغذاء املصري، أكتوبر  :املصدر

 6. 3 البطاقات التموينية

  بعِينأأأأة )حمافظأأأأة الدقهليأأأأة هأأأأي أكثأأأأر احملافظأأأأات

الأأأه متتلأأأك فيهأأأا األسأأأر األكثأأأر احتياج أأأا   ( املسأأأح

مأأن إمجأأالي أسأأر العِينأأة   % 96,3)البطاقأأات التموينيأأة 

, ُثمت جنوب %(94,4), تليها حمافظة الفيوم (باحملافظة

 %(.90,7)سيناء 

 (. 48,1)وأقّل نسبة توجد مبحافظة ااسةندرية% 

    ترتفأأع نسأأبة األسأأر األكثأأر احتياج أأا الأأه ال يةفيهأأا

السأأةر الأأذي  صأأل عليأأه مأأن البطاقأأات التموينيأأة       

, %(95,1)مطأأروح  وتضأأطر لشأأراء كميأأات أخأأرى فأأأي   

ُمقارنأأة  ببأأاقي احملافظأأات وُمقارنأأأة     %( 91,1)واألقصأأر  

 .باملستوى اامجالي

    شأأأهدت حمافظأأأأة جنأأأوب سأأأأيناء أعلأأأس نسأأأأبة لألسأأأأر

األكثأأأر احتياج أأأا الأأأه ال يةفيهأأأا األرز الأأأذي  صأأأل  

وتضأطر لشأراء كميأات    عليه من البطاقات التموينيأة  

 %(.91,3), تليها حمافظة البحرية %(91,8)أخرى 

ِمأأأأأن األسأأأأأر األكثأأأأأر احتياج أأأأأا ال متتلأأأأأك  % 16,7

بطاقأأأأات متوينيأأأأة وهأأأأو مأأأأا ُيأأأأدتِعم نتأأأأائج الأأأأدورة     

السابقة, ويدعو اجراء مراجعة شاملة للمنأتفعني  

ِمأأأأن البطاقأأأأات التموينيأأأأة للتتكأأأأد ِمأأأأن فاعليأأأأة     

 .استهدافها للفقراء واألكثر عرضة خلطر الفقر
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 الفول البلدي ّشاي مكرونة أرز زيت سكر

 حيصل عليها وال تكفيه واليشرتي حيصل عليها والتكفيه ويشرتي

 حيصل عليها وتكفيه واليشرتي ال حيصل عليها

مسح تقييم حال األسر األكثر احتياًجا، مرصد الغذاء املصوري، أكتووبر، سوبتمرب     :املصدر
2011. 

)%( 

ُتنأأذر الأأدورة الثانيأأة بارتفأأاع حأأاد فأأأي نسأأب األسأأر    

األكثأأأر احتياج أأأا الأأأه ال يةفيهأأأا األرز, والزيأأأت,     

والسأأةر الأأأذي  صأأأل عليأأه بالبطاقأأأة التموينيأأأة   

 .عن ما عرضته نتائج الدورة السابقة

 ليس لديها بطاقة 

(21.9)  

[118]  

 لديها بطاقة 

(78.1)  

[422]  

 عينة الدورة السابقة

 ليس لديها بطاقة 

(16.7)  

[90]  

 لديها بطاقة 

(83.3)  

[450]  

