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إىل برنامج األغذيةة العةامل    بالتعاون مع مبجلس الوزراء  اليت أعّدها مركز املعلومات ودعم اختاذ القرارتهُّدف هذه النشرة 

تقّديم رصّد ُمنتظم الجتاهات اإلنتاج، واالستهالك، واألسعار للسلع الغذائية الرئيسةة، وأررهةا علةا حةام األمةن الغةذائ  لألسةر        

األكثر احتياًجا يف خمتلف أحناء مجهورية مصر العربية احلضةرية منهةا والريفيةة، وذلةس يف سةبيل اّديةّد التحةّديات املرتبطةة         

وتسةتهّدف النشةرة صةانع  السياسةات     . الناشئة عن أسباب حملية أو املتأررة بعوامل علا الصعيّد العةامل   ، سواًء1باألمن الغذائ 

حّدرة واليةل حلةام األمةن الغةذائ  يف مصةر، ومةن رةَم املسةاعّدة يف صةياغة سياسةات           وشركاء التنمية من خالم تقّديم بيانات ُم

 أنه ّمَت تعّديل دوريتها لتصبح ربع سةنوية وذلةس إللقةاء الضةوء علةا تغةريات      إال يف البّداية ّمَت إصّدار هذه النشرة شهرًيا،  .رصينة

 .لصناع القرار اأكثر عمًقنشرة، وبالتال  تقّديم اليل غطيها الُتمّدار الثالرة أشهر اليت األمن الغذائ  علا  أوضاع

  ،(1996 الفاو والزراعة األغذية منظمة) ،“والنوع العمرية املرحلة لطبيعة واملالئم التغذوية احتياجاتهم لتلبية الالزم واملغذي اآلمن، الكايف، الغذاء علا الوقت طوم األفراد، كافة حصوم بإمكانية تتسم حالة هو الغذائ  األمن 1

 .السابقة األبعاد من أي تعرتي أن ُيمكن اليت األزمات من احلماية جانب إىل الغذاء من واالستفادة الغذاء علا احلصوم الغذاء، توفر :أبعاد أربعة علا ينطوي الغذائ  األمن .للغذاء العاملية بالقمة اخلاص اإلعالن
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قابل ُم %37.1حنو حيث بلغت  ،اليت أقرت تعرضها الزمة خالم العام السابق واليت أررت علا وضعها املادي 1ارتفعت نسبة األسر األكثر احتياًجا
، من هذه األسر السبب الرئيسى لرتدي أوضاعهم املادية إىل ارتفاا  أساعار الغاذا    % 44.1وقّد أرجع حنو . 2012خالم الربع الرابع من % 34.7

 (8صفحة ). 2012مقابل رلث األسر خالم الربع الرابع من 

2012ديسام   ن قارناة ُم 2013يف ماار   % 1.8ارتفاًعاا ننحا    2التغري يف أسعار سَلة السلعر عن عّبُيوالذي  مؤِشر العب  الشهري لألسعار هَّدَش .
مان األسار خاال الرناع     % 88.9)نارتفا  نسبة األسر اليت أفادت نعدم كفاية دخلها الحتياجاتهاا الشاهرية   األسعار  يفالزيادة  ُيمكن ربط هذهو

 (4صفحة ) (.2012يف الرنع الرانع من % 83.1مقارنًة ننح   2013األول من 

 مقارناة نالعاام الساانق وننحا      % 8.2بنسةبة   ُمعرًبا عنه بالتغري يف الرقم القياس  ألسعار املسةتهلك،، ، ل التضخمعَدُمارتفع ، 2013خالم مارس
ب، اجملموعات املختلفة الّداخلة يف حسةاب  وقّد سجلت أسعار املواد الغذائية واملشروبات غري الكحولية أعلا زيادة ، مقارنة نالشهر السانق% 0.8

أسعار اخلضروات وكذلس اخلبز واحلبوب أعلا سجلت . مقارنة بالشهر السابق% 1.6مقارنة بالعام السابق وحنو % 9.5الرقم القياس  لألسعار بلغت 
القمةح  دقيةق  ارتفاع أسةعار  وتأت  زيادة أسعار اخلبز واحلبوب بسبب . الرتتيبعلا % 2.3و% 3.4بلغت بنسبة زيادة ، 2013قارنة بفرباير ارتفاع ُم
عرضة الرتفا  تك ن تلك األسر على وجه التحديد أكثر الغذا ،  إنفاق األسر إىلمن % 66.1حنو ويف ضوء توجيه . 3%4.3واألرز بنحو % 5.5بنحو 

 (4صفحة ). وارد االقتصادية يف املقام األومة توافر املهو قضيأن األمن الغذائ  وهو ما يؤكّد ، أسعار امل اد الغذائية

ِمن أسر العِينة إىل وجود مصةّدر خخةر للةّدخل غةري     % 45.2حنو أشارت و، من األسر إىل أن مست ى دخلها الشهري مل يتغَير% 93.7حن   تأشار
علا املستوى القوم  خالم % 13مقارنة بنحو % 2.7م البطالة ب، أرباب تلس األسر عَّدُمبلغ امُللحة االحتياجات االقتصادية ويف ضوء . العمل احلال 

 (8 ،7صفحة ). غالبيتهم يعملون بوظائف مؤقتةوحيث يعمل أرباب األسر األكثر احتياًجا بأكثر من وظيفة، ، 4 2012الربع الرابع من 

اساتها   ويعةّد  ، جلأت األسر األكثر احتياًجا واليت ال يكف  دخلها ملواجهة االحتياجات الشهرية إىل عّدة أساليب للتغلب علا عّدم كفاية الّدخل
% 30.7مان إااالي األسااليب، مقانال     % 32.2ننسابة   2013أن ا  أرخص من السلع الغذائية ه  أكثر ال سائل انتشارا خال الرنع األول من 

 (9صفحة )%(. 14.0)وتقليل كمية الطعام %( 18.8)، الشراء علا النوتة %(27.8)سواًء مادية أو غذائية الُسلف تلته ، 2012خال الرنع الرانع من 

 بصةرف  %( 95.7)اليت متتلس بطاقةات  األسر يف الوقت الذي قامت فيه غالبية  ،ال متتلك نطاقات مت ينية 1من األسر األكثر احتياًجا% 23.3حنو
ل امة كعةّدم متكةن األسةر مةن احلصةوم علةا       ل اًيرئيسة  اعّدم توفر بعض السلع التموينيةة عنةّد البقةام التمةويب كسةببً     يأت  و ،خمصصاتها التموينية

 (10صفحة ). خمصصاتها التموينية يليه اخنفاض جودة بعض السلع التموينية

أيام  7من األسر % 100تستهلكه )ضعف التن   الغذائي وزيادة استها  احلب ب واخلبز نتسم مازال النمط االستهاكي لألسر األكثر احتياًجا ي
تلاك  تهلك تسا كمةا  . (يةوم يف األسةبوع   6.4 من األسر% 88.8ستهلكه حنو ت)دعم كأكثر السلع املستهلكة جا  اخلبز البلدي امُلحيث ، (يف األسبوع

يوم يف األسبوع، بينما تسةتهلس   4.4مبتوسط منتجات األلبان ويوم يف األسبوع،  6.1مبتوسط  البقولياتو، زنده والسكر نشكل ي مي/ الزيتاألسر 
، اللح م، والدواجن، واألمسا  أقل من مرة يف األسب  تلك األسر تستهلك . الرتتيبعلا ي م يف األسب    1.3و 3.5اخلضراوات والفاكهة األسر 
على امل اد  احتياًجاعتماد األسر األكثر الأدى ارتفا  وتقلب أسعار امل اد الغذائية وقّد (. يوم2.4)يشكل البيض املصّدر الرئيسا للربوت، احليوان  و

 (11صفحة ). 5وهو ما له خرار صحية علا تلس األسر املرتفعة ا ذات السعرات احلراريةالغذائية األرخص سعًر

3 

 أهم النتائج

 األمن الغذائي وسياسة القمح يف مصر: تقرير خاص

  العامة للتعبئة املركزي اجلهازب اخلاص الفقر مفهوم باستخّدام احتياًجا األكثر األسر اختيار حالًيا يتم1

  ستهّدفلي األسر اختيار معيار تعّديل حالًيا وجيري ،واالستهالك واإلنفاق الّدخل مسح يف الوارد واإلحصاء

  .الغذائ  األمن انعّدام خلطر عرضة األكثر األسر
 .الغذائية السلع سلة حمتويات علا للتعرف (14 صفحة) امللحق انظر2
   pdf._e378eg/pepo/.gov.//capmas:http ،(2013 مارس) واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز3

 ، بيانات البطالة، (2013أبريل )اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 4
http://capmas.gov.eg/pepo/Labor%20Force%204th%20Quarter2012%20randa%20new.p
df 

 ، (2013مارس )البنس الّدول   5
 http://siteresources.worldbank.org/EXTPOVERTY/Resources/336991-

1311966520397/Food-Price-Watch-March-2013.pdf  

 مةن خةالم   ( مةن االحتياجةات ايليةة   % 60-50حنةو  )مليون طن يف املتوسط سةنوًيا   10 - 9تأت  مصر كأكرب مستورد للقمح، حيث تستورد حنو
 . اهليئة العامة للسلع التموينية

وختفيض التصنيف االئتمةان  مةرت، خةالم العةام املاضة ، وتةّدن  االحتيةاط         2012من قيمته منذ ديسمرب % 10فقّد اجلنيه املصري حنو مثل ُي ،
وقّد حافظت مصةر  . املستورد أمام توفري القمح اكبرًي شهور من الواردات اّديا 3 أقل من مليار دوالر مبا يكف  الحتياجات 13.4األجنيب ليصل إىل 

 .يف خفض هذا االحتياط  بشكل كبريقّد تسببت التحّديات االقتصادية الراهنة ، اال أن شهور 6تارخيًيا علا احتياط  من القمح يكف  لة 

 4.5يةتم توريةّد   يتوقع أن كما مليون طن،  9.5وفًقا للتقّديرات احلكومية يتوقع أن يبلغ حجم اإلنتاج ايل  من القمح يف موسم احلصاد احلال  إىل 
باسم عوده إىل االستفادة مةن وضةع مصةر كةأكرب     . دخر يسعا وزير التموين والتجارة الّداخلية خعلا جانب . للحكومة من االنتاج ايلامليون طن 

 .مّدفوعات القمح املستورد مستورد للقمح يف املفاوضات للحصوم علا تسهيالت يف سّداد 

ُيقِّدم التقرير اخلاص عّدًدا من التوصيات تتضمن دور اهليئة العامة للسلع التموينية. 
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 (1)شكل رقم 

