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أثز خطظ انتًُُح االقتصادَح عهً يستىَاخ األسعار واالستهالك نهسهع 

 انغذائُح
 

 سهاو عثدانًىنً يحًد قُدَم -  يحًد جاتز عايز

 يصز - انشقاسَق - جايعح انشقاسَق –كهُح انشراعح  -االقتصاد انشراعٍ  قسى
 
 

 قدمة:الم
ػ ٗهه  هههي ديات٘ههزد  يههٔ ديظ٘ طهه   هصههز لههلع ديؼ هه ٗي د لههزٗي شههِ    

واوثلههو يههٖ اًاِهه ا ط٘ طهه   دتصههل  دتصاصهه  ٕ يههٔ ديديشردػ٘ههو ّدتصاصهه  ٗو 

تزتب ػلَ٘ تت٘ز هلحهْ  يهٖ ضؼه   د هز ديذٓ 7891ديشردػو ديوصزٗو هٌذ ػ م 

ػهه خ ل ههظ يلاٌو٘ههو  ديوات٘ههزد  دتصاصهه  ٗو دي ْه٘ههو ديِ هههو ّصهه  ّديههب  يهه  تٌ ٘ههذ

( 96/7891-91/7891حاههٔ دٙىا دية ههو د ّيههٔ   7891دتصاصهه  ٗو هٌههذ ػهه م 

ض ياه لل ديحوهْهٖ  تل  دية و ّديأ توثل يازخ ه  صبل دياحزر دتصاص  ٕ ّدتظوت

يٖ صزدرد  دتًا ا ّديازي٘هب ديوحصهْيٖ ّتظهؼ٘ز ديح صهل  ديشردػ٘هو ّيهز  

-96/7891ظه٘و  مهه  دية هو ديث ً٘هو  حصص دياْرٗ  دتجبه رٕ يلح صهل  ديز ٘

دياههٔ دي اههزخ ُّههٔ توثههل ياههزخ ت ب٘ههر دياحههزر دتصاصهه  ٕ  دياههٔ ( ُّهه87/7881ٖ

ديظؼزٗو ّدياظْٗ ٘و ديشردػ٘و ّيذي     دتظوت ضْجْ  ضؼ  دياؼ ٗل  يٖ ديظ٘ ط

ّصهه  دًؼوههض  يهه  ػلههٔ  دتصههل  ديوسطظههٖ يههذد دياجهه رخ دية رج٘ههو ديشردػ٘ههو ّ

( 86/7881-87/7881دية هههو ديث يثهههو  مهههه  طهههاِل   هظهههاْٗ   د طهههؼ ر ّدت

تضههوٌت تحزٗههز مطههؼ ر ضؼهه  ديوح صهه٘ل دتطههازدت٘ج٘و ديِ هههو ّايتهه   دياْرٗهه  

ّيذي  ايت   حظز ً لو ضه٘ي ديوح يظه    7887دتجب رٕ يوحصْع د رس يٖ ػ م 

 ػن هو يحو آي   هظالشه   دتًا ا ديشردػٖ ه ػ د  ػلّٔايت   دي ػن  7881ػ م 

 ا7881 ي ػ م دي 

تضهوٌت ُهذٍ ي    ( 1007/1001-86/7881مه  ض يٌظبو يلة و ديزدضؼو  

دي اهههزخ مٗضههه  ضؼههه  ديظ٘ طههه   دتصهههلح٘و ّمُوِههه  تحزٗهههز ديؼلصهههو دتٗج رٗهههو 

 -1007/1001يألردضهههههههٖ ديشردػ٘هههههههوا ّمل٘هههههههزد ل هههههههو دياٌو٘هههههههو دية هظهههههههو  

طو ديظؼزٗو ديظ٘  يؼل مُوِ  هي دياؼ ٗل  ( ُذٍ دية و شِ   ػ ٗ 1006/1001

ي   ح     اد ُنطازدت٘جٖ دتوحصْع ديّل صو ض يٌظبو يوحصْع دي وح ض ػاب رٍ 

تشٗهه  ػههي ديظههؼز ديؼهه يوٖ ياصههج٘غ  _ لههلع تلهه  دي اههزخ _مطههؼ ر ضههو ىيههَ دي ّيههو 

 اّدتًا ج٘و هي دي وحديشردع ػلٔ سٗ  خ دتًا ا 
 

 :بحثيةمشكمة الال
ياهثي٘ز ػلهٔ هات٘هزد  د طهؼ ر تظاِ ف ل ظ دياٌو٘و دتصاص  ٗو دي ْه٘هو د 

ّدتطههاِل  ّتبهه٘ي هههي هزدجؼههو دي ردطهه   ديظهه ض و ً ههص دي ردطهه   دياههٔ تٌ ّيههت 
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هصولو تثي٘ز ل ظ دياٌو٘و دي ْه٘و ػلٔ هات٘زد  د طؼ ر ّدتطاِل  ّيذي  توثلت 

ديات٘زد  ديظؼزٗو ّدتطاِلي٘و يٖ ديوجوْػ   ديتذد ٘و  دياؼزف ػلٔ يٖ   بحثدي

هههي ت ب٘ههر دػاوهه   ػل٘ههَ   و دتصاصهه  ٗو ّهههتٌ ٘ههذ ل ههظ دياٌو٘هه ببضظهه ديز ٘ظهه٘و

 اط   دتصل  دتصاص  ٓ يظ٘
 

 هدف انثحث:
ميهز ت ب٘هر ل هظ دياٌو٘هو ّديظ٘ طه   ديشردػ٘ههو   ردطهو ِٗه ف ديبحهث ايهٔ 