 القسم الثالث

 مؤِّشرات تقييم حال األسر األكثر احتياًجا



 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

o   يأأتم التعأأاون مأأع مئأأات اجلمعيأأات اخلرييأأة املعتمأأدة

مأأن البنأأك وتصأأل هديأأة رمضأأان إىل األسأأر احملتاجأأة    

واله يصعب الوصول إليها فأي كل حمافظات مصأر,  

أرز, مةرونة, فاصوليا, عأدش أصأفر,   )وتةون مةونة من 

فأأأول, زيأأأت, شأأأاى, سأأأةر, صلصأأأة نمأأأانم, ملأأأح, بلأأأح    

 (.جاجت, معلبات حلوم

o  جأأأ مأأن  700جأأأ أو  1100صأأك يشأأطيه املتأأسع سأأعر

خيتلأأه يوكأأل بنأأك الطعأأام املصأأري بأأذبح األضأأحية   

نيابأأأأة عنأأأأه و توزيأأأأع حلأأأأوم األضأأأأحية علأأأأس احلأأأأاالت   

مأأن % 50املسأأتحقة لأأدى البنأأك, كمأأا يقأأوم بتعليأأب    

إمجأأأالي حلأأأوم األضأأأاحي مأأأع اخلضأأأار وذلأأأك لتأأأوزع   

 .نوال السنة علس املستحقني

اجملتمع املدني ودوره يف مكافحة الفقر  

 ونقص الغذاء

م
س
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 الرابع

حنأأن مؤسسأأة ولأأيس مبأأادرة فرديأأة متخصصأأة فأأس مةافحأأة اجلأأوع عبأأأر     

 .التنوع واالبتةار فس إجياد برامج ذات فاعلية فأس معاجلة مشةلة اجلوع

 الرؤية والرسالة

حنأأأأأأأن نأأأأأأأأؤمن حبأأأأأأأأأق اانأأأأأأأأسان املصأأأأأأأأرى    

باحلصأول علس الغذاء الةافس املتوازن حليا  

كرميأأأة, عأأأس تعاوننأأأا مأأأع كافأأأة األفأأأأأراد      

ي أوالقطاعات الرمسية واألهلية واخلاصأة فأ  

 .التوعية مبشةلة اجلأوع

 اجنازات بنك الطعام

o     ي أيوفر البنأك آلالجت األسأر الغأذاء الةافأ

ي مجيأأأأأأأع أشأأأأأأأهرية ومنتظمأأأأأأأة فأأأأأأأ  ةبصأأأأأأأف

 .أل  أسرة 150 – حمافظات مصر

o     يتعأأأأاون مأأأأع مئأأأأات اجلمعيأأأأات اخلرييأأأأة

ويعمأأأأل علأأأأس تطأأأأوير هأأأأذ  اجلمعيأأأأات مأأأأن  

خأأيتل التأأدريب ونقأأل اخلأأسات, والأأه ُتقأأدتر   

 .مجعية 1600بنحو 

o      750,5يصأأل ب فطأأار الصأأائم ألكثأأر مأأن 

 .أل  أسرة فأي شهر رمضان

o       من خأيتل بروتوكأول التعأاون مأع مجيأع

يأأتم توزيأأع  ,ي بأأرامج التوعيأأةأفنأأادق مصأأر فأأ

أقأأأأأأأرب  سا علأأأأأأأمليأأأأأأأون وجبأأأأأأأة شأأأأأأأهري  17,2

 .ا لةل فندقحتياج ااألماكن 

o لألفأأأراد الأأأذين يرغبأأأون فأأأأي   " عهأأأد اخلأأأري "برنأأأامج

مسأأأأأاعدة أسأأأأأرة أو عأأأأأدد مأأأأأن األسأأأأأر شأأأأأهري ا بتأأأأأوفري  

جنيأأة   150االحتيأأا  الغأأذائس الةافأأأي هلأأم بدايأأة مأأن      

جنيأة ألسأرة مةونأأة    250أفأأراد إىل  3ألسأرة مةونأة مأن    

أفأأراد, ومأأن املمةأأن التأأسع لفأأرد واحأأد مسأأن أو       5مأأن 

 . جنية شهري ا 75مسنة أو مريض بأ 

o      تسعأأأأات شأأأأهرية مأأأأن شأأأأركات لتغطيأأأأة احلأأأأأاالت