مؤِّشر العبء الشهري لألسعار
1 

 جنيه

 اجتاهات تغري أسعار السلع الغذائية وتأثرياتها. 1

 .ّمَت تعّديل اخلط املرجع  وفًقا الستكمام بيانات األسعار بكافة ايافظات
 . شبكة الرصّد امليّدان ، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، جملس الوزراء: املصدر

 (2)شكل رقم 

مؤِّشر العبء الشهري لألسعار وفًقا لألقاليم املختلفة
 

 .شبكة الرصّد امليّدان ، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، جملس الوزراء: املصدر

 جنيه

 تغري أسعار سلة السلع الغذائية

4 

1 .1 

 التضخم تالعَدُم

سةعار  عرًبا عنةه بةالتغري يف الةرقم القياسة  أل    م التضخم ُمعَّدارتفع ُم
مقارنة بالعةام السةابق   % 8.2بنسبة  2013خالم مارس  ،املستهلك
وقةّد سةجلت أسةعار املةةواد    . مقارنةة بالشةهر السةةابق  % 0.8وبنحةو  

بة، اجملموعةات   الغذائية واملشروبات غري الكحوليةة أعلةا زيةادة    
مقارنة بالعام السابق % 9.5بلغت الّداخلة يف حساب الرقم القياس  

 (3شكل رقم ). 4مقارنة بالشهر السابق% 1.6وبنحو 

       شهّدت أسعار اخلضةروات وكةذلس اخلبةز واحلبةوب أعلةا ارتفةاع
، حيةث بلغةت النسةبة    2013مقارنةة بفربايةر    2013خالم مارس 

علةةا الرتتيةةب، وترجةةع األخةةرية الرتفةةاع يف أسةةعار % 2.3و% 3.4
 .4%4.3واألرز بنحو % 5.5القمح بنحو 

 (8ص )لغذاء األكثر احتياًجا لاألسر من إنفاق % 66.1يوجه حنو ،
مبا جيعلها عرضة بشكل أكثر الرتفاع أسعار املواد الغذائية،  هو ماو

 .موارد اقتصادية من املقام األوماألمن الغذائ  قضية توافر جيعل 

1 .2 

 (.14ص)بامللحق موضحه سلعة غذائية  27تتضمن سلة السلع 1
 .، مسح الّدخل واإلنفاق واالستهالك(2011)اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  2
 .2013مارس  23جريّدة الشروق،  3
4

، مؤشةةةةر أسةةةةعار املسةةةةتهلك،،  (2013مةةةةارس )اجلهةةةةاز املركةةةةزي للتعبئةةةةة العامةةةةة واإلحصةةةةاء     
http://capmas.gov.eg/pepo/378_e.pdf   

 (3)شكل رقم 

ألسعار املستهلكنيالشهري ُمعَدل التضُخم 
* )%( 

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

 (4)شكل رقم 

الرقم القياسي ألسعار الطعام والشراب
* 

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

 والةذي ُيَمِثةل   ( 1شةكل رقةم   )مؤِشر العب  الشهري لألسعار شهّد
خال % 1.8ر ننح  قَدارتفاًعا ُي 1مقياس التغري يف أسعار سَلة السلع

 .2012نديسم  مقارنة  2013مار  
 ُمقارنة ناألسب   األول من يناير  2013يف مار  ارتفعت األسعار

جنيًهةا للسةَلة    41.8بارتفاع نقةّدي بلةغ حنةو     ،%9.3ننح   2011
حمافظةات الوجةه البحةري    يف جلًيا  وقّد ظهر هذا االرتفاع. الواحّدة

يف حةة، شةةهّدت ايافظةةات احلضةةرية  ،وايافظةةات احلّدوديةةة
 ( 2شكل رقم ). اخنفاًضا طفيًفا يف األسعار

  نسابة األسار الايت    ارتفةاع  هذه الزيادة يف األسعار انعكست علاى
% 88.9)أفادت نأن دخلها ال يكفي لتلبية احتياجاتهاا الشاهرية   

 -2012يف الربع الرابع من % 83.1قابل ُم 2013يف الربع األوم من 
للقلق خاصةة وأن  بشكل يّدعو رتفعة ُمهذه النسبة زام ت وال، (9 ص

% 63.3مقابةل  )من دخلها علا الغذاء % 66.1هذه األسر تنفق حنو 
علةا  % 40.6قارنةة بنحةو   ُم( 8ص  -2012خالم الربع الرابع من 
 .2املستوى القوم  يف املتوسط

   يقوم حالًيا جهاز محاية املستهلس بتطوير منظومة محايةة املسةتهلس
من خالم نشر أسعار السةلع وخاصةة السةلع الغذائيةة علةا املوقةع       
اإللكرتون  للجهاز إىل جانب نشر األسعار العامليةة للسةلع الغذائيةة    

 .3واجتاهاتها

 ( نقطة)
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 الوجه البحري احملافظات حضرية

 احملافظات احلدودية الوجه القبلي  

 اخلط املرجعي للعبء الشهري
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 2013مارس  –يناير ، (11)رقم  ،ربع سنويةإصدارة 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

 احلدودية الوجه القبلي الوجه البحري احلضرية السلع

 اللحم الكندوز
61.5 
(2.1) 

60.1 
(0.7) 

53.4 
(- 0.7) 

59.2 
(- 1.3) 

 20.6 1الّدواجن
(19.9) 

19.2 
(19.5) 

19.9 
(14.8) 

19.1 
(17.9) 

 السمس البلط 
13.4 
(9.9) 

13.0 
(17.0) 

16.1 
(- 7.2) 

15.3 
(3.5) 

 الباذجنان
4.2 
(38.9) 

3.1 
(72.3) 

2.7 
(82.0) 

3.4 
(47.5) 

 البطاطس 
3.2 
(- 8.3) 

2.9 
(- 13.4) 

2.9 
(-2.7) 

3.2 
(- 3.6) 

 البصل
4.2 
(63.5) 

4.0 
(95.5) 

3.6 
(63.4) 

3.8 
(42.4) 

 الطماطم
1.7 
(5.2) 

1.8 
(44.4) 

1.5 
(26.7) 

2.0 
(8.7) 

 2الفوم البلّدي
8.2 
(- 0.2) 

7.6 
(0.1) 

7.7 
(2.0) 

7.2 
(- 11.2) 

   3العّدس األصفر
9.9 
(- 1.5) 

9.9 
(4.1) 

8.7 
(5.8) 

8.4 
(0.9) 

 4.5 3الّدقيق
(- 1.2) 

4.8 
(1.8) 

4.3 
(9.9) 

4.3 
(1.9) 

 4األرز
4.4 
(- 0.3) 

4.2 
(0.2) 

4.5 
(2.9) 

4.4 
(- 2.8) 

 5املكرونة
5.5 
(2.7) 

4.9 
(6.1) 

5.0 
(12.7) 

5.1 
(5.9) 

 6السكر
5.6 
(-1.6) 

5.5 
(- 3.4) 

5.4 
(0.3) 

5.3 
(- 0.2) 

 14.5 7زيت الذرة
(-0.7) 

13.4 
(- 0.6) 

14.1 
(2.9) 

13.7 
(- 4.8) 

 .أسعار الّدواجن عبارة عن متوسط أسعار الّدواجن البلّدي والّدواجن البيضاء احلية واجملمّدة 1
 .معبأة عادية 5.               تشمل معبأ وسائب 4.                معبأ 3            .      فوم سائب 2
 .لرت /جنيه 7.            معبأ قطاع خاص6

 .شبكة الرصّد امليّدان ، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، جملس الوزراء: املصدر

 (1)جدول رقم 

، وُمعَدل التغري ُمقارنًة بأسعار ديسمرب  2013متوسط أسعار مارس 

 كيلو/ جنيه لبعض السلع الغذائية 2012
)%( 

5 

 املعروضةة  ارتفعت أسعار معظم السةلع  ( 1)يتضح من جّدوم رقم كما
 .2013خالم الربع األوم من 

   ارتفاًعةا  الباذجنةان  و( 1قبةل حصةاد أبريةل   )سجلت أسةعار البصةل
 . 2013خالم الربع األوم من ملحوًظا مبختلف أقاليم اجلمهورية 

   والةذي شةهّد اخنفةاض أسةعار      2012علا عكس الربع الرابةع مةن
يف كافةة   2013خةالم الربةع األوم مةن     هاأسةعار  ارتفعتالطماطم، 

 .  1، قبل حصاد أبريلاألقاليم وخاصة يف حمافظات الوجه البحري
       شةةهّدت أسةةعار البطةةاطس اخنفاًضةةا ملحوًظةةا يف مجيةةع أقةةاليم

 . 1، عقب حصاد مارس2013الربع األوم من اجلمهورية خالم 
     شهّدت أسعار اللحم الكنّدوز اخنفاًضا يف حمافظةات الوجةه القبلة

 .2تزامًنا مع زيادة اإلنتاج ايل  وايافظات احلّدودية

رنة أسعار السلع حمل الّدراسة يف كٍل من الريةف واحلضةر   امتت مق 3. 1 وفًقا لألقاليمالغذائية التغري يف أسعار السلع 

املنوفيةة، بةب   )عةّدد مةن ايافظةات     يف 2013خالم شهر مارس 

( سويف، أسيوط، البحرية، القليوبية، مطروح، قنا، والبحر األمحر

 (. 2)ب، جّدوم رقم ُيكما 

 الةةيت متةةت مةةن أسةةعار السةةلع الغذائيةةة % 67.1جةةّدير بالةةذكر أن

نظريتها يف الريةف،   عنلمناطق احلضرية مقارنتها سجلت ارتفاًعا ل

 . من األسعار يف كل من احلضر والريف% 8.1حنو  تبينما تطابق

 (2)جدول رقم 

 مقارنة أسعار السلع الغذائية بني احلضر والريف

مقارنة بني السعر للكيلو كقيمة مطلقة وكنسبة مئوية  السلع
* 

الفول 

 البلدي

o جنيهةات  2.3 و 2.5احلضةر بنحةو    >الريةف  : البحرية واملنوفيةة

 (.علا الرتتيب% 28.1 و %35.7متثل )علا الرتتيب 

o  جنيةةه  2.0احلضةةر بنحةةو   <الريةةف : بةةب سةةويف ومطةةروح

(28.6%.) 