لوجوْػه   ديتذد ٘هو ديز ٘ظه٘و ض ػاب رُه  مُهن هظاْٗ   د طؼ ر ّدتطاِل  ي ػلٔ

هظهآْ  ت هْر مُن ضٌْ  دتطهاِل  ّ يه  يب٘ه ى هه ٓهةزج   دتًا ا ديشردػٖ ّ

ري ُ٘و ديوجاوغ  ههغ ض٘ه ى ت هْر ًظهب دتيا ه   ديهذدتٔ  ُهن ديظهلغ ديتذد ٘هو لهلع 

 تل  دية ظايازخ تٌ ٘ذ 
 

 يصادر انثُاَاخ وطزق انتحهُم:
مُوِه  ديجِه س  ههي ػه خ هصه  ر حوْه٘هو ديب٘ ًه   ديوٌصهْرخ تن دتػاو   ػلهٔ 

دي اههزخ هههي   يهه  لههلعديبٌ  د ُلههٖ ديوصههزٕ ّّيؼ هههو ّدتحصهه   ديوزيههشٕ يلاؼب ههو د

مه  ض يٌظههبو ي ههز  ُّههٖ ػبهه رخ ػههي لوههض ل ههظ يلاٌو٘ههوا 1001حاههٔ ػهه م  7891

ّدياهٔ شهولت  ه  رًو ًظهب دتيا ه   ديهذدتٔ( ئ 7ديوؼ  يو رصن   تدياحل٘ل ي   دطاة ه

زد   ديلحهْم ديب٘ضه      ديلحهْم ديحوهديؼه ص ديهذرخ ديصه ه٘و  د رس  دي هْع  طلغ دي وح 

 ديظوز  ّديشْٗ  ديٌب ت٘و ّديوظلٔ ديصٌ ػٖاطو    د 

 المحمى اإلستهالك                                           X 011  ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االكتفاء الذاتى = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   اإلنتاج المحمي                                                (:1يعادنح رقى )
 

(1ّتن دطاة دم ديوؼ  يو رصن  
 9)

ه  رًو ًظبو ديواْطظ ديظٌْٕ يلهزصن دي ٘ طهٖ  

  لوجوْػههو ديظههلؼ٘و ديتذد ٘ههو ي ايههٔ ديههزصن دي ٘ طههٖ يٌ  هه   ديوؼ٘صههو    طههؼ ر ديوظههاِل

 دطا زدر د طؼ ر ئ طٌْد  دية وا ه ٓ  جِ   ض٘ي ديزٗف ّديحضز ي ٘ صّه  رًو ًا 

ػلهٔ مى تله   ي ديْدحه  ديصهح٘ح يه ى  يه٘لا مًَ ا د ي ًت ديٌظبو تظ ّٕ مّ ت ل ػ ح٘ثض

طهها زدر  ّمههه  ا د  سد   ُههذٍ يتذد ٘ههو تو٘ههل  ضصههْرخ ميبههز ايههٔ دتديوجوْػههو ديظههلؼ٘و د

ُذٍ ديوجوْػو  ص  ح ث  طؼ رُ  تضهةن  ديٌظبو ػي ديْدح  ديصح٘ح  ع  ي  ػلٔ مى

ٗ ْ  ديوظآْ ديؼ م يلاضةن يٖ ديظْ  ديوصزٕ
 9)

 ا

 (:2يعادنح رقى )

 المتوسط السنوي لمرقم القياسي لسعر المستهمك )هـ(                                               
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقم القياسي لسعر السمعة إلى الرقم القياسي لنفقات المعيشة  = ـ  ـ

 المتوسط السنوي لمرقم القياسي لنفقات المعيشة                                                             
ت٘ههز ديظههٌْٕ يو  رًههو هات٘ههزد    هؼهه ع دياحظهه ضّٔتههن دطههاة دم ديواْطههظ دي 

(1وؼ  يهو رصهن  دي ردطو ض٘ي ل هظ دياٌو٘هواّتن دطهاة م دي ديهو د طه٘و ديووثلهو يهٔ دي
  9)

 

 ديظٌْٕا ي ٘ ص هؼ ع ديٌوْ
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  (:3يعادنح رقى )
         Ln (yt) – Ln (yo) 
r = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     
                t 

 ح٘ث:

 r : ٘ز هؼ ع ديٌوْ ديظٌْٕ يلواتy 

yt               : يٖ ديظٌو  ديوات٘ز ص٘ووt 

 yo:  يٖ طٌو د ط صديوات٘ز ص٘وو 

   t:  ض٘ي   ػ   ديظٌْدt,0) 

 Ln: ٖتوثل ديلْغ رٗان يألط ص دي ب٘ؼ   

(4( هصا و هي دي ديو د ط٘و هؼ  يو رصن  1 ا ضثى ديوؼ  يو  ػلو        
 8)

 ا 

                                                              (:     4يعادنح رقى )

yt =  yo e
rt 

 
ّيهٖ تحل٘ههل دتجه ٍ د طههؼ ر تهن دطههاة دم ديواْطهظ ديظههٌْٕ يلهزصن دي ٘ طههٖ   

ف ّحضههز ديجوِْرٗههو ّ يهه  ض ػابهه ر طههٌو ديؼهه م يٌ  ههو ديوؼ٘صههوػلٔ هظههآْ رٗهه

(  يوهه  تههن دطههاة دم ديههزصن دي ٘ طههٖ ديؼهه م  طههؼ ر ديجولههو 700=7896د طهه ص  

ضههه يزٗف  ّد رصههه م دي ٘ طههه٘و  طهههؼ ر ديوجوْػههه   ديتذد ٘هههو ا ّػلهههٔ هظهههآْ 

ي هه  تهن ديو  رًههو ض طههاة دم   دتطهاِل  هههي هجوْػه   ديظههلغ ديشردػ٘ههو ديتذد ٘هو 