املدروسأأة الغأأري قأأادرة علأأس الةسأأب بقأأرى  تلفأأة فأأأي   

أحنأأاء مصأأر حيأأث يأأتم  ديأأد عأأدد األسأأر املسأأتحقة     

بهأأأأأذ  القأأأأأرى وتقأأأأأدير االحتياجأأأأأات املاليأأأأأة اليتزمأأأأأة  

لتغطيأأة حأأاالت القريأأة بالةامأأل, ُثأأمت تقأأوم الشأأركات     

بالتسع انعام حاالت هذ  القرى املدروسة ملدة معينأة  

 .وبدد

 برامج اإلطعام

15 

   تقأأأديم دعأأأم لألنفأأأال فأأأأي املنأأأانق األكثأأأر
فقر ا باملواد الغذائية لأدفع معأدتالت االلتحأاق    

خاصأة بالنسأبة   ( احلضور)واملوا بة بالتعليم 
لذناث, وأنفأال الشأوارع, واألنفأال العأاملني     

 .واملعرضني للخطر
    دعأأم بعأأض السأأّلع علأأس البطاقأأات التموينيأأة

 .كاألرز والزيت باملعادن والفيتامينات

    يأأوفر السنأأامج الأأدعم الفأأين لألنشأأطة احلةوميأأة
دعأأأم الغأأأذاء, )املختلفأأأة املتعلقأأأة بأأأاألمن الغأأأذائي  

 (.توفري الوجبات املدرسية
 يسأأأأاعد السنأأأأامج احلةومأأأأة علأأأأس تنفيأأأأذ مشأأأأروع

لتقويأأة الأأدقيق الأأذي يسأأتخدم فأأأي صأأناعة اخلبأأز  
البلأأأدي حبأأأامض الفوليأأأك واحلديأأأد للحأأأد مأأأن   

 .ارتفاع معدالت فقر الدم



 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

 املرحلة الثانية املرحلة األوىل

      بأأأدأت فةأأأرة املشأأأروع فأأأأي الثمانينأأأات مبحافظأأأه املنيأأأا

اعتماد ا علس عدم ذبح عجول اجلاموش فأي وزن أقّل من 

بصأأدور  1986كجأأم, وانطلأأق املشأأروع رمسي أأا عأأام      200

مبنأأع ذبأأح عجأأول    1986لسأأنه  517القأأرار الأأوزاري رقأأم   

  .كجم 200الذكر اجلاموسي حتس يصل وزنها إىل 

       اهلأأدجت مأأن هأأذا املشأأروع كأأان زيأأادة إنتاجيأأة العجأأول

أضعاجت وزنها خيتل اخلطأة اخلمسأية    10اجلاموش إىل 

الثانيأأأأأة للمشأأأأأروع, وكأأأأأان املسأأأأأتهدجت أن يصأأأأأل عأأأأأدد 

ألأأأ  رأش فأأأأي   500احليوانأأأات الأأأه يأأأتم تسأأأمينها إىل   

العأأأام, ومتةنأأأت مصأأأر مأأأن تصأأأدير بعأأأض اللحأأأوم أبأأأان  

 .1991حرب اخلليج األوىل فأي العام 

 جنأأح املشأأروع واسأأتمر حمقق أأا جناح أأا مأأذهيت حتأأس عأأام

حأني رفضأأت وزار  التمأوين االسأأتمرار فأأي اسأأتيتم     1993

العجأأأأأأول مأأأأأأن املأأأأأأربني حبجأأأأأأه أن اللحأأأأأأوم مةدسأأأأأأه      

 .بالثيتجات

التعرِيف باملشروع
1 

5 .1 

      ارتبأأاه خطأأة عمأأل املشأأروع بأأالةثري مأأن اجلهأأات سأأواء
ِممأا أدتى إىل    , داخل الوزارة الواحدة أو عأدد مأن الأوزارات   

  . تضارب ااجراءات والقرارات املرتبطة باملشروع
     اعتماد املشروع أساس ا علس صأرجت حصأص مأن األعأيتجت

وقأأد كانأأت هأأي احلأأافز الرئيسأأي, والأأذي فأأور     , املدعمأأة
  .توقفه فقد املشروع احد أهم مزايا 