العدس 

 األصفر

o(.%28.6)جنيهات 2.0احلضر بنحو  <الريف : مطروح 

o(.%22.2)جنيهات 2.0احلضر بنحو  >الريف : قنا 

العدس أبو 

 ة بج

o(.%36.5)جنيهات  4.8احلضر بنحو  >الريف : بب سويف 

o(. %26.7)جنيهات 2.0 احلضر بنحو <الريف : البحرية 

 الثوم

o   5.8احلضةر بنحةو    > الريةف : مطروح، الةبحرية، أسةيوط، وقنةا 

، %42.0، %71.9)جنيهةةةةات علةةةةا الرتتيةةةةب  2.0و 2.1و 3.1و

 (.علا الرتتيب% 33.3، 35.7%

o(.%63.6)جنيه 1.2احلضر بنحو  <الريف : بب سويف 

 (.%33.3)جنيهات 2.0احلضر بنحو  >الريف : املنوفيةo دقيق القمح

 (.%26.3)جنيه  2.9احلضر بنحو  <الريف : القليوبيةo زيت الذرة

املسلي 

 الطبيعي

oجنيةه  14.3و17.0احلضر بنحةو   <الريف : القليوبية وبب سويف

 (.علا الرتتيب% 46.3و% 61.8)علا الرتتيب 

مسك 

 القراميط

o جنيهةات يف املتوسةط   4.5احلضةر بنحةو    <الريةف  : املنوفية وقنةا

 (.علا الرتتيب% 37.5و% 39.1)

السمك 

 البوري

o(.%40.0)جنيهات 13.3احلضر بنحو  >الريف : املنوفية 

o(.%45.0)جنيه  9.0احلضر بنحو  <الريف : القليوبية 

اللحم 

 الكندوز

o(.%34.6)جنيهات 13.5احلضر بنحو  <الريف : املنوفية 

o(.%19.6)جنيه 11.0احلضر بنحو  >الريف : القليوبية 

 بتلوالاللحم 

o جنيةه  12.5و 13.3احلضةر بنحةو    >الريةف  : البحرية والقليوبيةة

 (.علا الرتتيب% 23.8و% 22.9)

اللحم 

 الضأن

o(.%22.7)جنيه 12.5احلضر بنحو  <الريف : البحرية 

o(.%13.8)جنيه 9.0احلضر بنحو  >الريف : أسيوط 
 .حساب النسب املئوية بقسمة الفرق ب، أسعار احلضر والريف علا سعر احلضر ّمَت *

1 http://www.fao.org/agriculture/seed/cropcalendar/searchbycountry.do 
2  http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf 

http://www.fao.org/agriculture/seed/cropcalendar/searchbycountry.do
http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf


 2013مارس  –يناير ، (11)رقم  ،ربع سنويةإصدارة 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

 (6)شكل رقم 

قابل الدوالرر سعر صرف اجلنيه املصري ُمتطّو
 

 .البنس املركزي املصري: املصدر

 دوالر/جنيه

 4. 1 للسلع الغذائيةاألسعار العاملية 

القمح
1 

الذرة 
2 ،7 

السكر 
3 48.8%

 5 
100.0% 

5 

 ( 2011)نسبة االكتفاء الذاتي 

6 

 الدوالر األمريكي خاال الرناع   أمام واصل اجلنيه املصري تراجعه

 6.76جنيةه إىل   6.15مةن   مان قيمتاه  % 10ا فاقادً  2013األول من 

 (. 6 شكل) 2013 مارسو 2012جنيه علا الرتتيب ب، ديسمرب 

    مليةار دوالر يف   1.5األجةنيب بنحةو   النقةّد  اخنفض صةايف احتيةاط

، والةةيت تكفة  لتغطيةةة  6مليةار دوالر  13.4ليصةةل إىل  2013مةارس  

يتوقةةع أن تزيةةّد التةةّدفقات . 7شةةهور 3فةةاتورة الةةواردات ألقةةل مةةن 

 .8احلالية للنقّد األجنيب من قطر وليبيا من االحتياط 

 7.6ارتفع العجز التجةاري بنحةو    2012خالم النصف الثان  من %

، (مليةار دوالر  16.8مليار دوالر إىل  15.6من )قارنة بالعام السابق ُم

 (مليار دوالر 30.2 مليار دوالر إىل 29.2من )نتيجة لزيادة الواردات 

   ميةةزان اخنفةةض عجةةز   2013/ 2012خةةالم النصةةف األوم مةةن
مليةار   8قابةل  مليةون دوالر مُ  551.5قرتب من املصري لياملّدفوعات 

لسةبب وراء  ، ويرجةع ا دوالر خالم الفرتة نفسها مةن العةام السةابق   
عامالت اجلارية وذلس بسبب زيادة التحةويالت  اخنفاض امُلإىل ذلس 
وقّد  .1االستثمار األجنيب املباشرارتفاع و ،السياحةانتعاش و ،املالية

شهّدت الفرتة ذاتها اخنفاًضةا لالحتيةاط  األجةنيب ليصةل بنهايةة      
مليار دوالر وهو ما يكفة  لتلبيةة االحتياجةات مةن      13.4مارس إىل 

، وهةو مةا ُيشةكل خطةورة علةا األمةن       1شهور 3الواردات ألقل من 
التقريةر  انظر ) .خاصة القمحومصر دولة مستوردة للغذاء الغذائ  لكون 

 (اخلاص

 الربةع   يفقمةح يف اخنفاضةها الةذي بةّدأ     العامليةة لل سعار األاستمرت

 تتوقةع منظمةة األغذيةة    .ا ملوسةم احلصةاد  اسةبً  2012 الثالث مةن 

القمح كثةان  أكةرب حمصةوم زيةادة يف املسةاحات      أت  والزراعة أن ي

 .2سعره وجتاوز اجلفاف يف الواليات املتحّدةارتفاع بسبب املزروعة 
  تستعّد املوانئ املصرية الستقبام شحنات جّديّدة من القمةح املسةتورد 

توقةع أن تةزداد   مةن املُ و. 3مليون طن لتعزيز االحتيةاط   22تقّدر بة 
مليار  2مليار جنيه بزيادة قّدرها  23فاتورة استرياد القمح لتصل إىل 

 .   األجنيب  حتياطلالا شكل اّدًي، مما ُي4جنيه عن العام املاض 
 خةالم الربةع    اطفيًفة  الحم الكنّدوز اخنفاًضالعاملية لسعار األشهّدت

اخنفةاض  ويتوقع  ،2012مقارنة بالربع الرابع من  2013األوم من 
حيةةث يتوقةةع أن ينمةةو اإلنتةةاج  2012مقارنةةة  2013الةةواردات يف 

 .5م أسرع من االستهالكعَّد  مُبايّل

 .بورصة جملس جتارة كانساس سييت1
 .بورصة جملس شيكاغو للتجارة2
 .بورصة نيويورك3
 .http://www.imf.orgموقع صنّدوق النقّد الّدول  4
 .وزارة الزراعة واستصالح األراض 5

 .http://www.ams.usda.govموقع وزارة الزراعة األمريكية 6
 .ّمَت تقّدير قيم األسبوع األوم من شهر أكتوبر باستخّدام املتوسطات املتحركة، لعّدم توفرها باملصّدر 7
 .باملصّدر أسعار األسبوع األخري عّدم توفره  متوسط لألسابيع الثالث األوىل من مارس ل 2013أسعار مارس  8

51.0%
 5 

 األسعار العاملية لبعض السلع الغذائية 1. 4. 1

 األمريكي قانل الدوالرسعر صرف اجلنيه املصري ُم 2. 4. 1

E448-4925-68D987http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/FC-، البنس املركزي املصري 1

 pressrelease.pdf20122013/firsthalfof1800/1D6A7AC56338-768A

 http://www.cbe.org.eg/English/, 
، خفاق اياصيل وحالة األغذية،  (2012مارس )منظمة األغذية والزراعة، 2
 e.pdf998e/al998/al017http://www.fao.org/docrep/ 

  2013أبريل  6 -املسائ   جريّدة األهرام3
 ، 2013مارس  20جريّدة املام، 4

48748www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=://http .  

اللحم البقري
 %82.2 ك/دوالر 8،  6، 4

5 

  (5)شكل رقم  
 تطور األسعار العاملية لبعض السلع الغذائية

مليةةار   13.4مليةةار دوالر إىل   13.6مةةن )واخنفةةاض الصةةادرات  
 .1(دوالر

 شراء لمليار دوالر أمريك   1.3حوال  توفري  ّمَت 2013خالم مارس
 . 9السلع ايلية األساسية واملنتجات البرتولية
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 أسواق التجارة العاملية للثروة احليوانية والّدواجن،( 2012)وزارة الزراعة األمريكية، 5
 http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf  
  http://www.cbe.org.eg/SDDS/InternationalReserves.htmالبنس املركزي املصري، 6
 .2013أبريل  3 -جريّدة الوفّد  7
8-Support-http://www.fitchratings.com/gws/en/fitchwire/fitchwirearticle/Qatar
,788281Positive?pr_id= 
-before-unlikely-accord-loan-imf-s-/egypt22-04-2013http://www.bloomberg.com/news/ 
 says.html-efg-quarter-fourth 
768A-E448-4925-68D987http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/FC-البنةس املركةةزي املصةةري،   9

.pdf28032013/PressRelease1818/1D6A7AC56338 

 ك/دوالر ك/دوالر ك/دوالر

http://www.imf.org/
http://www.ams.usda.gov/
http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/FC987D68-4925-448E-A768-56338AC7A6D1/1800/firsthalfof20122013pressrelease.pdf
http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/FC987D68-4925-448E-A768-56338AC7A6D1/1800/firsthalfof20122013pressrelease.pdf
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 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

 أسارة   1680إاالي حجم العِيناة يف هاذه الادورة مان املساح      بلغ
انظةر  ). حمافظةات  10موَزعة بالتسةاوي علةا   ( فرًدا 7458أفرزت )

 (15اخلريطة ص 

ِمان إااالي أرنااب أسار     % 21.7مّثل أرناب األسر اإلناث حن  ُي
بة،  ل املسااهمة يف قا ة العمال    عادَ ُمنعكس علةا  اوهو ما العِينة، 

أربةاب  من % 80.8مثل حنو ، مبا ُي%67.2أرباب األسر والذي بلغ 
 .من اإلناث% 18.4الذكور واألسر 

   يف الفئةة العمريةة رالرة   %( 64.9)يقع حنو ُرلث  األفةراد بالعِينةة، 
 .عاًما فأقّل

 ( سةنوات فةأكثر   6)االلتحاق بالتعليم بة، أفةراد العينةة    ُمعَّدم بلغ
 %. 73.8حنو 