ض يو٘لْ جزدم ئ ديظٌو ّيذي  هؼ ت  ديٌوْ  دلل يل ل وا هاْطظ ًص٘ب دي ز  

ّتضهوٌت ديوجوْػه   ديتذد ٘هو هجوْػه   ديحبهْن ّديٌصهْٗ    دي هْع ّديبههذّر 

ديشٗا٘و  ديلحْم ّدي ّدجي  د طهو    د يبه ى ّهٌاج تِه   ديبه٘   ديةضهزدّد   

 دي  يِو  ديشْٗ  ّدي ُْى  ّديظوز ّد غذٗو ديظوزٗوا
 

 اقشح:انُتائج وانًُ
 

 خالل خطظ انتًُُح االقتصادَح:الختالفاخ انسعزَح ا
( دتجهه ٍ د طههؼ ر دياصهه ػ ٕ ضصهه و ػ هههو 7  صههولدي( 7جهه ّع  ديٗاضههح هههي  

للع دية ظ ديةوظ٘و ديةوض طْد  ض يٌظهبو يلواْطهظ ديظهٌْٕ يلهزصن دي ٘ طهٖ  طهؼ ر 

يوه  ٗلحهه   اديزٗهف يهل هههي ديحضهز ّديجولهو  مّ ديهزصن دي ٘ طهٖ يٌ  هه   ديوؼ٘صهو يهٖ 

دياب ٗي ديْدضح ض٘ي هاْطظ ديزصن دي ٘ طٖ يٌ     ديوؼ٘صو يٖ ديزٗهف ػٌهَ يهٖ ديحضهز 

ض يٌظبو يلزٗف يهٖ دية هو د ّيهٔ مػلهٔ  ُذد ديواْطظ ض٘ي ل ظ دياٌو٘و  ي ٖ ح٘ي ي ى

 هٌَ يٖ ديحضز  ات مًَ يٖ ديحضز ي ى مػلٔ هٌَ يٖ ديزٗف يٖ ض صٖ دية ظ  ّ ي  
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انسددُىي ويعدددل انًُددى انسددُىٌ فددٍ انددزقى ان ُاسددٍ ألسددعار  ( :  انًتىسددظ1جدددول )

        انجًهدددح وَت ددداخ انًعُشدددح نيطدددظ انتًُُدددح االقتصدددادَح خدددالل انتتدددزج

(1892-2002.) 

 انيطح يؤشز انتًُُح
انًتىسظ 

 انسُىٌ

يعدل انتغُز 

 انسُىٌ %

انزقى ان ُاسٍ 

 ألسعار انجًهح

 10.9 29.6 (96/1892-92/1893األونً )

 13.5 201.9 (81/1882-96/1892ح )انثاَُ

 4.9 322 (86/1882-81/1882انثانثح )

 2 394.5 (2000/2002-86/1882انزاتعح  )

 8.8 613.2 (06/2002-01/2002انيايسح )

انزقى ان ُاسٍ 

نُت اخ انًعُشح 

 فً انحضز

 13.6 22.8 (96/1892-92/1893األونً )

 13 193.3 (81/1882-96/1892انثاَُح )

 6.9 322.5 (86/1882-81/1882انثانثح )

 2 418 (2000/2002-86/1882انزاتعح  )

 9.8 601.2 (06/2002-01/2002انيايسح )

انزقى ان ُاسٍ 

نُت اخ انًعُشح 

 فً انزَف

 12.4 24.2 (96/1892-92/1893األونً )

 12.6 191.9 (81/1882-96/1892انثاَُح )

 6 302.4 (86/1882-81/1882انثانثح )

 1.9 326 (2000/2002-86/1882انزاتعح  )

 8.1 543.2 (06/2002-01/2002انيايسح )

 700= 7891| 96* طٌو د ط ص 

 : جوؼت ّحظبت هي :ديوص ر

 ديجِ س ديوزيشٕ يلاؼب و ديؼ هو ّدتحص  : يا ن دتحص   ديظٌْٕ مػ د  ها زصوا -7

  د  ها زصواديبٌ  د ُلٖ ديوصزٕ "ديٌصزخ دتصاص  ٗو" مػ -1
 

تطور األرقام القياسية ألسعار الجملة والرقم القياسى لنفقة المعيشة فى الحضر والريف
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األرقام القياسية ألسعار الجملة

الرقم القياسي لنفقة المعيشة فى الحضر 

الرقم القياسي لنفقة المعيشة فى الريف

 
 (1شكم )
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ٗاْدير هغ ديوٌ ر دتصاص  ٓ ح٘ث ً  ه   ديوؼ٘صهو يهٖ ديحضهز ميثهز تول هو ػٌِه  يهٖ 

ديزٗههف  ّمى ميههز دتصههل  دتصاصهه  ٕ يهه ى ميضههل يلزٗههف ػٌههَ يههٖ ديحضههز ض يٌظههبو 

يٌ     ديوؼ٘صوا ّٗؼوض  ي  هؼ ع ديٌوْ ديظٌْٕ يهٖ ديواْطهظ ديظهٌْٕ يلهزصن دي ٘ طهٖ 

ديذٕ ٗ ْ  يٖ ديحضز ًظ٘زٍ يٖ ديزٗف يٖ يهل ل هظ دياٌو٘هو هه  ػه د يٌ     ديوؼ٘صو 

ّرضو  ٗزجغ  -( 7ج ّع   -( 1006/1001-1007/1001دية و ديةوظ٘و دية هظو  

 ي  تتج ٍ ديزٗهف يشٗه  خ دياحضهز ّدتػاوه   ػلهٔ ػ ٗه  ههي ديظهلغ دياهٖ تظهاِل  يهٖ 