    فأأأأأي أغلأأأأب التعاقأأأأدات يأأأأتم ربأأأأ  القأأأأروض باحليأأأأازة
 أأا أدتى إىل اسأأتبعاد عأأدد كأأبري مأأن صأأغار        , الزراعيأأة

  . املربني من االنضمام للمشروع
    تأأأتخر التمويأأأل والصأأأرجت علأأأس دفعأأأات فأأأأي أوقأأأات غأأأري

متزامنأأأة ومواعيأأأد التعاقأأأدات, ِممأأأا أدتى إىل اختناقأأأات   
   . فأي برامج التسليمات وتداخل املواسم

   ,إهمال احلةومة املصرية فأي دعم الفيتح وصأغار املأربني
 .فالفيتح ُيعُد املسؤول الرئيسي عن التنمية احليوانية

أسباب تعثر املشروع
2 

5 .3 

مراحل املشروع
 

5 .2 

 مشروع البتلو املصري
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 (17)شكل رقم 

 2009، 2003، 1997أعداد رؤوس املاّشية فـي أعوام 

 مليون رأس
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 كبري متوسط صغري

اجلاموس
 

 مليون رأس

 .اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء :املصدر

 املرحلة الثالثة

 كيلو جرام

400 

200 
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 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

أن إسطاتيجية إحياء مشروع البتلو هي إسأطاتيجية شأاملة   

. مأأأأن تشأأأأرِيعات, ومتويأأأأل, وإعأأأأيتم, ودور ووعأأأأي للمجتمأأأأأع     

وتتطلب تضافر جهود احلةومة, والقطاع اخلاص, واجملتمع 

 .املدني

أساليب إحياء املشروع
1 

5 .4 
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         فرض رسأوم علأس صأادرات مصأر مأن األعأيتجت للحأّد مأن