عاًما فأقل، ،االلتحاق بالتعليم يف الفئات العمرية رالر ُمعَّدمرتفع ي 
 عةَّدم امُلا نخفض هةذ ية ، يف ح، %91.9 -% 79.1حيث تراوح ب، 
 %. 70.0تعَّد يحيث مل  عاًما، 70 - 31ب، الفئات العمرية 

  الاذين  ( سان ات فاأكثر   6)ِمن إاالي أفراد العِيناة  % 32.7حن
قبةل  )سبق هلم الذهاب إىل املدرسة تسَرن ا ِمن التعلايم األساساي   

حيةث  ، ترتفع نسب التسةربب مةع تقةّدبم العمةر     .(يعّدادالتعليم اإل
 - 6)بلغت نسبة التسرب من التعليم ب، األفراد يف الفئةة العمريةة   

بةة، األفةةراد يف الفئةةة  % 60.0نحةةو مقارنةةًة ب، %1.1( سةةنوات10
 - 61)يف الفئةة العمريةة   % 88.7، وحنةو  (سنة 50 - 41)العمرية 
 (.سنة 70

 مثةل حنةو   ، مبةا يُ %2.7ب، أرباب هةذه األسةر    1م البطالةعَّدُمبلغ
قابةل  ُموذلةس  بة، اإلنةاث،   % 3.0الذكور وأرباب األسر ب، % 2.7
م البطالة علا املستوى القةوم  خةالم الربةع    عَّدمثل ُمُي يوالذ% 13

بة، الةذكور واإلنةاث    % 24.7و% 9.6مبا ُيمثةل  ، 2012الرابع من 
 .2تيبعلا الرت

 أن غالبية أربةاب األسةر األكثةر احتياًجةا     ( 4)يتضح من جّدوم رقم
من أرباب األسةر  % 63.0يعملون بوظائف مؤقتة، حيث يعمل حنو 

الذكور املشتغل، كمزارع،، فراش،، عمةام، بةائع، أو سةائق،،    
 .ِمن أرباب األسر اإلناث املشتغالت يعملن كبائعات% 69.2وحنو 

نسبة االلتحاق التوزيع العمري الفئات العمرية
1

نسبة التسُرب   
2 

 1.1 88.8 25.9 سنوات فأقّل 10

 21.5 91.9 22.9 سنة( 20 - 11)

 32.7 79.1 16.0 سنة( 30 - 21)

 45.2 69.6 11.9 سنة( 40 - 31)

 60.0 57.2 10.0 سنة( 50 - 41)

 85.8 47.3 7.6 سنة( 60 - 51)

 88.7 33.1 3.9 سنة( 70 - 61)

 96.3 20.8 1.7 سنة فأكثر 71

 32.7 73.8 100.0 اإلمجالي

 (3)جدول رقم 

التوزيع العمري لألفراد ونسب االلتحاق والتسُرب ِمن التعليم وفًقا 

 للفئات العمرية
)%( 

)%( 

 .سنوات فأكثر 6ّمَت حساب نسب االلتحاق بالتعليم لألفراد 1
 .سنوات فأكثر الذين انقطعوا عن الّدراسة ومل يكملوا الشهادة اإلعّدادية6ّمَت حساب نسب التسربب لألفراد 2

 . 2013مسح تقييم حام األسر األكثر احتياًجا، مرصّد الغذاء املصري، مارس  :املصدر

 (4)جدول رقم 

شتغلني وفًقا للمهنة والنوعالتوزيع النسيب ألرباب األسر امُل
1 

7 

 ألسر األكثر احتياًجال األمن الغذائي. 2

 1. 2 خصائص األسر األكثر احتياًجا

 إمجالي إناث ذكور  احلالة العملية

 17.2 69.2 14.0 2بائع

 14.8 6.2 15.3 3عامل 

 13.5 9.2 13.8 عتامفراش أو ساع  أو 

 9.6 0.0 10.2 4سائق

 9.1 0.0 9.7 (  غري حائز)مزارع 

 4.0 0.0 4.3 بواب/ حارس أمن/ خفري

 3.6 0.0 3.9 5جنار

 3.5 0.0 3.7 بناء إنشاءات 

 24.7 15.4 25.3 أخرى

 100.0 100.0 100.0 اإلمجالي

، تعتمّد علا التحقق من احلالة العملية ألرباب األسر الذين يعملون بالفعل خالم األسبوع السابق علا املسةح  1

 . أي باستبعاد األفراد املتعطل، قبل حساب التوزيع النسيب

 .....(،مالبس جاهزة، ماشية، سجائر، بقالةخضراوات وفاكهة، )تشمل بائع 2
 .....(،مكافحة خفات اياصيل، تربية املواش  والّدواجن، طالء، يف مرزعة، حلام)تشمل عامل 3
 .....(. ميكروباص،جرار،  ،نقل، أتوبيس ،أجرة ،سيارة خاصة)تشمل سائق 4
 .(مسلح ،إنشاءات، أراث)تشمل جنار 5

 .2013مارس  مسح تقييم حام األسر األكثر احتياًجا، مرصّد الغذاء املصري، :املصدر

  ِمن األسر األكثر احتياًجا يعمل حن  نصف أفرادها % 16.1حن

 .على األقل

أي باستبعاد مةن هةم خةارج قةوة العمةل،      )تشمل املتعطل، الراغب، يف العمل والقادرين عليه والباحث، عنه 1
  ...(.ومنهم ربات البيوت، طالب اجلامعة، اجملنّدين،

 ، بيانات البطالة، (2013أبريل )اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 3
new.20randa%20%2012Quarter20th%204Force%20http://capmas.gov.eg/pepo/Labor%

pdf 
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 (7)شكل رقم 

ُمقارنًة بالشهر السابق عن املسح ومدى تعرضها  األسرة تغري دخل 

ألزمات مادية خالل العام السابق
1 

 (8)شكل رقم 

التوزيع النسيب للمصادر اليت حتصل ِمنها األسر على دخل إضايف 

 غري الدخل ِمن العمل احلالي

)%( 

مشكلة أررت علا وضعها / خالم العام املاض  هل تعرضت األسرة ألزمة ”حساب النسب بناء علا سؤام  ّمَت 1
 . “املادي؟
 .2013مسح تقييم حام األسر األكثر احتياًجا، مرصّد الغذاء املصري، مارس  :املصدر

 2. 2 التغري يف الدخل واإلنفاق

8 

)%( 
 [أسر]

     كابري  مع استمرار ثبات دخل األسر خاال هاذا الرناع إىل حاد ،

مةارس مقارنةًة   )علا سؤام خاص بالشهر السابق علةا املسةح    وبناًء

ماان األساار إىل أن مساات ى % 93.7حناا   ت، أشةةار(2013بفربايةةر 

خاال الرناع   % 94.8يتغَيار، مقارناًة ننحا      الشاهري مل  ادخله

اخنفض  ابأن دخلهمن األسر % 5.4 حنو تأشار. 2012الرانع من 

حنةو  فيةه  أشةار  يف الوقةت الةذي    ا،جنيًه147.5نحو ّّدر بمبتوسط ُق

 اجنيًهة 144.6بنحو ّدر ُقتوسط مبمن األسر بأن دخلها ارتفع % 0.9

 .(7شكل رقم )

  مشةكلة  / ألزمةة  هامةن أسةر العينةة إىل تعرضة    % 37.1أشارت حنةو

خالم السنة املاضية أرةرت علةا وضةعها املةادي، وقةّد أشةار حنةو        

من هذه األسةر إىل االرتفةاع الكةبري يف أسةعار الغةذاء كأزمةة       % 44.1

 .2012قارنة بنحو رلث األسر خالم الربع الرابع من رئيسية، ُم

  وج د مصدر آخار للادخل   إىل  تأشارأسر العِينة ِمن % 45.2حن

 .2012 خالم ديسمرب% 42.3قارنًة بنحو ُماحلالي،  غري العمل

املصادر األكا  للادخل مان      املعاش التاأمي  / معاش التقاعدل شّك

% 35.7حنةو  ي ُيمثةل  العمل احلال ، والذ خبالفخرى األصادر امل

خةالم  % 36.2من إمجال  املصادر األخرى للةّدخل، مقارنةًة بنحةو    

 (8شكل رقم ). 2012ديسمرب 

ماان % 30.9معاااش الضاامان حناا  / َشااكلت املساااعدات احلك ميااة

إاالي املصادر األخارى للادخل الايت  صال منهاا األسار علاى        

، سواًء كانت %26.0املساعدات اخلريية حن  ، بينما َشكلت دخل

%( 8.2)أو مساعّدات ِمن أهل اخلةري  %( 10.8)مساعّدات ِمن األهل 

 %(.7.0)أو مساعّدات من منظمات غري حكومية 
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 إنفاق األسر  1. 2. 2
   ا علاى الطعاام والشاراب    نلغ مت سط إنفاق األسار األكثار احتياًجا

 مقارنة بةخالم هذا الربع، % 66.1كنسبة من إاالي اإلنفاق حن  

يف املت سط هاي نسابة   % 40.6قانل ُمخالم الربع السابق، و% 63.3

 .1إنفاق األسر على الغذا  يف مصر

ا لملةه يتالة مت ِسط اإلنفاق الشهري لألسار األكثار احتياًجاا     بلغ 

وهو ما يعكةس إنفاًقةا يومًيةا للفةرد يبلةغ      ) اجنيًه661.7 املسح حنو

الرناع الراناع مان    ا يف جنيًها 628.5ُمقابةل   ،(جنيهةات  5.3حنو 

الةةذي األمةةر  ،2011جنيًهااا يف الرنااع الرانااع ماان   658، و2012

 .علا القّدرة الشرائية لتلس األسر األسعارأرر زيادة يعكس 

  دخل األسر ومدى التعرض ألزمات 2. 2. 2

 .، مسح الّدخل واإلنفاق واالستهالك(2011)اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 1

التوزيع النسيب لألسر وفًقا  (أ( 7)ّشكل رقم 

 لتغري دخلها ُمقارنًة بالشهر السابق عن املسح

التوزيع النسيب لألسر وفًقا   (ب( 7)ّشكل رقم 

 ملدى تعرضها ألزمات مادية خالل العام السابق

 مل يتغري

 (93.7) 

[1574] 

 ارتفع

 (0.9) 

[15] 

 اخنفض

 (5.4) 

[91] 

 تعرضت

 (37.1) 

] 623[ 

 مل تتعرض

(62.9) 

] 1057 [ 
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30.9 
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8.2 
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5.4 
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36.2 

29.2 

13.6 

8.7 

5.2 
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2.0 
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 تاميين/ معاش تقاعد