 رًهو هؼه ع ديٌوهْ ديحضز ّهٌاجَ هي ل را ديزٗف  د  تول و مػلهٔا ّػلهٔ صهؼ٘  ه 

يلزصن دي ٘ طٖ  طؼ ر ديجولهو ضوؼه ع ديٌوهْ يلهزصن دي ٘ طهٖ يوهل ههي ً  ه   ديوؼ٘صهو يهٖ 

 ديزٗفا

ٗاب٘ي دًة    ُذد ديوؼه ع يهٖ دية هظ ديةوظه٘و د رضهغ د ّيهٔ ّيٖ ديحضز  

ُّههذد ٗؼوههض ه ِههْم دي لههب ديوصههار   ّّجههْ  ُههْدهس تظههْٗ ٘و ضهه٘ي طههْ  ديجولههو 

ضزا ّح ث ػوض  ي  تو ه ا يٖ دية هو ديةوظه٘و دية هظهو ّديوظاِل  يٖ ديزٗف ّديح

ح٘هث سد  هؼه ع ديٌوهْ يلهزصن دي ٘ طهٖ  طههؼ ر ديجولهو ػٌهَ يٌ  ه   ديوؼ٘صهو يهٖ ديزٗههف 

 ظ٘ ط   دتصل  ػلٔ ديوظاِل اّديحضز  هو  ٗؼوض د يز دتٗج ضٖ ي

 طها زدر مطهؼ ر ديوجوْػه   ديظهلؼ٘و ديتذد ٘هو ٗابه٘ي ههي جه ّع ض ّي٘و  ٗاؼلر 

( مًههَ ض يٌظههبو يوجوْػههو ديحبههْن ّديٌصههْٗ   ٗاضههح دطهها زدر 1    (1( ّشههولٔ  1 

مطؼ رُ  يٖ دية ظ ديةوظ٘و د ّئ  ديزدضؼو ّدية هظو يٖ يهل ههي ديزٗهف ّديحضهز  

ضٌ٘و  يٖ دية و ديةوظه٘و ديث ً٘هو ّديث يثهو حه ث تضهةن يهٖ مطهؼ ر ديحبهْن ّديٌصهْٗ   

زٕاّيٖ هجوْػههو ديلحههْم ّديهه ّدجي ٗ ههْ  ديوظههآْ ديؼهه م يلاضههةن يههٖ ديظههْ  ديوصهه

ّد طو   دتظوت ض طا زدر يٖ مطؼ رُ  ضؼ  ت ب٘ر ط٘ ط   دتصهل  دتصاصه  ٕ مٕ 

هٌذ دية و ديةوظ٘و ديث ً٘وا ي ى  ي  ديظلْ  ت زٗب  يوجوْػو د يب ى ّديجبي ّديبه٘   

ّديب ههْع  ّديظههوز ّد غذٗههو ديظههوزٗو ّديةضههز يههٖ ديزٗههفا مههه  هجوْػههو ديشٗههْ  

ْى يااظن يٖ ديحضز ضؼ م دطا زدر مطؼ رُ  يٖ يل دية ظ ديةوظ٘و ديةوض  مه  ّدي ُ

يههٖ دية ههظ ديةوظهه٘و ديث ً٘ههو  ديزدضؼههو  ض تطهها زدرمطههؼ رُ    هه  دتظههوتيههٖ ديزٗههف ي

ّدية هظوا ّمل٘زد مطؼ ر دي  يِو دياٖ دتظوت ضاضةن يهٖ مطهؼ رُ  يهٖ دية هو د ّيهٔ 

 ٖ هزحلههو ت ب٘ههر ط٘ طهه   دياحههزرد طههؼ ر يهه تلهه  يههٖ ديزٗههف ّديحضههز يههن دطهها ز 
يهٖ ديزٗهف ّديحضهز  سٗ  تِه ٘و ّديث يثو ين ػ ّ   د طهؼ ر دتصاص  ٓ يٖ دية و ديث ً

ديةضز يٖ ديحضهز هٌهذ ت ب٘هر هجوْػو  يٖ طٌْد  دية و ديزدضؼو ّدية هظو  ّيذي 

دطا زدر د طؼ ر  ه ٓ ط٘ ط   دياحزر مٕ ض دٗو هي دية و ديث ً٘وا ّيٖ ديوجول ٗاضح

-86/81جوْػههه   ديتذد ٘هههو يهههٖ طهههٌْد  دية هههو ديةوظههه٘و ديزدضؼهههو ّدية هظهههو  يلو

( ههه  ػهه د هجوْػههو ديشٗههْ  ّديهه ُْى ّهجوْػههو ديةضههز يههٖ ديحضههز 1006/1001

 ي ظ  ّهجوْػو دي  يِو رٗف ّحضزا
 

 يٍ انًجًىعح انغذائُح: تطىر َسة االكتتاء انذاتٍ وَصُة انتزد انسُىي
تيا هه   ديههذدتٖ ّضلْغِهه  د ٗهه  خ ًظههب( س4( ّديصههول  1  جهه ّعديٗاضههح هههي  

 ( 1006/1001-1007/1001يٖ طٌْد  دية و ديةوظ٘و دية هظو   مصصٔ هؼ ع
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انسددهع انغذائُددح فددٍ (: أثددز خطددظ انتًُُددح االقتصددادَح عهددً اسددت زار أسددعار 2جدددول )