 .االعتماد علس األعيتجت املستوردة مرتفعة الثمن

     عأأأودة آليأأأة األنبأأأاء البيطأأأريني الأأأذين يعملأأأون بعقأأأود

 . مؤقتة وباليومية لضمان وفرة الرقابة الطبية

     إدخال سيتالت جديدة خاصة من فرنسأا مأن أجأل إنشأاء

 .مراكز اانتا  احليواني وخاصة البتلو بتقنيات عالية

       ضرورة االهتمأام الفأض الفوائأد علأس قأروض التسأمني

 .لتشجيع املربني%  6إىل % 16من 

     التوُسأأأأع فأأأأأي اسأأأأتخدام تةنولوجيأأأأا معاملأأأأة األعأأأأيتجت

 .اخلشنة واملخلفات الزراعية لرفع قيمتها الغذائية

أليات تطوير الثروة احليوانية املصرية
1 

5 .5 

 التشرِيعات  1 .4. 5

  علأس احلةومأأة املصأأرية إصأأدار  تشأأريع مينأأع ذبأأح اانأأاث

كجأأم, مأأع ربأأ  هأأذا    400وصأأغار البتلأأو قبأأل بلأأو  وزن   

التشأأأرِيع بُسأأأأُبل وآليأأأأات للرقابأأأة املشأأأأددة علأأأأس اجملأأأأازر   

 .لتطبيق القانون

       جيأأأب علأأأس احلةومأأأة املصأأأرية أن تتوجأأأه لأأأدعم مربأأأي

 .البتلو باعتبارها املسؤولة عن محاية املنتج احمللاي

      ضرورة تشأجيع الدولأة للمشأروعات الصأغرية واملتوسأطة

اخلاصأة بطبيأة البتلأأو, وتأوفري القأأروض اليتزمأة لصأأغار     

املربني عن نريأق بنأك االئتمأان الزراعأي, وتأوفري ر وش      

املاشأأأية حديثأأأة الأأأوالدة واألعأأأيتجت, واسأأأتغيتل األراضأأأي   

 .القريبة من املنانق الزراعية فأي تربية املاشية

  ,متويأأأل الشأأأباب واخلأأأِرجيني فأأأأي نشأأأاه تربيأأأة املواشأأأي

والسأأأيما البتلأأأو, ومسأأأاعدتهم علأأأس التسأأأويق ودعمهأأأم     

 .بالسيتالت امُلنتجة

  إلغأأاء الرسأأوم الأأه تفرضأأها اادارات احمللايأأة علأأس مأأزارع

 . البتلو

 الدعم املادي  2 .4. 5

      جيأأب علأأس ااعأأيتم أن يلعأأب دور ا هام أأا فأأأي نشأأر الأأوعي

بعمليأأة تربيأأة البتلأأو وكيفيأأة تسأأمينها ومحايتهأأا, مأأن    

 .خيتل برامج تستهدجت املربني عس القنوات األرضية

 ااعيتم  3 .4. 5

       جيب علس احلةومأة تشأجيع البحأث العلمأي فأأي  ةأال

تنميأأة وتطأأوير مشأأروع البتلأأو, ودراسأأة التجأأارب الدوليأأة  

 .الناجحة والرائدة ليتستفادة منها

 البحث العلمي  4 .4. 5

 التشريعات   1 .5. 5

تتتي إسطاتيجية إحياء مشروع البتلو فأي إنار إسأطاتيجية  

عامأأة لتحسأأني الثأأروة احليوانيأأة فأأأي مصأأر وتتضأأمن هأأذ       

 :ااسطاتيجية ةموعة من اآلليات ومن أهمها

 . مت استقاء هذه املعلومات عرب دراسة موسعة للمقاالت والتحليالت واآلراء اليت تناولت مشروع البتلو خصوًصا والثروة احليوانية عموُما: املصدر1

 التعاون ااقيلمي والدولي  3 . 5. 5

     إنشأأأاء منتأأأدى إقليمأأأي للصأأأحة احليوانيأأأة فأأأأي الأأأدول

العربية وأفريقيا, وتشجيع التجارة بأني دول ااقلأيم فأأي    

احليوانأأأأأات احليأأأأأة والعمأأأأأل علأأأأأس االرتقأأأأأاء باحملأأأأأاجر    

 .البيطرية

      تأأأوفري منأأأاع ُمشأأأجع ليتسأأأتثمارات العربيأأأة واألجنبيأأأة

 . اقامة املزارع اله  تا  إىل استثمارات ضخمة

       ُيقأأأطح إنشأأأاء شأأأركة مصأأأرية سأأأودانية لتنميأأأة إنتأأأا

املاشأأأية فأأأأي غأأأرب السأأأودان ال يقأأأ  نشأأأانها عنأأأد حأأأد    

استرياد اللحوم, بل ميتد إىل  سأني اانتأا  فأأي دارفأور     

 .والنقل عس درب األربعني

 ااجراءات   2 .5. 5

       سأأّن تشأأريع للحأأد مأأن االرتفاعأأات فأأأي أسأأعار األعأأيتجت

 .وحظر التصدير لألسواق اخلارجية

 القسم اخلامس

 املصري البتلومشروع 
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 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

حمافظأأأات فأأأأي كأأأل دورة موزعأأأة مأأأا بأأأني       10يسأأأتهدجت املسأأأح  

حمأأافظتني حضأأريتني, وثأأيتث حمافظأأات بالوجأأه البحأأري, وثأأيتث     

, (مشأأأأأال ووسأأأأأ  وجنأأأأأوب الصأأأأأعيد )حمافظأأأأأات بالوجأأأأأه القبلأأأأأي  