 معاش ضمان/ مساعدات حكومية 

 مساعدات من االهل

 مساعدات من أهل اخلري

 مساعدات من مجعيات غري حكومية

 راتب جتنيد

 أخرى
 2012الربع الرابع 

 2013الربع االول 



 2013مارس  –يناير ، (11)رقم  ،ربع سنويةإصدارة 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

، إخراج الطفل من املّدرسة وإحلاقةه بسةوق العمةل، خةروج أحةّد      قيام أحّد أفراد األسرة بالعمل: أخرى تشمل
 .األبناء من احلضانة

 . 2013، مارس 2012مسح تقييم حام األسر األكثر احتياًجا، مرصّد الغذاء املصري، ديسمرب  :املصدر

 ال  امان األسار إىل أن دخلاه   % 88.9حنا    تأشار 2013يف مارس

، ...(ومسةكن   ،وملةبس  ،مةن غةذاء  ) الشاهرية  ااحتياجاتهيكفي 

 ( 9شةكل رقةم   ) .2012خةالم ديسةمرب   % 83.1مقارناًة ننحا    وذلس 

 تومن ب، األسر اليت ال يكف  دخلها احتياجاتها الشهرية، أشةار 

الشااهرية ماان  اال يكفااي احتياجاتهاا اإىل أن دخلااه% 86.3حنةةو 

مكةن تفسةريه يف ظةل    وهو ما ُي .2013الربع األوم من  خالمالغذا  

نسبة األسر الةيت تعرضةت ألزمةة أرةرت علةا      وارتفاع أسعار الغذاء 

ارتفةةاع أسةعار الطعةةام   خةةالم العةام السةةابق بسةبب  وضةعها املةادي   

 . والشراب

    احتياجاتهاا الشاهرية   نلغت نسبة األسر الايت ال يكفاي دخلاها

يليهةةا حمافظةةة قنةةا  ، %(99.4)أقصااى قيمااة هلااا يف القلي نيااة   

 %(.97.0)حمافظة أسيوط  رَم%( 98.2)

      ُسِجَلت أقصى قيمة لنسبة األسار الايت ال يكفاى دخلاها مل اجهاة

%( 100.0)يف حمافظة القلي نياة   احتياجاتها الشهرية من الغذا 

%(. 98.1)حمافظاة القااهرة    ثامَ %( 98.7)يليها حمافظة مطروح 

الةيت توضةح ارتفةاع فقةر الةّدخل      احلّديثة وهذا يتماشا مع النتائج 

 .1واستهالك الغذاء يف الوجه القبل  والقاهرة الكربى

)%( 

 تلجأ األسر اليت ال يكف  دخلها احتياجاتها الشهرية لعّدة أساليب

اساتها  أنا ا    ”عةّد  لسّد الفجةوة بة، دخلةها واحتياجاتهةا، ويُ    

 2013أكثر األسااليب انتشااًرا خاال ماار       “أرخص من الطعام

تبعةة  مةن األسةاليب املُ  % 32.2شاكل حنا     حيةث ( 10شكل رقةم  )

% 28.2وحنةو   2012خالم الربع الرابةع مةن   % 30.7قارنة بنحو ُم

  . 2012خالم الربع الثالث من 

  هة  أكثةر األسةاليب    رخص مان الطعاام والُسالف    أاستها  أن ا

األسار  شري إىل أن ما ُيامُلَتبعة من قبل تلس األسر ملواجهة الغالء وهو 

أصاابحت تلجااأ إىل أساااليب أكثاار حاادة عناادما ال يكفااي دخلااها  

الةيت تلجةا   من األساليب % 27.8لت الُسلف حن  شَك .احتياجاتها

 .2013خالم الربع األوم من إليها األسر 

 الشارا    :من األساليب األخرى املتبعة لسّد االحتياجات األساسةية

ما وذلس إتقليل كمية الطعام و، %(18.8) أو نالتقسيط/ على الن تة

عن طريق تقليل كمية الطعام يف الوجبات أو تقليةل عةّدد الوجبةات    

(14.0)%. 

 (10)شكل رقم 

األساليب اليت تلجا إليها األسر اليت ال يكفي دخلها احتياجاتها  

 الشهرية

)%( 

 [أسر]

 (9)شكل رقم 

 األسر كفاية دخل
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 أساليب م اجهة الغا  3. 2. 2

التوزيع النسيب لألسر  (ب( 9)ّشكل رقم 

الحتياجاتها وفًقا ملدى كفاية دخلها 

 الشهرية من الغذاء

التوزيع النسيب لألسر وفًقا  (أ( 9)ّشكل رقم 

 الحتياجاتها الشهريةملدى كفاية دخلها 

 ال يكفي

 (88.9)% 

[1494] 

 يكفي

 (11.1)% 

 [186] 

 يكفي 

 (13.7) 

 [204] 

 ال يكفي 

 (86.3)  

[1290]  

32.2 

27.8 

18.8 

14.0 
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1.4 
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26.2 

17.9 
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 استهالك أنواع أرخص من الطعام

استلف طعام أو فلوس أو اعتمد على مساعدات  

 من األهل واألصدقاء غذائية أو غري غذائية

 ّشراء بالتقسيط  أو على النوتة

تقليل كمية الطعام يف الوجبات أو تقليل عدد 

 الوجبات

االعتماد على مساعدات من أهل اخلري سواء  

 كانت غذائية أو غري غذائية

تقليل استهالك الكبار من الغذاء حتى يأكل  

 الصغار

 عمل إضايف  

 (من رب األسرة أو أوالده أو زوجته)

 أخرى

 2012الربع الرابع 

 2013الربع االول 

 .، مسح الّدخل واإلنفاق واالستهالك(2011)اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 1



 2013مارس  –يناير ، (11)رقم  ،ربع سنويةإصدارة 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

 نطاقات متتلك ال %( 23.3)اأُلسر األكثر احتياًجا ُخمس أكثر من

حمافظات 10ويف العينة احلالية واليت تضم  (11شكل رقم ) .مت ينية

جلت أعلى نسب لألسر األكثر احتياًجاا الايت ال متتلاك نطاقاة     ُس

حمافظااة هةةا ت، تل%(47.0)مت ينيااة احافظااة البحاار األ اار   

 %(.28.0)رم حمافظة اإلسكنّدرية %( 31.0)القاهرة 

الحظ خالم الّدورات اإلحّدى عشةر ملرصةّد الغةذاء    يف هذا الصّدد، ُي

أن نسبة األسر األكثةر  ( 2013حتا مارس و 2011سبتمرب )املصري 

يف الوقت % 22  احتياًجا اليت ال متتلس بطاقة متوينية بلغت حوال

مليةون   66.7الذي بلغ فيه عّدد املستفيّدين من البطاقات التموينيةة  

ملراجعةةة شةةاملة ودقيقةةة ملنهجيةةة يؤكةةّد احلاجةةة سةةتفيّد وهةةو مةةا ُم

 .1االستهّداف وخاصة خالم الفرتات االقتصادية الصعبة

 قاماات %( 95.7) نطاقااات مت ينيااةالاايت متتلااك غالبيااة األساار

 حنا  هنةاك  األسةر  هةذه  من بة،  ، ونصرف املخصصات التم ينية

 نشااكٍلامُلسااتحقِة هلااا صاارف املخصصااات التم ينيااة مل ت 24.9%

 . كامل

)%( 

 [أسر]

 (11)شكل رقم 

 توزيع األسر األكثر احتياًجا وفًقا لوجود بطاقة متوينية  

2 .3 
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 (12)شكل رقم 

مدى كفاية السلع املدعمة اليت حتصل عليها األسر األكثر احتياًجا  

 بالبطاقة التموينية

 . 2013مسح تقييم حام األسر األكثر احتياًجا، مرصّد الغذاء املصري، مارس  :املصدر

)%( 

 حالة صرف السلع التموينية األسر املستفيدة من البطاقات التموينية

 امتالك األسر للبطاقة التموينية

عدم ت فر السلعة التم ينية لدى البقاال التما ي    ُيَعُد  بصفة عامة،

السبب الرئيسي ورا  عدم متكن األسر من صرف حصصها مان هاذه   

 .تدني ج دة السلع، يليه السلع

     علا الرغم من أن الزيت والسكر واألرز هم أكثةر السةلع الةيت تقةوم

إال أن هةذه   بصرفها األسر األكثر احتياًجا علا البطاقةة التموينيةة،  

علةةةا الرتتيةةةب مةةةن % 17.4و% 32.6و% 41.6الكميةةةات تكفةةة  

 . االحتياجات الشهرية لألسر األكثر احتياجا

عّد املكرونة والشاي أقل السلع التموينية اليت تقوم بصةرفها األسةر   ُت

علةا  % 11.1و% 21.9علا البطاقة التموينية حيث حيصةل عليهةا   

مكن تفسري ذلس بعّدم توافر هات، السلعت، عنّد البقةام  وُي ،الرتتيب

 .   التمويب

 عنهاا   ىمكان أن تساتغن  السلع التم ينياة الايت يُ  جاء علا رأس
الشاااي  :األساار األكثاار احتياًجااا وتسااتبدهلا نساالعة أخاارى   

وهو ما يتسق مع كون هةذه السةلع   . %(7.7)واملكرونة %( 20.8)
% 21.9و% 11.1)ه  األقل شراًء من قبل األسةر األكثةر احتياًجةا    

 (.تيبعلا الرت

 فقةط مةن األسةر األكثةر احتياًجةا أن الزيةت التمةويب        % 3.0يعلم
لذا ُيقةرتح عمةل توعيةة بأهميةة     (. د)و( أ)مضاف إليه فيتامينات 

 . الزيت التمويب وفوائّده الصحية

 مل تصرف املخصصات التموينية 

(4.3)  

[56]  
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 ّشاي مكرونة زيت سكر أرز

 حيصل عليها والتكفيه ويشرتي حيصل عليها وال تكفيه واليشرتي

 حيصل عليها وتكفيه واليشرتي ال حيصل عليها

 البطاقات التموينيةاستخدام 

 .211، النشرة الشهرية، رقم (2012ديسمرب )وزارة التموين والتجارة الّداخلية 1

صرف جزء من 

 املخصصات 

(24.9)  

[307]  

الصرف  ّمَت

 بالكامل

(75.1)  

[926]  

 صرفت املخصصات التموينية

(95.7)  

[1233]  

 لديها بطاقة 

(76.7) 

[1289] 

 ليس لديها بطاقة 

(23.3)  

[391]  
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 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

   مل يتغري النمط االستهاكي لألسر األكثر احتياًجا إىل حاد كابري

ليظهار هاذا    ،2011منذ نداية مرصد الغذا  املصري يف سابتم   

وهو النمط اعتماًدا كبرًيا على احلب ب واخلبز، الزي ت، والسكر 

  .ما يعكس حمّدودية يف التنوع الغذائ 
  النشاا ياتاحلباا ب وجمم عااة ، أن (13)ويوضةةح الشةةكل رقةةم 

اجملم عااة الرئيسااية الاايت    عةةّدُت( واخلبةةزوالةةّدقيق احلبةةوب )

حيةث جةاء   ، (أيةام يف األسةبوع   7)تستهلكها األسر نشكل ي مي 

يستهلكه غالبية  يوالذكأكثر السلع املستهلكة ّدعم اخلبز البلّدي امُل

 .يوم يف األسبوع 6.4نحو ب %(88.8)األسر 

والسكر بشكل يوم واملسلا والزبّد  تستهلس مجيع األسر الزيت. 