 (.2002-1892خالل انتتزج ) انزَف وانحضز 

 انيطح انًجًىعح انغذائُح
انًجًىعح إنً  َسثح انزقى ان ُاسٍ نسعز

 انزقى ان ُاسٍ نُت اخ انًُعشح 
 حضز رَف

 انحثىب وانُشىَاخ

 0.68 0.99 األونً
 1.3 1.24 انثاَُح 
 1.3 1.23 انثانثح

 0.82 1 انزاتعح 
 0.22 0.92 انيايسح 

انهحىو انحًزاء 
 واندواجٍ واألسًاك

 1.11 1.08 األونً
 0.82 0.8 انثاَُح 
 0.84 0.92 انثانثح

 0.84 0.82 انزاتعح 
 0.89 0.90 انيايسح 

 األنثاٌ وانجثٍ وانثُض

 1.14 1.2 األونً
 1.02 0.83 انثاَُح 
 0.89 0.94 انثانثح

 0.81 0.84 انزاتعح 
 0.92 0.83 انيايسح 

 انشَىخ واندهىٌ

 1.12 1.2 األونً
 1.06 0.82 انثاَُح 
 1.1 1.03 انثانثح

 1.2 0.86 انزاتعح 
 1.02 0.81 انيايسح 

 انتاكهح

 1.01 1.02 األونً
 0.92 0.95 انثاَُح 
 0.26 0.25 انثانثح

 1.3 1.3 انزاتعح 
 1.26 1.4 انيايسح 

 انيضز

 0.84 0.81 األونً
 1.05 1.08 انثاَُح 
 0.95 1.09 انثانثح

 0.99 1.23 انزاتعح 
 0.96 1.12 انيايسح 

 انث ىل

 0.81 0.99 األونً
 0.86 1 انثاَُح 
 0.83 0.62 انثانثح

 0.85 0.98 انزاتعح 
 0.84 0.91 انيايسح 

انسكز واألغذَح 
 انسكزَح

 1.1 1.11 األونً
 0.88 0.89 انثاَُح 
 0.96 0.94 انثانثح

 0.95 0.8 انزاتعح 
 0.81 0.28 انيايسح 

 لمتعبئة العامة واإلحصاء: كتاب اإلحصاء السنوي أعداد متفرقة.الجهاز المركزي  -0: جمعت وحسبت من بيانات:المصدر
 الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء: نشرة األرقام القياسية، أعداد متفرقة. -2                                   

 المتوسط السنوي لمرقم القياسي لسعر المستهمك لممجموعة السمعيةهـ                                                  
ــــــــــــــــــ إلى الرقم القياسي لنفقات المعيشة=الغذائيةنسبة الرقم القياسي لسعر المجموعة  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتوسط السنوي لمرقم القياسي لنفقات المعيشة                                                                      
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 خطط خالل الريف فى الغذائية للمجموعات المستهلكين ألسعار القياسية األرقام تطور

االقتصادية التنمية
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 (2شكم )

 
 التنمية خطط خالل الحضر فى الغذائية للمجموعات المستهلكين ألسعار القياسية األرقام تطور

االقتصادية

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

الحبوب

والنشويات

اللحوم

والدواجن

واألسماك

األلبان

والجبن

والبيض

الزيوت

 والدهون

الفاكهة الخضر البقول

الجافة

السكر

واألغذية

السكرية

اغذائية المجموعات

ام
رق

أل
 ا
ية

س
يا
لق

 ا
ار

سع
أل
ن 

كي
هل

ست
لم

 ا
ى

 ف
ضر

ح
ال

األولى

الثانية

الثالثة

 الرابعة

الخامسة

 
 (3شكم )

 
 



 

 

 

 

 

314                   MOHAMED G. AMER & SIHAM A. M. KANDIL 

 

ًُدددح كتتددداء اندددذاتً يدددٍ أهدددى انسدددهع خدددالل خطدددظ انتُ(: يتىسدددظ َسدددثح اال3جددددول )

 (.2002-1892االقتصادَح فً انتتزج  ) 

 انيطح
 األونً

)%(   

 انثاَُح

)%(   

 انثانثح

)%(   

انزاتعح 

)%(  

 انيايسح

)%(   

 62 51.8 54.3 39.8 21.9 ان ًح

 62.6 51.2 63.4 63 54 انذرج انشايُح

 120.9 140.2 115.9 106.9 123.3 األرس

 45.9 29.6 102.4 96.9 120.9 انتىل

 2.6 6.2 13.4 16.6 22 صانعد

 22.8 23.4 22.9 24.2 20.9 انهحىو انحًزاء

 88 100 100 89.9 29 انهحىو انثُضاء

 94.3 26.9 23.4 20.6 62.2 األسًاك

 98.5 23.9 66 66 54.3 انسكز

انشَىخ انُثاتُح 

 وانًسهً انصُاعٍ
61 22.9 52.2 53.4 121.9 

 جوؼت ّحظبت هي ض٘ ً  : :انًصدر

  س ديوزيشٕ يلاؼب و ديؼ هو ّدتحص  : يا ن دتحص   ديظٌْٕ مػ د  ها زصواديجِ -7

ديجِ س ديوزيشٕ يلاؼب و ديؼ هو ّدتحصه  : ًصهزخ دطهاِل  ديظهلغ يهٖ جوِْرٗهو هصهز ديؼزض٘هو   -1

 مػ د  هةال وا

 ديبٌ  د ُلٖ ديوصزٕ "ديٌصزخ دتصاص  ٗو" مػ د  ها زصوا -1

 

نسبة االكتفاء الذاتى من أهم السلع الغذائية خالل خطط التنمية االقتصادية
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م ديحوهزد   د طهو    ديظهوز ّديشٗهْ  ّديه ُْىا مهه  ض يٌظهبو يظلغ دي وح  ديلحهْ

يظههلؼاٖ دي ههْع ّديؼهه ص ي هه  تاٌ صصههت ًظههبو دتيا هه   ديههذدتٔ هٌِوهه  ح٘ههث ضلتههت 