بااضأأأأافة إىل حمأأأأافظتني حأأأأدوديتني واحأأأأدة باملنطقأأأأة الشأأأأرقية     

وهأذ  احملافظأات الأأعشر يأتم تغيريهأا فأأي       . وأخرى باملنطقة الغربيأة 

كأأأل دورة لضأأأمان متثيأأأل أكثأأأر اختيتفأأأات ُممةنأأأة علأأأس مسأأأتوى        

وفأأأي كأأل حمافظأأة يأأتم اسأأتهداجت منطقأأة   . حمافظأأات اجلمهوريأأة

حضأأرية ومنطقأأة ريفيأأة عأأدا احملافظأأات احلضأأرية يأأتم اسأأتهداجت        

وداخأأأأل كأأأأل منطقأأأأة يأأأأتم  ديأأأأدها يأأأأتم  . منطقأأأأتني حضأأأأريتني

اسأأتهداجت املنأأانق العشأأوائية أو املنأأانق الفقأأرية, ويأأتم داخأأل تلأأك   

 . املنانق استهداجت األسر األكثر احتياج ا

 أوال

مرصد أسأعار الريأ  يتنأاول أسأعار سأّلة السأّلع مأن واقأع السأوق          

األسأأأبوعي بأأأالقرى الأأأه يأأأتم النأأأزول إليهأأأا فأأأأي دورة مسأأأح األسأأأر       

 .األكثر احتياج ا جبميع احملافظات فيما عدا احملافظات احلضرية

 منهجية مسح األسر األكثر احتياًجا

 (1)ملحق رقم 

 منهجية تكوين مؤِّشر العبء الشهري والرتاكمي لألسعار

 منهجية مرصد أسعار الريف ثانًيا

مؤّشر العبء الشهري لألسعار 

الفأأروق بأني أسأعار سأأّلة   “ العأأبء الشأهري لألسأعار  ”ميِثأل مؤِشأر   

من السّلع الغذائية األساسية فأي كل شهر من األشهر حمّل الرصد 

وقأأأد متت االعتمأأأاد فأأأأي   . وأسأأأعارها بنقطأأأة زمنيأأأة مرجعيأأأة حمأأأدتدة    

تةوين هأذا املؤِشأر علأس اختيأار سأّلة مأن السأّلع املمِثلأة للمجموعأات          

اله تعتمد عليهأا األسأر املصأرية فأأي     ( سُلعة 26)الغذائية األساسية 

وجباتها, حبيث تتةون هأذ  السأّلة مأن وحأدة قيأاش واحأدة مأن كأل         

 :سُلعة من السّلع املختارة, واله تتضمن

اللحأأم : ةموعأأة اللحأأوم والأأدواجن واألمسأأاس, وتُضأأم كيلأأو ِمأأن  •

الةنأأدوز, اللحأأم البتلأأو, اللحأأم الضأأتن, الأأدواجن, مسأأك قأأرامي ,     

 .  مسك بلطي

الباذجنان, البطانس, البصل, : ةموعة اخلضر, وتُضم كيلو ِمن•

 .الثوم, الطمانم

الفأأأول البلأأأدي, العأأأدش : ةموعأأأة البقوليأأأات, وتُضأأأم كيلأأأو ِمأأأن •

 . األصفر, عدش أبو جبة

 .األرز, دقيق قمح: ةموعة احلبوب والدقيق, وتُضم كيلو ِمن•

, زيأت عبأاد   (لأط )زيت الذرة : ةموعة الزبد والزيت واملسلس, وتُضم•

 (.كيلو), مسنة صناعي (كيلو), مسنة بلدي (لط)الشمس 

كرتونة )البيض : ةموعة البيض واأللبان واجلنب وأخرى, وتُضم•

, الشأأاي (كيلأأو), املةرونأة  (كيلأأو), اجلأأنب (لأط ), األلبأأان (بيضأة  30

 (.كيلو), السةر (كيلو)

 منهجية مؤِّشري العبء الشهري والعبء الرتاكمي ثالًثا

لقياش العبء الشهري ألسعار هذ  السّلة من السّلع يأتُم أوال إجيأاد   

املتوسأأأ  الشأأأهري لسأأأعر الوحأأأدة مأأأن كأأأل سأأأُلعة باسأأأتخدام األسأأأعار   

األسبوعية اله يتُم مجعها من خيتل شبةة الرصأد امليأداني باسأتخدام    

 :املعادلة

 
 :حيث إن

Xjk : هو متوس  السعر الشهري للسُلعةk  بالشهر رقمj. 

xijk  : من السُلعة ( باجلنيه)هو سعر الوحدةk باألسبوعi   من الشهر رقمj. 

nj  : هو عدد األسابيع بالشهر رقمj. 