   تسةةتهلس أحةةّد أنةةواع  %( 99.2)أغلةةب األسةةر األكثةةر احتياًجةةا

 . يوم يف األسبوع 6.1البقوليات يف املتوسط 

     تنخفض نسبة األسر اليت تسةتهلس اخلضةروات والفاكهةة، حيةث

 يوم فقط يف األسبوع،  3.5تستهلس األسر اخلضراوات يف املتوسط 

 احلبوب والدقيق واخلبز

اللحوم والدواجن واألمساك
1 

 البقوليات

السكريات            الزيوت واملسلى والسمن
3 

اخلضروات والفاكهة
2 

البيض واجلنب ومنتجات األلبان
4 

5.7 

7.0 3.1 3.4 4.4 7.0 

)%( 

متوسط عدد أيام االستهالك يف األسبوع
 

 أستهلكها مل أعد أستهلكها ال أستهلكها

 (13)شكل رقم 

 (عدد األيام يف األسبوع)توزيع األسر األكثر احتياًجا وفًقا لطبيعة استهالكها ِمن سَلة السلع الغذائية وحسب مرات االستهالك 
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منن السنلع    ألسر األكثر احتياًجااستهالك ا

 الغذائية
2 .4 

0.8 0.5 0.4 0.2 0.5 2.4 1.5 1.3 6.1 

 .األلبان ومنتجاتها ما عّدا الزبّد4.       يشمل البلّدي والصناع  ةمسن/ زبّد3.     اخلضروات الورقية وغري الورقية: اخلضروات تشمل2.      بيض، مسس، أرانب، دواجن، حلوم:اللحوم واألمساك تشمل1
 . 2013مسح تقييم حام األسر األكثر احتياًجا، مرصّد الغذاء املصري، مارس  :املصدر

1.6 6.4 4.2 2.1 3.2 3.6 1.0 7.0 6.9 3.0 6.6 

/   عّدد األيام)
 (األسبوع

/   عّدد األيام)
 (األسبوع

       نتيجة الرتفاع األسةعار اخنفضةت القةّدرة الشةرائية لألسةر األكثةر
ن اساتها  نعاض املا اد    عا احتياجا حيةث توقفةت هةذه األسةر     

 .الغذائية مثل األمسا ، اللحم الكندوز، واأللبان، والدواجن
 ِمن األسر األكثر احتياًجاا مل تعاد تساتهلك اللحام     % 42.6حنو

ِمن األسر % 19.5يف حني أن يف املتوسط، أشهر  4.6الكندوز ُمنُذ 
يف أشااهر  4.2األكثاار احتياًجااا مل تعااد تسااتهلك األلبااان ُمنااُذ   

 .املتوسط

 .يوم يف األسبوع1.3من األسر تستهلس الفاكهة % 92.4  وحنو
 األكثر احتياجا من ال وتني احليا اني  األسر استها  ينخفض

 ،البلطاي )واألمساا   ( والضاأن  الكنادوز )اللح م حيث تستهلك 
من األسر تأكةل  % 80.8وحنو . أقل من مرة يف األسب  ( والقراميط

املصادر  يشاكل البايض   و. الّدواجن حوال  مرة واحةّدة يف األسةبوع  
من األسةر تسةتهلكه   % 90.5، فنحو يلل وتني احلي انالرئيسى 

 .يوم يف األسبوع 2.4
 نتيجةة الرتفةاع   احتياًجةا  االستهالكية لألسةر األكثةر   األمناط تتأرر

الةوع   حمّدوديةة  و ،ونوعيةة السةلع التموينيةة املّدعومةة     ،األسعار
 .التغذوي
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 األلبان ومنتجاتها جنب األلبان

 لسلع األساسيةل( أسبوع/ يوم )معدل االستهالك 
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 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

 1. 3 عرض عام: سياسة القمح يف مصر

 األمن الغذائي وسياسة القمح يف مصر  : تقرير خاص. 3

ا احلياهأيًض يعب يوالذ" عيش"اخلبز يف اللغة العامية طلق علا ُي. 

شةكل اخلبةز   عّد اخلبز مبثابة الغذاء الرئيسةا للفقةراء، ويُ  وبالفعل ُي

ا وطبًقة . من إمجال  استهالكهم مةن اخلبةز  1%71البلّدي امُلّدعم حنو 

لنتائج مسح األسر األكثر احتياًجا من خالم مرصّد الغذاء املصةري،  

 . يوم يف األسبوع 6.4تب، أن تلس األسر تستهلس اخلبز مُبعَّدم 

نصةيب الفةرد مةن اسةتهالك     )قمةح   مةن ال ،املصري يرتفع استهالك

قارنة باملسةتوى العةامل ، حيةث تةراوح نصةيب الفةرد مةن        ُم( القمح

كيلةوجرام خةالم    191.9 - 185.2يف مصةر بة،    قمةح استهالك ال

علةةةا جرام كيلةةةو 67.5 - 66.4ُمقابةةةل  2012 - 2005الفةةةرتة 

 .2املستوى العامل  خالم الفرتة نفسها

مليون رغيف خبز بلّدي يف املتوسط، حيث  240نتج يوميا حوال  ُي

يةأت  القمةح كةأهم    . 3املستهلس يف مصر إلنتاجه لقمح ُيخصص رلثا

اياصيل يف مصر حيث ميّد السةكان بغةذائهم الرئيسةا، وقةّد ّمَت     

من اخلةارج يف العةام املاضة     ايل  استرياد حنو نصف استهالكه 

 .من احتياط  النقّد األجنيب اكبرًي اوهو ما اقتطع جزًء

  خالم السنوات اخلمس املاضية، بلغ استهالك مصر من القمح حنةو

مليون طةن إذا مةا اسةتبعّد     12أو ) 5مليون طن يف املتوسط سنوًيا 18

هةة  حجةةم اإلنتةةاج  6مليةةون طةةن 8 يف ُمقابةةل (اسةةتهالك املةةزارع،

مليةون طةن منهةا     3.7، ّمَت تةوفري حنةو   2012منه، خالم  ايل 

بنس التنمية واالئتمان الزراع  وّمَت اسةترياد اجلةزء   حملًيا من خالم 

 . لالستهالكتبق  الالزم امُل

تسةتورد مةن خةالم    عّد مصر أكرب مستورد للقمح يف العامل، حيةث  ُت

 مبا) 4مليون طن سنوًيا 10 - 9اهليئة العامة للسلع التموينية حنو 

يف املتوسةط   7(مةن االحتياجةات ايليةة   % 60 - 50ُيمثل حةوال   

 .خالم اخلمس سنوات املاضية

 جعل مصر اّدًيا حيث تزايّد علا القمح املستورد املالعتماد اُيشكل

 تباع سياسة لزيةادة اأكثر عرضة للتقلبات يف أسعاره العاملية، لذا ّمَت 

 8اإلنتاجيةة اإلنتاج ايل  من خالم زيادة املساحة املزروعة وزيادة 

من خالم توفري بذور قمح عالية اإلنتاجية وتوفري مستلزمات إنتةاج  

 .عالية اجلودة

     شهّدت سياسة القمح عّدة تغةريات خةالم السةبعينات والثمانينةات

مع تطبيق  اإلجباريألغت سياسة التوريّد  حيث طبقت احلكومة رّم

كما شهّدت . التسعري اجلربي وتغريم املزارع، يف حالة عّدم التوريّد

سياسة اّديّد مسةاحة األراضة  املزروعةة    ( 2000 - 1970)الفرتة 

 . 9إىل نوع من التخبط يف السياسات شريُيبالقمح عّدة تغريات مبا 
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 2. 3 التحديات الراهنة لتوفري القمح

 2012مةن قيمتةه منةذ ديسةمرب     % 10فقةّد اجلنيةه املصةري    ُيمثل ،

وختفةةيض التصةةنيف االئتمةةان  ملصةةر مةةرت، خةةالم العةةام املاضةة   

مليةار   13.4باإلضافة إىل اخنفاض االحتياط  األجنيب والةذي بلةغ   

ويغط  واردات ملّدة تقل عن رالرة أشهر، اّدًيا أمام توفري  10دوالر

 . القمح

    2011 يفعلا الرغم من اخنفاض ُمعَّدم االكتفاء الةذات  مةن القمةح 

 2008 يفمقارنة مبستواه %( 59.4) 2010 يفبعّد ارتفاعه %( 48.8)

، تتوقةةع احلكومةةة أن يصةةل اإلنتةةاج 11%(58.4) 2009و%( 54.8)

مليون طن هذا العام، ويتوقةع أن تةتمكن    9.5ايل  من القمح إىل 

منه لتنخفض واردات القمح إىل  12مليون طن 4.5احلكومة من شراء 

 . 2012مليون طن يف  11.7مليون طن مقابل  8

 .2011اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الّدخل واإلنفاق، مسح الّدخل واإلنفاق،  1

2 OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021, http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=36356&vh=0000&vf=0&l&il=blank&lang=en# 
3 US Department of Agriculture, Global Agricultural Information Netwrok report, April 2013 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Cairo_Egypt_4-4-2013.pdf  
4 US Department of Agriculture, Grain: World Markets and Trade, April 2013 http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf; FAO (March 2013), Crop Prospects and Food 

Situation, http://www.fao.org/docrep/017/al998e/al998e.pdf#page=12  
5 FAO (April 2013),GIEWS Country Brief: Egypt, http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=EGY   
6 US Department of Agriculture, Grain: World Markets and Trade, April 2013 http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf ; FAO (March 2013), Crop Prospects and Food 

Situation, http://www.fao.org/docrep/017/al998e/al998e.pdf#page=12  
 .، استعراض اخلبز البلّدي ، تقارير غري منشورة(2010)برنامج األغذية العامل  7
 .2011جملس الوزراء املصري، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، تقييم السياسة الزراعية للقمح يف مصر، سبتمرب 8
 .2009جتارة القمح ايل ، الفائض التسويق  والتوريّد احلكوم  واألسعار، أبريل جملس الوزراء املصري، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  9

10 http://www.egyptindependent.com/news/egypt-insists-food-supply-secure-wheat-imports-dive 
 . وزارة الزراعة واستصالح األراض  11

12 FAO (April 2013),GIEWS Country Brief: Egypt, http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=EGY . 
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12 FAO (April 2013),GIEWS Country Brief: Egypt, http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=EGY . 
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14.aspx69016http://english.ahram.org.eg/News/  
 . 2013أبريل  15جريّدة اجلمهورية،  15

16 http://www.reuters.com/article/2013/04/15/us-egypt-wheat-idUSBRE93E0AB20130415 
17 http://www.egyptindependent.com/news/egypt-insists-food-supply-secure-wheat-imports-dive 
18 Fitch Ratings (April 2013), http://www.fitchratings.com/gws/en/fitchwire/fitchwirearticle/Qatar-Support-Positive?pr_id=788281  
19 Al Ahram, 13 March 2103, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/0/66768/Business/0/India-willing-to-export-wheat-to-Egypt-Supply-mini.aspx; Egypt 

Independent, 9 April 2013, http://www.egyptindependent.com/news/egypt-mulls-wheat-imports-kazakhstan  
 . 2013أبريل  21مقابلة مع مسؤوم من اهليئة العامة للسلع التموينية بتاريخ  20

21 Financial Times, 26 March 2013, http://www.ft.com/cms/s/0/781f945e-9560-11e2-a4fa-00144feabdc0.html#axzz2R2i1s28C; Reuters, 28 March 2013, 

http://www.reuters.com/article/2013/03/28/us-egypt-economy-imports-idUSBRE92R0NW20130328  
22 FAO, (March 2012), Crop Prospects and Food Situation http://www.fao.org/docrep/017/al998e/al998e.pdf  
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أزمننة القمننح وتنناوالت احلكومننة للتعامننل   

 معها
3 .3 

املشرتيات ايليةة  أن هيئة العامة للسلع التموينية، أوضح مصّدر ب

مليون طن يف املتوسط خةالم   2.6بنحو ّدرت قّد ُقمن القمح ايل  

مليةون طةن خةالم     3.7ارتفعت إىل كما السنوات اخلمس األخرية، 

ن عةن خمةاوفهم   ونتجة وقّد أعرب بعةض املُ . 13 2012موسم حصاد 

عّدات حصاد القمةح وارتفةاع تكةاليف    الالزم مُل 14بشأن نقص السوالر

دفع نقص السةوالر  كما . نقل لشون بنس التنمية واالئتمان الزراع ال

البعض للجوء إىل السوق السوداء للحصةوم عليةه بضةعف أو بثالرةة     

أضعاف مثنه، إضافة إىل ذلس قام جتار القطاع اخلاص بعرض سعر 

يف الوقةةت الةةذي  15(كيلةةوجرام 150حةةوال  )جنيةةه لةة ردب  600

لة ردب  جنيةه   400يعرض فيةه بنةس التنميةة واالئتمةان الزراعة       

نتج  القمح قّد يّدفع ُم يوهذا الفارق السعر(. خبالف تكلفة النقل)

 . اإلحجام عن توريّده لبنس التنمية واالئتمان الزراع 

 6قمح يكف  ملّدة احتياط  من الخمزون تارخيًيا حافظت مصر علا 

أشةةهر وعلةةا الةةرغم مةةن ذلةةس فقةةّد أدت التحةةّديات علةةا مسةةتوى 

مليةون طةن    2.116االقتصاد الكل  إىل اخنفاض املخزون ليصةل إىل  

ر ةوبةزون أكتةخةمةمقارنة ب 16(اًةومةي 85ات ةاجةيةاحتة  بةفةمبا ي)

، وهو ما ُيشكل اّدًيا إضافًيا لسياسة توفري القمح عموًمةا  17 2012

 .وإنتاج اخلبز البلّدي علا وجه اخلصوص

 اخلبز أحّد القضايا السياسية الشائكة حيةث يةؤدي أي   توفري ُيعترب

 2008نقص أو تغري يف األسعار إىل اضطراب شعيب وكان خخرهةا يف  

عقب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، مما جيعل من تةوفري القمةح مسةألة    

 .حرجة

 2. 3 (تابع)التحديات الراهنة لتوفري القمح 

   ومن املتوقع أن تعزز الودائع األخرية لّدوليت قطر وليبيا االحتيةاط

األجنيب وبالتال  تعزيز قّدرة احلكومة علا شراء القمةح مةن السةوق    

خةرى  أّدأت مصر يف البحث عن دوم وعلا صعيّد خخر ب. 18 العامل 

خبالف الّدوم التقليّدية اليت اعتةادت مصةر علةا االسةترياد منهةا      

 ،مثةةل اهلنةةّد( وأوكرانيةةا ،وفرنسةةا ،وروسةةيا ،الواليةةات املتحةةّدة)

كمحاولة لالستفادة من فةروق األسةعار   السترياد القمح  19وكازخستان

 . 20من خالم تنوع مصادر االسترياد

 باسةم عةوده إىل االسةتفادة    .دوزير التموين والتجارة الّداخلية يسعا

مصر كأكرب دولة مستوردة للقمح للحصوم علا تسةهيالت  وضع من 

 .21 يف السّداد

 اخنفاض أسعار القمةح يف األسةواق العامليةة نتيجةة     يتوقع أن ُيساهم

يف تسةةهيل  22 2013التوقعةةات بزيةةادة اإلنتةةاج مةةن القمةةح خةةالم  

 .علا القمح من األسواق العامليةمصر حصوم 

  تبذم وزارة التموين والتجارة الّداخلية جهوًدا لتحس، كفاءة توريةّد

مليةون طةن    1.5ر بنحةو  قَّدالقمح وإنتاج اخلبز لتقليل الفاقّد الذي ُي

بسةةبب عةةّدم اسةةتهالك اخلبةةز البلةةّدي بعةةّد شةةرائه أو      23سةةنوًيا

والفاقةةّد أرنةةاء احلصةةاد  %( 51.7)اسةةتخّدامه كعلةةف للحيوانةةات  

%( 8.0)ويف املخةةةابز %( 10.8)وخةةالم فةةرتة التخةةزين    %( 25.7)

 . 24%(3.8)والفواقّد األخرى 
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 2013مارس  –يناير ، (11)رقم  ،ربع سنويةإصدارة 

 مرصد الغذاء المصري
 نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر

25system-new-decry-owners-://www.egyptindependent.com/news/bakeryhttp  
26  /seeking_imf_loan_egypt_plans_risky_rationing_for_subsidized_bread.html19/03/2013://www.thestar.com/news/world/http 
  .2003جملس الوزراء املصري، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، أرر تقلبات األسعار العاملية للقمح علا االقتصاد املصري، فرباير  27

       ،جيرى اآلن بناء صةوامع جّديةّدة لتحسة، كفةاءة جانةب العةرض

بالتوازي مع اختاذ إجراءات عّدة ملنع بيع الّدقيق املخصص للخبةز  

تباع سياسة اريةر سةعر   ا :، ومنهاالبلّدي امُلّدعم يف السوق السوداء

هةذا   ،ّدعمبيع الةّدقيق امُلة  عن أصحاب املخابز ُيثبط دقيق القمح مبا 

 . إىل جانب افيزهم لتحس، جودة اخلبز امُلنتج

 خاطبة أصحاب املخابز اخلاصة لتجّديّد التعاقةّد  مب تقوم الوزارةكما

خمبةز   9000وقةّد قةام   . االلتزامةات سةالفة الةذكر   و وفًقاوزارة المع 

 19000حمافظةة بالتعاقةّد مةع الةوزارة مةن إمجةال         17خاص يف 

احتج أصحاب خر، خعلا صعيّد . 25حمافظة 27خمبز منتشرين يف 

إىل  ياملخابز علا ارتفاع أسعار السوالر والةّدقيق، األمةر الةذي يةؤد    

 80ارتفاع تكلفة إنتاج جوام الّدقيق مةن   بسببمش الربح اخفض ه

 . جنيه 120جنيه إىل 

 تبةةذهلا احلكومةةة لتحسةة، جانةةب   وباإلضةةافة إىل اجلهةةود الةةيت

ا خلفض اإلنفاق علا الّدعم الغذاء ا ضغوًطالعرض، تواجه مصر حالًي

مثل حوال  ربع ميزانية احلكومة وذلس ُي يواملنتجات البرتولية والذ

خالم املفاوضات احلالية مع صنّدوق النقةّد الةّدول  للحصةوم علةا     

مليار دوالر يف إطار جهود اإلصةالح الةيت تبةذهلا     4.8قرض مبقّدار 

احلكومة لرتشيّد اإلنفةاق، قامةت احلكومةة بتطبيةق نظةام الكةروت       

ألسر األكثر احتياًجا واّديةّد كميةات   ااستهّداف تحس، ل 26الذكية

 .سمح للمواطن بشرائهاّدعم اليت ُياخلبز امُل

14 

أزمننة القمننح وتنناوالت احلكومننة للتعامننل   

 (تابع)معها 
3 .3 

 4. 3 توصيات

التحةّديات الةيت   لتخفيةف حةّدة   عّدد مةن التوصةيات   ُيمكن اإلشارة إىل 

 :تواجهها منظومة توفري القمح واليت تتمثل يف

 قيام وزارة التموين والتجارة الّداخلية بإعادة هيكلة الّدور الذي تقوم

اهليئة العامة للسلع التموينيةة واعتبارهةا مثةل أي جهةة تابعةة       به

للقطاع اخلاص والقيام بّدورها للحفةاظ علةا املخةزون االسةرتاتيج      

من القمح بنحو مليون طن وتشةجيع الشةراكة بة، القطةاع، العةام      

 تقليل الضغط علاهو ما من شأنه وواخلاص إلنشاء الصوامع 

احتيةةاط  العملةةة األجنبيةةة وتعزيةةز القةةّدرة علةةا شةةراء القمةةح مةةن  

 .األسواق العاملية

من القمح ايل  بسبب سوء التخزين حيةث يةتم   % 25ا هلّدر نظًر

مكن التغلب علةا هةذه   ُيختزين القمح يف شون مفتوحة غري مغطاة، 

بتكلفةةة  الشةةوناملشةةكلة يف األجةةل القصةةري باسةةتخّدام غطةةاء هلةةذه 

بناء  يفاحلكومة احلالية  جمهوداتيكمل  يالذحمّدودة، وهو األمر 

 . ايافظات يفصوامع جّديّدة 

       اس، جودة وظةروف ختةزين الةّدقيق املسةتخّدم يف إنتةاج اخلبةز

يف مرحلةة   سةيقلل مةن الفاقةّد مةن اخلبةز سةواءً       يالةذ البلّدي األمر 

 . اإلنتاج أو االستهالك

      تسةمح مبراقبةة    إدخام خليةة جّديةّدة خاصةة بنظةام الةتحكم والةيت

ومتابعة نظام إنتاج اخلبز من خالم مؤشرات لقياس األداء لتحس، 

 .كفاءة استخّدام دقيق القمح

   تطوير اخلّدمات التسويقية للقمح واحلّد من الفاقّد من القمةح خةالم

 . املراحل املختلفة، اإلنتاج واالستهالك النهائ 

 وزارة الزراعة الستنباط أصناف عالية لمزيّد من االستثمارات توجيه

 .اجلودة ومقاومة للتغريات البيئية

         شراء القمةح خةالم األشةهر الةيت تشةهّد خالهلةا األسةواق العامليةة

  .27(من يونيو حتا سبتمرب)منخفضة للقمح  اأسعاًر

    ا لتةوفري  إدخام أو اس، خلية االسةتهّداف لألسةر األكثةر احتياًجة

ّدعم هلذه األسر من خالم تطبيةق نظةام الةّدعم مةن     اخلبز البلّدي امُل

خالم البطاقات الذكية وربطها بالرقم القوم ، وهةذا النظةام يسةمح    

 . ا فقطبالرتكيز علا الفئات األكثر احتياًج
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http://www.egyptindependent.com/news/bakery-owners-decry-new-system
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اختيار احملافظات 

حمافظات يف كل دورة توزع علا أربع أقاليم رئيسة  10يستهّدف املسح 

حمافظت، حضريت،، ورالث حمافظات بالوجه البحري، ورةالث  : كالتال 

، وحمةةافظت، (لمةةام ووسةةط وجنةةوب الصةةعيّد)حمافظةةات بالوجةةه القبلةة  

وهةةذه . حةةّدوديت، واحةةّدة باملنطقةةة الشةةرقية وأخةةرى باملنطقةةة الغربيةةة     

ايافظات يتم تغيريها يف كل دورة لضةمان متثيةل أكثةر اختالفةات ُممكنةة      

 .علا مستوى حمافظات اجلمهورية

اختيار املناطق داخل احملافظات 

يف كةةل حمافظةةة يةةتم اسةةتهّداف منطقةةة حضةةرية ومنطقةةة ريفيةةة ويف    

وداخل كةل منطقةة   . ايافظات احلضرية يتم استهّداف منطقت، حضريت،

يتم اّديّدها أكثر املناطق فقًرا من واقع مسةح الةّدخل واإلنفةاق واالسةتهالك     

 .2005لعام 

 اختيار األسر 

  األسر ِمن لعِينة 2013 فرباير من األخري األسبوع يف املسح إجراء ّمَت

  (حمافظة كّل من أسرة 168 بواقع أسرة 1680) احتياًجا األكثر املصرية

 املعلومات بنظام موضح هو كما الرئيسة األقاليم ُتمِثل حمافظات علا موزعة

 معايري عّّدة علا بناء األسر اختيار يتم .(15 صفحة اخلريطة انظر) اجلغرايف

 ويتم جامع ، مؤهل من أقل) األسرة لرب التعليمية احلالة :تتضمن

  رب وظيفة ،(اخلاص التعليم يف أعضائها أحّد كان إذا األسرة استبعاد

  القطاع يف ومتوسطة، مرتفعة مبستويات العامل، استبعاد يتم) األسرة

  األسر استبعاد يتم) واملمتلكات الدخل ،(واملقاول، األعمام وقطاع احلكوم 

  أو الّدخل من الفرد نصيب كان إذا أو زراعية حيازات امتالكها حام يف

 .(جنيه 300 عن يزيّد املتوسط يف اإلنفاق

تعريف األسر األكثر احتياًجا 

ا ملسةح الةّدخل   يتم اختيار األسر بالعينةة بنةاء علةا تعريةف الفقةر وفًقة      

م الفقر علا املسةتوى  عَّدُمأن  2011سح لعام املويوضح . واإلنفاق واالستهالك

. مليةون نسةمة   83سةكان البةالغ عةّددهم    المةن إمجةال    % 25.2القوم  بلغ 

تعّديل معيار اختيار األسةر للرتكيةز علةا األسةر األكثةر عرضةة       جاري حالًيا 

مكةن معةه القيةام بتحليةل أكثةر عمًقةا       ُيخلطر انعّدام األمةن الغةذائ  بشةكل    

 .  لألزمات اليت تتعرض هلا تلس األسر وكيفية التعامل معها

3 

يتناوم مرصّد أسعار الريف أسعار سَلة السَلع من واقةع السةوق األسةبوع     

بالقرى اليت تتم زيارتها إليها يف دورة مسةح األسةر األكثةر احتياًجةا  ميةع      

 .ايافظات فيما عّدا ايافظات احلضرية

 منهجية مسح األسر األكثر احتياًجا

 منهجية مرصد أسعار الريف 2

لقياس العبء الشهري ألسعار هذه السَلة مةن السةَلع يةتمب أوال إجيةاد املتوسةط      

الشهري لسعر الوحّدة من كل سّلعة باستخّدام األسعار األسبوعية اليت يةتمب مجعهةا   

 :من خالم شبكة الرصّد امليّدان  باستخّدام املعادلة
 

 

 :حيث إن

Xjk : هو متوسط السعر الشهري للسّلعةk  بالشهر رقمj. 

Xijk  : من السّلعة ( باجلنيه)هو سعر الوحّدةk باألسبوعi   من الشهر رقمj. 

nj  : هو عّدد األسابيع بالشهر رقمj. 

بكل شهر ( سّلعة27)ويتمب بعّد ذلس إجياد جمموع األسعار الشهرية لسَلة السَلع 

 :من األشهر حمّل القياس باستخّدام املعادلة

 
 :حيث إن

Xj  : لسَلة السَلع بالشهر رقم ( باجلنيه)هو إمجال  متوسط السعر الشهريj. 

ُرَم تتمب ُمقارنًة هذا اجملموع خالم كل شهر من أشهر القياس بالسعر 

املرجع  هلذه السَلة من السَلع، والذي ّمَت اختياره ليكون السعر اخلاص 

، وايسةةوب باسةةتخّدام  1 2011يف األسةةبوع األوم مةةن ينةةاير    بهةةا

 :املعادلة
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وليس متوسط أسعار الشهر، وذلس لتجنب اآلرار الناجتةة عةن فةرتة     2011ّمت اختيار األسبوع األوم من يناير 1
 .يناير 25رورة 

 ركبر امُلمنهجية املسح واملؤِّش: امللحق

 لألسعارمنهجية مؤِّشر العبء الشهري  1

ؤِشر الفروق ب، أسعار سَلة من السَلع الغذائيةة األساسةية يف كةل    املمِثل ُي
 . شهر من األشهر حمّل الرصّد وأسعارها بنقطة زمنية مرجعية حمَّددة

   ّمَت االعتماد يف تكوين هذا املؤِشر علا سَلة من السَلع املمِثلةة للمجموعةات
الةةيت تعتمةةّد عليهةةا األسةةر املصةةرية يف  ( سةةّلعة 27)الغذائيةةة األساسةةية 

وجباتها، حبيث تتكون هذه السَلة من وحّدة قياس واحّدة من كل سةّلعة  
 :من السَلع املختارة، واليت تتضمن

، الكنّدوزاللحم : ، وتُضم كيلو ِمنجمم عة اللح م والدواجن واألمسا . 1
، اللحم الضأن، الّدواجن، مسس قراميط، السةمس البةوري،   البتلواللحم 

 . مسس بلط 
الباذجنةان، البطةاطس، البصةل،    : ، وتُضم كيلةو ِمةن  جمم عة اخلضر. 2

 .الثوم، الطماطم
الفوم البلةّدي، العةّدس األصةفر،    : ، وتُضم كيلو ِمنالبق لياتجمم عة . 3

 . عّدس أبو جبة
 .األرز، دقيق قمح: ، وتُضم كيلو ِمنجمم عة احلب ب والدقيق. 4
، زيت عبةاد  (لرت)زيت الذرة : ، وتُضمجمم عة الزند والزيت واملسلى. 5

 (.كيلو)، مسنة صناع  (كيلو)، مسنة بلّدي (لرت)الشمس 
 30كرتونة )البيض : ، وتُضمجمم عة البيض واأللبان واجلنب وأخرى. 6

، إىل جانب كيلو من اجلنب، املكرونةة، الشةاي،   (لرت)، األلبان (بيضة
 .السكر

 :حيث إن
Y :هو اخلط املرجع  لقياس العبء الشهري لألسعار. 

X11k  : هو سعر الوحّدة من السّلعةk (باجلنيه ) 2011باألسبوع األوم من يناير. 
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 تافظات الوجه البحري اليت ّمَت استهدافها تافظات الوجه البحري

 هيئة التحرير
 رئيس املركزياسر علي . د

 

 يالباحث الرئيس
 نائب مدير إدارة حتليل املعلومات والبحوثنسرين اللحام . د

 

 فريق العمل البحثي
 هبه يوسف . أ                   هبه عادل. أ    احللو نيفني. أ

 هند مسري    . أ مصطفى ربيع . أ
 

 فريق عمل برنامج األغذية العاملي 
 نيهأبات  إبراهام/ أ

 زهريىآالء / الوهاب         م نورا عبد/ أ              وايتجان / أ

 تافظات حضرية

 ستهدفةخريطة احملافظات امُل

 تافظات الوجه القبلي اليت ّمَت استهدافها تافظات الوجه القبلي تافظات حدودية ّمَت استهدافها تافظات حدودية

 تافظات حضرية ّمَت استهدافها

 .القاهرة، اإلسكنّدرية، القليوبية، املنوفية، بب سويف، أسيوط، قنا، البحر األمحر، مطروح: حمافظات وه  10يف الّدورة احلالية للمسح ّمَت تقص  1



  http://www.eip.gov.eg/, http://www.wfp.org/content/egypt-food-observatory-2012 :للحصول على النسخة اإللكرتونية