ح ُ  د  ًٔ يٖ ً ض دية هو ديةوظه٘و دية هظهوا ّض يٌظهبو يلحهْم ديب٘ضه   يااظهن 

صاصه  ٕ مٕ ض تطا زدر يٖ ًظبو دتيا    ديذدتٖ هٌهذ ت ب٘هر ط٘ طه   دياحهزر دت

(ا ّػلٔ ديؼوض ههي  يه  يهنى ًظهبو دتيا ه   96/7891هٌذ ض دٗو دية و ديث ً٘و  

ديذدتٖ ههي د رس ّديهذرخ ديصه ه٘و تابه ٗي ههي ل هو  لهزٓ ّ يه   ًِوه  طهلؼا٘ي 

هاٌ يظا٘ي اًا ج  د هز ديذٓ ٗؼوهض  يه  ػلهٔ ًظهبو دتيا ه   ديهذدتٖ هٌِوه  ح٘هث 

 ٗاضح مًِو  تظ٘زدى يٖ دتج ٍ هاض  ا

مه  ض يٌظبو يواْطهظ ًصه٘ب دي هز  ههي ديوجوْػه   ديتذد ٘هو يووه  ٗاضهح 

( يهنى هاْطهظ ًصه٘ب دي هز  ههي هجوْػهو ديحبهْن 5( ّديصهول   4هي ديجه ّع  

ديظوزٗو ص  دتظن ضه يات٘ز ههي ّديٌصْٗ    ديب٘   ديةضزدّد   ديظوز ّد غذٗو 

ٔ هاْطهظ ل و  لزٓ ات مى ُذٍ ديوجوْػه   ديظهلؼ٘و صه  تصه ضِت يهٖ مى مصصه

-1007/1001تح ههههههر يههههههٖ دية ههههههو ديةوظهههههه٘و دية هظههههههو   ل ههههههز يًصهههههه٘ب 

(ا مه  ض يٌظهبو يوجوْػه   د يبه ى ّهٌاج تِه   ّدي  يِهو ّديشٗهْ  1006/1001

دي هز  ههي ل هو هاْطهظ ًصه٘ب  ص  رص   دي ردطو ت لب ّتت٘هز  ّدي ُْى مٗض 

ن دًة ه  تح هر يهٖ دية هو ديزدضؼهو يه   ي لزٓ ات مى مصصٔ هؼ ع يِذد ديات٘ز 

يهههٖ دية هههو دية هظواّض يٌظهههبو يوجوْػههه   ديب هههْع ّديبهههذّر ديشٗا٘هههو  ديلحهههْم 

ّدي ّدجي  د طو   يااظهن ضشٗه  خ هاْطهظ ًصه٘ب دي هز  ههي يهل هٌِه  ض طهاوزدر 

 ّٗصل مصص ٍ يٖ دية و ديةوظ٘و دية هظوا

تحظههي هاْطههظ ًصهه٘ب دي ههز  هههي ديوجوْػهه    ههه ٓ ػلههٔ  يهه  ٗاضههح 

ط٘ ط   دتصل  دتصاصه  ٕ ضصه و ػ ههو  ّيهٖ لهلع ديتذد ٘و يلِ  ضؼ  ت ب٘ر 

( ضصههههه و ل صهههههو  1006/1001-1007/1001دية هههههو ديةوظههههه٘و دية هظهههههو  

ض طهههاثٌ   هاْطهههظ ًصههه٘ب دي هههز  ههههي هجوْػههه   د يبههه ى ّهٌاج تِههه   دي  يِهههو  

ضلغ مصص ٍ يٖ دية و ديةوظ٘و ديزدضؼو ين تزدجغ هاْطهظ  ّديذٓ ديشْٗ  ّدي ُْى

 و ديةوظ٘و دية هظواًص٘ب دي ز  للع دية 

( تجهه ّس هظههآْ دتطههاِل  ديوْصههٖ ضههَ ػ يو٘هه  4  ّٗابهه٘ي هههي جهه ّع

يجو٘غ هجوْػ   ديتذد  يٖ دية و ديةوظ٘و دية هظو ض طهاثٌ   هجوْػهو ديشٗهْ  

ّدي ُْى  يو  ٗاضح سٗ  خ ُذد دياجه ّس يهٖ ديحبهْن ّديٌصهْٗ   ّصه  ٗ ظهز  يه  

 غذد ههَ  ض تضهه يو ديههٔ تْج٘ههَ لههٔ ديةبههش يههٖػسٗهه  خ دػاوهه   ديوظههاِل  ديوصههزٕ 

 جش  يب٘ز يلطاِل  ديحْ٘دًٖا
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نصيب الفرد فى السنة من المجموعات الغذائية بالكيلو جرام خالل خطط التنمية االقتصادية
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 :صـمخـالم
شههِ   هصههز لههلع ديؼ هه ٗي د ل٘ههزٗي ديؼ ٗهه  هههي ديات٘ههزد  يههٖ ديظ٘ طهه    

دتصاص  ٗو ّديشردػ٘و ّدًاِ جِ  ط٘ طو دياحزر دتصاص  ٕ يٖ ديشردػو ديوصزٗو هٌهذ 

اٌو٘هههو دتصاصههه  ٗو ّدتجاو ػ٘هههو حاهههٔ ػههه م   ّدياهههٖ مػ بِههه  مرضؼهههو ل هههظ يل7891

 د هز ديذٓ تزتب ػلَ٘ تت٘هز هلحهْ  يهٖ ضؼه  ديوات٘هزد  دتصاصه  ٗو ديِ ههو 1001

هٌِ  ديوظاْٗ   ديظؼزٗو ّهظاْٗ   دتطاِل  هي ديوجوْػه   ديتذد ٘هو ت هل ديوؼزيهو 

  ضِ   يذد يه ى ُه ف ديبحهث اي ه   ديضهْ  ػلهٔ ميهز تله  دية هظ يلاٌو٘هو ػلهٔ هظهاْٗ 

د طههؼ ر ّدتطههاِل  هههي ديوجوْػهه   ديتذد ٘ههو ديز ٘ظهه٘و ّضؼهه  ديظههلغ ديِ هههوا ّتههن 

 ا1001-7891دتػاو   ػلٔ ديب٘ ً   ديث ًْٗو ديوٌصْرخ يل ازخ هي 

ّتن دطاة دم ديواْطظ ديحظه ضٖ ّهؼه ع ديٌوهْ يوهل ههي د رصه م دي ٘ طه٘و  طهؼ ر 

تٖ  ًصه٘ب دي هز  ضه يو٘لْ جهزدما ديجولو  ً     ديوؼ٘صو رٗهف ّحضهز  ًظهب دتيا ه   ديهذد

ّي ًت مُن ديٌا  ج: دتج ٍ د طؼ ر دياص ػ ٕ ضصه و ػ ههو لهلع دية هظ ديةوظه٘و ديةوهض 

طْد  ض يٌظبو  طؼ ر ديجولو  ّيذي  ً     ديوؼ٘صو رٗف ّحضهزا ّي ًهت ميه ر دتصهل  

در دتصاصهه  ٕ ميضههل يلزٗههف ػٌِهه  يههٖ ديحضههز ض يٌظههبو يٌ  هه   ديوؼ٘صههوا يوهه  تبهه٘ي دطهها ز

   اد طؼ ر يلوجوْػ   ديتذد ٘و يٖ طٌْد  دية و ديةوظ٘و ديزدضؼو
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ُهى 4جدول ) دح تدانك جًىعداخ انغذاُئ ٍ اًن ً انسُح يد صُة انتزد ف ى انسُىي ويتىسظَ  (: يعدل انًُ

ً انتتزج ًُح االقتصادَح ف  (.2002-1892)    جزاو خالل خطظ انُت

 انيطح يؤشز انتًُُح
انًتىسظ 
 انسُىي

 انتغُز يعدل
  % ُىيانس

انًتىسظ انًىصً ته 
 عانًُا

انحثىب 
 وانُشىَاخ

 0.3 321 األونً

188.5 
 1.2- 336 انثاَُح 
 0.12- 349.4 انثانثح

 2.2- 288.9 انزاتعح 
 3.9 353.9 انيايسح 

انث ىل 
وانثذور 
 انشَتُح

 2.4 9.4 األونً

9.5 
 0.9 8.6 انثاَُح 
 4.4 10.2 انثانثح

 3 12.8 انزاتعح 
 0.5 13 انيايسح 

انهحىو 
 واندواجٍ

 5.9 16 األونً

44.4 

 2.3 18.6 انثاَُح 
 0.8- 23.8 انثانثح

 2.3 21.9 انزاتعح 
 1.9 26.6 انيايسح 

 األسًاك

 6 6 األونً
 1.64- 2.2 انثاَُح 
 5.4 9.6 انثانثح

 5.5 13.3 انزاتعح 
 0.3 15.2 انيايسح 

 انثُض

 4.6 2.5 األونً
 6- 2.2 انثاَُح 
 2.5- 1.2 انثانثح

 11.1 2.9 انزاتعح 
 1.9- 3.3 انيايسح 

األنثاٌ 
 ويُتجاتها

 6.4 34 األونً

24.9 
 1.2- 43 انثاَُح 
 9.6 38.3 انثانثح

 0.26 90.9 انزاتعح 
 0.9 25.4 انيايسح 

 انيضزاواخ

 3.3 148.3 األونً

28.9 
 0.82 140.5 اَُح انث

 0.2- 142.9 انثانثح
 0.08- 142.3 انزاتعح 

 3.1 199 انيايسح 

 انتاكهح

 1.5 68.5 األونً

24.9 
 0.2- 90.8 انثاَُح 
 2.4 92 انثانثح

 1.4 89 انزاتعح 
 1.6- 28.3 انيايسح 

انشَىخ 
 واندهىٌ

 5.2- 10.13 األونً

22.4 
 19- 9.6 انثاَُح 
 15.4 12.6 انثانثح

 1.3- 16.5 انزاتعح 
 9.6 16.3 انيايسح 

انسكز 
واألغذَح 
 انسكزَح

 0.6- 34.3 األونً

26.8 
 19.3 31 انثاَُح 
 35.8 32 انثانثح

 6- 36 انزاتعح 
 4.9 90.2 انيايسح 

 جوؼت ّحظبت هي ض٘ ً  : :يوص را

   : يا ن دتحص   ديظٌْٕ مػ د  ها زصواديجِ س ديوزيشٕ يلاؼب و ديؼ هو ّدتحص -7

 ديبٌ  د ُلٖ ديوصزٕ "ديٌصزخ دتصاص  ٗو" مػ د  ها زصوا -1

 ا7897(  ْٗي7188ْ٘هحو  طو٘ز هص  ٔ "دطاِل  ديتذد  ئ هصز" هؼِ  دياة ٘ظ دي ْهٔ  هذيزخ رصن   -1
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( ه  ػ د ديشْٗ  ّدي ُْى ّهجوْػو 1006/1001-86/81ّدية هظو    

ديحضز ي ظ ّهجوْػو دي  يِو رٗف ّحضهز دياهٖ دتظهوت ض ياضهةن ديةضز يٖ 

 مطؼ رُ  ضو  ٗ ْ  ديوظآْ ديؼ م يلاضةن يٖ ديظْ  ديوصزٕايٖ 

تبه٘ي سٗ  تِه  يهٖ  ي ه  دتيا    ديذدتٖ هي مُن ديظلغ ًظب ّض يٌظبو يا ْر 

 ّجْ  طٌْد  دية و ديةوظ٘و دية هظو يوؼظن ديظلغ ه  ػ د دي ْع ّديؼ صا ّتب٘ي

ِ  ضؼ  ت ب٘ر ط٘ ط   جو٘ؼواْطظ ًص٘ب دي ز  هي ديوجوْػ   ديتذد ٘و يي تحظ

ضصهه و  دية هظهو دتصهل  دتصاصه  ٕ ضصه و ػ هههو  ّيهٖ لهلع دية ههو ديةوظه٘و

 ي ه   ض طهاثٌ   هجوْػه   د يبه ى ّهٌاج تِه   دي  يِهو  ديشٗهْ  ّديه ُْىّل صو 

دجهغ هاْطهظ ًصه٘ب مصص ُ  يٖ دية هو ديزدضؼهو يهن تز ت ًظب دتيا    ديذدتٔضلت

دي ز  لهلع دية هو ديةوظه٘و دية هظهوا ّتبه٘ي تجه ّس هاْطهظ ًصه٘ب دي هز  يوهل 

ا  يههٔ   ظههز ديشٗهه  خ ديوب٘ههزخ  ّصهه  تديوجوْػهه   ديتذد ٘ههو هث٘لههَ ديوْصههٔ ضههَ ػ يو٘هه 

هٌِ  ْٗجهَ  دا يب٘ز دا مى جش  ػلٔ ض يٌظبو يلحبْن ّديٌصْٗ   هاْطظ ًص٘ب دي ز 

 يلطاِل  ديحْ٘دًٖا
 

 :عــــــــــــــانًزاج
ديظههٌْٕ  مػهه د    ٔواهه ن دتحصهه دي :ّدتحصهه   ديؼ هههو ديجِهه س ديوزيههشٕ يلاؼب ههو -7

 هةال وا

دطههاِل  ديظههلغ يههٖ جوِْرٗههو  : ًصههزخّدتحصهه   ديؼ هههو ديجِهه س ديوزيههشٕ يلاؼب ههو -1

 هصز ديؼزض٘و  مػ د  هةال وا

 ط٘و  مػ د  ها زصواًصزخ د رص م دي ٘  :ّدتحص  ديؼ هو ديجِ س ديوزيشٕ يلاؼب و  -1

 ديبٌ  د ُلٖ ديوصزٕ: " ديٌصزخ دتصاص  ٗو"  مػ د  ها زصوا -4

"ديظ٘ طو ديشردػ٘و يٖ اطه ر ط٘ طه   دتصهل  دتصاصه  ٕ يهٖ  :يٖ ًص رطؼ    -5

ْرٗهو هصهز ديؼزض٘هو  ّسدرخ ِديٌ ّخ دي ْه٘و يلظ٘ طه   ديشردػ٘هو يهٖ جو  هصز"

 ا7881ديشردػو  دي  ُزخ  هصز  ٌٗ ٗز 

ميههز ط٘ طهه   دياحهزر دتصاصهه  ٕ ػلههٔ دياٌو٘ههو ديشردػ٘ههو يههٖ طهِ٘ز لل٘ههل ػ هه : " -6 

 ا1001"  رط يو  ياْردٍ  صظن دتصاص   ديشردػٖ  ج هؼو دي  ُزخ  هصز

هؼِهه  دياة هه٘ظ دي ههْهٖ   " دطههاِل  ديتههذد  يههٖ هصههز" :هحوهه  طههو٘ز هصهه  ٔ -1

 ا7897  ْٗيْ٘ 7188هذيزخ رصن 

ط٘ طهه   دتصههل  دتصاصهه  ٓ ّتحزٗههز يههز م"ّٓ :هحوه  ديصههح   هحوهه  ديههشػبل -9 

"   رطه يو ه جظها٘ز  دياج رخ دي ّي٘و ػلٔ دياٌو٘و دتصاص  ٗو ديشردػ٘هو يهٔ هصهز

    1001صظن دتصاص   ديشردػٔ   يل٘و ديشردػو  ج هؼو ديشص سٗر  

9- Alpha Chaing : " Fundamental Methods of Mathematical 

Economics ", Second Edition. McGraw Hill book  Company , 

New York, U.S.A 1972. page :138-156.  
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ABSTRACT 
         Egypt witnessed during the last two decades, many changes in the 

agricultural economic policies , and adopted the economic liberalization 

policy in Egyptian agriculture since 1987, and followed by four plans for 

economic and social development till 2007, resulting in a noticeable 

change in some important economic variables such as price levels and 

consumption levels of food categories , the aim of this research aims at 

studying  the impact of these development plans on price levels and 

consumption of major food groups and the main commodities. The 

research depends on secondary data for the period from  1982 to 2007. 

         The statistical analysis includes the arithmetic mean and the growth 

rate for each of the wholesale prices indices, rural , urban cost of living 

indices, the self-sufficiency rate and per capita consumption. The most 

important results indicated the upward trend of prices in general during 

the five-year plans for both the wholesale prices, as well as, cost of living in 

the rural and urban areas. The impact of economic reform, was best for the 

rural areas than in urban areas for cost living. It also showed the stability 

of prices of food groups in the fourth and fifth five-year plans (96/97-

2006/2007), except for Oils, Fats and Vegetables in urban areas only, and 

Fruits in the rural and urban areas, which was characterized by inflation 

in prices beyond the general level of inflation in the Egyptian market. 

         For the evolution of self-sufficiency ratio in most important goods 

found an increase in the fifth five-year plan for most commodities except 

Beans and Lentils. There is an improvement in the average per capita for 

all the food categories after the application of economic reform policies in 

general, and during the fifth five-year plan, in particularly, exception the 

Dairy products, Fruits, Oils and Fats which reached a maximum in the 

fourth plan, then an average per capita declined during the fifth five year 

plan. the average per capita for each food group increased than that 

recommended internationally, the large increase for cereals and starches 

may explain that much of it destined for animal feed. 

        Keywords: Economic development plans, price levels, consumption of 

food commodities. 