 26)السأأّلع ويأأتُم بعأأد ذلأأك إجيأأاد ةمأأوع األسأأعار الشأأهرية لسأأّلة    

 :بةل شهر من األشهر حمّل القياش باستخدام املعادلة( سُلعة

 
 :حيث إن

Xj  : لسّلة السّلع بالشهر رقم ( باجلنيه)هو إمجالي متوس  السعر الشهريj. 

ُثأأمت تأأتُم ُمقارنأأة  هأأذا اجملمأأوع خأأيتل كأأل شأأهر مأأن أشأأهر القيأأاش         

بالسعر املرجعي هلذ  السّلة من السّلع والأذي متت اختيأار  ليةأون السأعر     

, واحملسأأوب باسأأتخدام 1 2011اخلأأاص بهأأا فأأأي األسأأبوع األول مأأن ينأأاير 

 :املعادلة

 
 :حيث إن

Y :هو اخل  املرجعي لقياش العبء الشهري لألسعار. 

x11k  : هو سعر الوحدة من السُلعةk (باجلنيه ) 2011باألسبوع األول من يناير. 
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مؤّشر العبء الرتاكمي لألسعار 

ولقيأأاش العأأبء الطاكمأأي ألسأأعار نفأأس اجملموعأأة مأأن السأأّلع يأأتُم  

إجياد اجملموع الطاكمي ألسعار هذ  السأّلة مأن السأّلع بدايأة  مأن شأهر       

حتس الشأهر أو النقطأة الزمنيأة حمأّل القيأاش, والأذي يعِبأر         2011يناير 

عن إمجالي ما دفعته األسرة املصرية فأي سّلة السّلع املختارة منأذ ينأاير   

حتأأأس الشأأأهر حمأأأّل القيأأأاش بأأأافطاض شأأأراء السأأأّلة مأأأرة واحأأأدة     2011

 :شهري ا

 
 :حيث إن

Zj  : هو اجملموع الطاكمي ملا دفعته األسرة فأي سّلة السّلع عند الشهر رقمj. 

ُثأأمت ُمقارنأأة  هأأذا اجملمأأوع الطاكمأأي الفعلأأي بأأاجملموع الطاكمأأي        

ألسعار نفس السّلة من السّلع والذي كان من املمةن  قيقه فأي حالة 

ثباتهأأا عنأأد أسأأعار النقطأأة املرجعيأأة املختأأارة وهأأي األسأأبوع األول مأأأن         

 :, والذي يتُم حسابه باستخدام املعادلة التالية2011يناير 

 
 :حيث إن

Wj  :     هأأو اجملمأوع الطاكمأأي ملأأا كانأأت األسأرة سأأتدفعه فأأأي سأأّلة السأّلع فأأأي الشأأهر رقأأمj  فأأأي
 .2011حالة ثبات األسعار عند مستواها باألسبوع األول من يناير 

X11  : لسأّلة السأّلع فأأي األسأبوع األول مأن ينأاير       ( باجلنيه)هو إمجالي متوس  السعر الشهري
2011. 

n : هو عدد الشهور ما بني الشهر رقمj  2011وشهر يناير. 
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ولويس متوسوط أسوعار الشوهر، وذلوك لتجنوب اآل وار         2011وقد مت اختيار األسبوع األول من ينواير 1
 .يناير 25الناجتة عن فرتة  ورة 



 2011أكتوبر  –( 2)اإلصدارة رقم 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر


