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 المقدمة
دائماً إلى إشباع حاجاتـه ورغباتـه اإلنسانية بـصفة         لمجتمعلاألنشطة االقتصادية   تهدف  

عامة من السلع والخدمات، لذلك فإن األجهز ة المعنية داخل هذا المجتمع تبدأ عادة بتحديد هـذه                 
وتعتبر . رد االقتصادية المتاحة نحو إشباعها تبعاً لدرجة أهميتها       الحاجات والرغبات لتوجيه الموا   

هـي  ) بمختلـف فئاتهـا وطوائفهـا   (في جميـع المجتمعـات    ) بصفة خاصة (الحاجات الغذائية   
من أكثر الحاجات الملحة طلباً لإلشباع، حيث يعتبر الغذاء مــن أهــم ضـروريات الحيـاة                 

حي وبالتالي ارتباطـه بجميـع األنـشطة الحيويـة التـي     الرتباطه ارتباطا وثيقاً بالمستوى الص    
بدونها ال تستطيع المجتمعات إحداث التنمية واالزدهار، ويــشكل اإلنفـاق علـى االسـتهالك               
الغذائي أكبر نسبة إنفاقية من بنود اإلنفاق االسـتهال كي ال سـيما داخـل المجتمعـات األقـل                 

نفـاق علـى الطعام والشراب في مصر تبلغ في        أن نسبة اإل  دخوالً،حيث تشير اإلحصائيات إلى     
من جملة اإلنفاق االسـتهالكي السنوي وتبلغ هذه النسبة في الريف حوالي             %٥١الحضر حوالي 

١(%٥٠(.  
وتعتبر دراسة النمط االستهالكى الغذائى فى المجتمـع مـن القـضايا الهامـة لمعرفـة                

على كفايتهم من تلك االحتياجات حيث ان       االحتياجـات الغذائية الفراد المجتمع، ومدى حصولهم       
نصيب الفرد من االغذية يختلف من مجتمع الى اخر وبين مختلف طبقات نفس المجتمع باختالف               

االمر الذى قد يؤدى الى وجود تغيرات مستمرة فـى مقـدار االنفــاق               مسـتويات الـدخول، 
 فى كل من الريف والحضر،      علـى مجموعات السلع الغذائية   لإلنفاق  الهميـة النسـبية   لوفقـا  

وتغيرات فى الطلب االستهالكى لتلك السـلع وبالتالى تغييرات فى السياسة االنتاجيـة والغذائيـة    
لهذه السلع لـذا تبـرز أهميـة دراسـة االنمـاط االستهالكية الغذائية باعتبارها من الدراسات            

القرار االقتصادى بصفة عامة،    االقتصادية الهامة التى يعتمد عليها كل مـن واضـعى ومتخذى          
  .)٢ (والسياسات الزراعية والغذائية بصفة خاصة، النها تعكس المستوى الغذائى للسكان

  مشكلة البحث
 العالقات واألنماط اإلستهالكية من خالل مجموعـة مــن          تتمثل مشكلة البحث في تحديد    

ـ  وحاالقتصادية والممثلة في اإلنفاق السنوي، هذا وقد ل    المتغيـرات   رة تـأثر  ظ في الفتـرة األخي
موما والغـذائي بـصفة     تهالكي ع نفاق االس دخول مما أدي عدم توازن في اإل      اإلستهالك بزيادة ال  

ي من جملة اإلنفاق األسري ف     %٦٠و  تهالك الغذائي يمثل نح   ق علي اإلس  خاصـة، حيث أن المنف   
ذاء يطغـي   ي الغ ق عل اا يعني أن اإلنف    المصري، وهو م   عا في المجت  اإلنفـاق االستهالكي عموم  

ـ      اض مستوي   يترتب عليه إنخف  رى، مما   د األخ وعلي البن  واطنين المعيشية لنسبة كبيرة مــن الم
ومن ناحيـة   . شباع الكثير من حاجاتهم األخرى التى تخرج علي نطاق الغذاء         وعجـزهم عـن إ  

لتــالي   إستهالك الغذاء يؤدي إلي زيادة حجم الفجـوة الغذائيـة وبا           رى فإن إرتفاع معدالت   أخ
تهلكين علـي   عكس أثرة علي تغيـر أذواق وأنمـاط المـس          مما ين  ر من السلع  ع أسعار الكثي  اإرتف

انخفاض المدخرات الذي يترتـب عليـه       مع   مجموعات الغذاء المختلفة وضعف القوي الشرائية     
  .إستنزاف الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية المتواصلة

  

                                                
  .٢٠١٥الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الموقع اإللكتروني) ١   (
   .م٢٠١٤م، يناير ٢٠١٢/٢٠١٣بحث الدخل واإلنفاق واإلستهالك، : الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء )٢   (
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  حثأهداف الب
 استعراض االهمية النسبية للبنود الرئيسية لالنفاق االسـتهالكى االجمـالى     هدف البحث است
 على مجموعات الغذاء المختلفـة فـى ريـف وحـضر مـصر بـين عـامى                   دراسةوالفردى  

متوسط االنفـاق الـسنوى      وتحليل التغيرات التى حدثت فى       ،)٢٠١٤/٢٠١٥ و   ٢٠١٠/٢٠١١(
لمعرفة مدى معنوية االختالف فى االنفاق الفردى الـسنوى      رنته  للفرد على تلك المجموعات ومقا    

فة فـى ريـف     اوجه انفاق الدخل على مجموعات الغذاء المختل      باستخدام  على مجموعات الغذاء    
نـات  شتقاق المرودير داالت اإلستهالك اإلنفاقية، وا    تقباالضافة الى   . الدراسة،بين  ر مصر   ضوح

الت، وذلك للوصول إلي مقدار التغير النسبي في اإلنفاق علـي           االستهالكية اإلنفاقية من تلك الدا    
 .البنود المختلفة للمجموعات الغذائية نتيجة التغير النسبي في الدخل األسري

  الطريقة البحثية ومصادر البيانات 
اعتمد البحث علي إستخدام األسلوب الوصفي والتحليل الكمي للوقوف علي وجود فـروق             

في الريف والحضر وفقـا للفئـات الدخليـة    نفاق علي مجموعات الغذاء معنوية من عدمه في اإل 
فاقية لمجموعات السلع الغذائيـة  وقد تم تقدير الدوال اإلن. T test) ت(المختلفة باستخدام اختبار 

محل الدراسة في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة لمالها من مميزات أهمهـا الحـصول علـى               
حيث أخـذت   . ى اتفاقها مع مختلف المعايير االقتصادية واإلحصائية      المرونات منها، باإلضافة إل   

  :الصورة اآلتية
  لو س هـ  ١ب + لو أ = لو ص هـ : النموذج األصلي
   د  ۲ب+  لو س هـ ١ب + لو أ = لو ص هـ : النموذج الثاني 
   د لو س هـ۲ب+  لو س هـ ١ب + لو أ = لو ص هـ : النموذج الثالث

  :حيث إن
  . وغاريتم متوسط اإلنفاق الفردي السنوي بالجنيه على المجموعة الغذائيةل:  لو ص هـ

   .لوغاريتم اجمالي اإلنفاق االستهالكي الفردي السنوي بالجنيه :لو س هـ 

 ويعكـس اثـر     ،  )صفر= ، حضر ١=ريف  (متغير صوري يعكس أثر اختالف البعد المكاني        : د
انتقـال  (علی ثابت النموذج    صفر  = ) ٢٠١٤/٢٠١٥( و   ١) = ٢٠١٠/٢٠١١(اختالف الزمنى   

  .أي التغيرات في الميل المتوسط لالستهالك) الدالة
  . فئات اإلنفاق المختلفة:هـ .  المرونة اإلنفاقية للمجموعة الغذائية:  ب  ثابت الدالة اإلنفاقية :أ

ـ    ـ  في  ) ، صفر ١=د  (حاصل ضرب المتغير الصوري     :  د لو س ه  لـيعكس   : لو س ه
، أي التغيرات في الميـل الحـدي   )المرونة( على معامل االنحدار  الزمنىي البعدأثر االختالف ف  

  .لالستهالك
المنشورة والصادرة عن الجهاز المركـزي للتعبئـة العامـة           البيانات    علي البحثواعتمد  

  .)٢٠١٤/٢٠١٥،  ٢٠١٠/٢٠١١ ( الدخل واالنفاق واالستهالكبحثواالحصاء ل
 نتائج البحث ومناقشاتها

  :ىتحليل أنماط اإلنفاق اإلستهالكي الغذائي الفرد: اوالً 
مية النسبية للبنود الرئيـسية لإلنفـاق       هيتبين من هذا الجزء من البحث عرض ومناقشة األ        

 الـسنوي علـي   ىاألهمية النـسبية لإلنفـاق الفـرد   واستعراض ، على وجه العموم  اإلستهالكي  
 مـصر خـالل عـامي     ريـف وحـضر   كـل مـن  مجموعات السلع اإلستهالكية الغذئية فـي   

 السنوي للفرد علي    ى نسبة التغير في المتوسط اإلنفاق     و تقدير ) ٢٠١٤/٢٠١٥ – ٢٠١٠/٢٠١١(
 لمقارنـة   للفـرق فـي أزواج    ) T(استخدام اختبـار    ، و تلك المجموعات فيما بين عامي الدراسة     
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 ،  ٢٠١٠/٢٠١١، وبـين عـامي الدراسـة        ) البعد المكـاني  (بين الريف والحضر     المتوسطات
  :كما يلىوذالك ) البعد الزمني (٢٠١٤/٢٠١٥

   : و اهميتها النسبيةلبنود الرئيسية لإلنفاق اإلستهالكي الفرد السنويا  -١
 األهمية النسبية لإلنفاق علي مجموعات      نجد ان ) ١ ( رقم يانات الواردة بالجدول   الب بمطالعة

الغذائيـة فـي ريـف     من نظيرتها لإلنفاق علي مجموعات السلع غيـر     اقلالسلع الغذائية كانت    
 على مجموعـات    نسبة المنفق حيث بلغت    ٢٠١٤/٢٠١٥و  ٢٠١٠/٢٠١١وحضر مصر عامي    

% ٣٧,٢، % ٣٦,١ إلي اجمالي اإلنفاق الفرد السنوي في ريـف مـصر حـوالي            السلع الغذائية 
أما فـي حـضر مـصر فقـد تبـين أن هـذه النـسبة حـوالي                  . لعامي الدراسة علي الترتيب   

  .ة علي الترتيبلعامي الدراس% ٣١,٢،%٣٣,٩
ومن الجدير بالذكر أنه علي الرغم من االرتفاع الملحوظ في القيمة النقدية لإلنفاق السنوي              
للفرد علي مجموعات السلع الغذائية إلي ما يقرب من الضعف تقريبا حيث ارتفعت فـي الريـف         

 وفي ٢٠١٤/٢٠١٥جنيه عام ١٢٦٢٠,٣ إلي حوالي٢٠١٠/٢٠١١ جنيه عام  ٧٦٦٣,٦من حوالي 
إال أن  . جنيه لـنفس عـامي الدراسـة      ١١٦٦٦,٥إلي حوالي   جنيه ٧٦٥٠,٤حضر من حوالي    ال

 عـن  ٢٠١٤/٢٠١٥األهمية النسبية لالنفاق علي مجموعات السلع الغذائية انخفضت فـي عـام     
  . في كل من الريف والحضر٢٠١٠/٢٠١١نظيرتها علي عام 

  

 الرئيسية لإلنفاق وفقا لريـف وحـضر        لألنفاق الفرد السنوي علي البنود      األهمية النسبية  .١جدول   
  .٢٠١٤/٢٠١٥ ، ٢٠١٠/٢٠١١مصر في عينات بحث ميزانية األسرة عامي 

 حضر حضر ريف ريف
 بنود أوجھ االنفاق االستھالكي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤  ٢٠١١ / ٢٠١٠  ٢٠١٥ / ٢٠١٤  ٢٠١١ / ٢٠١٠

 % قیمة  % قیمة  % قیمة  % قیمة 
  ٣١.٢  ١١٦٦٦.٥  ٣٣.٩  ٧٦٥٠.٤  ٣٧.٢  ١٢٦٢٠.٣  ٣٦.١  ٧٦٦٣.٦ اجمالي السلع الغذائیة

  ٦٨.٨  ٢٥٧١٦.٦  ٦٦.١  ١٤٨٨٩.٥  ٦٢.٨  ٢١٣٣٥.٩  ٦٣.٩  ١٣٥٥٢.٩ اجمالي السلع غیر الغذائیة
  ١٠٠.٠  ٣٧٣٨٣.٠  ١٠٠.٠  ٢٢٥٣٩.٩  ١٠٠.٠  ٣٣٩٥٦.٢  ١٠٠.٠  ٢١٢١٦.٤ اجمالي االنفاق االستھالكي

صدر ة ال: الم زي للتعبئ از المرك ات الجھ ن بیان سبت م ت وح صاء ،جمع ة واإلح تھالك"عام اق واالس دخل واإلنف ث ال وام" بح  لألع
)٢٠١٤/٢٠١٥(،)٢٠١٠/٢٠١١.(  

، العـادات ،   دخـل الفـرد ، األزواق        متوسطوقد يرجع ذلك إلي وجود ثمة اختالف في         
التقاليد، نسبة التعليم، الوعي الصحي والغذائي والثقافي، تواجيه اإلنفاق علي مجموعـات غيـر              

  .ي يوثر علي النمط اإلستهالكي الفرد في كل من الريف والحضراألمر الذ. غزائية
  :االهمية النسبية لألنفاق السنوي علي اهم سلع الغذاء في مصر -٢
 السنوي لمجموعات االنفاق الرئيسية الغذائيـة       ىأستعراض األهمية النسبية لإلنفاق الفرد    ب

كمـا هـو    ) ٢٠١٤/٢٠١٥(،)٢٠١٠/٢٠١١(فترة  البالنسة لإلنفاق علي الطعام والشراب خالل       
يزداد خالل تلك الفترة     علي الطعام والشراب     ىان االنفاق الفرد   يتضح   )٢(موضح بالجدول رقم    

من متوسط اإلنفاق الـسنوي لألسـرة        % ٤٩,٦١ جنيه بنسبة مئوية     ٩٥٠٣,٥حيث  بلغ حوالى     
% ٥٠ية   جنيه بنسبة مئو   ١٠٢٢٢,٤حوالى  في حين بلغ    ) ٢٠١٠/٢٠١١(في الفئه االنفاقية عام     

و بلـغ  حـوالى      ) ٢٠١٢/٢٠١٣(من متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة فى الفئه االنفاقيـة عـام            
من متوسط اإلنفاق السنوى لألسرة في الفئـه االنفاقيـة    % ٥٠,٨٥ جنيه بنسبة مئوية     ١٢٩٤٠,٥

كما يزداد متوسط انفاق األسرة السنوي على الطعام والشراب مع زيـادة            ). ٢٠١٤/٢٠١٥(عام  
 جنيـه بنـسبة مئويـة       ٩٥١١,٧بلغ حوالى   حيث   لسنوي لألسرة في ريف مصر أيضاً،     الدخل ا 
في حـين  ) ٢٠١٠/٢٠١١(من متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة في الفئه اإلنفاقية عام         % ٣٨,٦٥

من متوسط اإلنفاق السنى لألسرة فـي الفئـه         % ٤٩,٤٨ جنيه بنسبة مئوية     ٩٥١١,٧حوالى  بلغ  
مـن متوسـط   % ٥٠جنيه بنسبة مئويـة  ١٢٣٧٦,٤وبلغ حوالى    ،)٢٠١٢/٢٠١٣(االنفاقية عام   

، كما يتـضح مـن الدراسـة أن         )٢٠١٤/٢٠١٥(اإلنفاق السنوي لألسرة في الفئه اإلنفاقية عام        
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 يأتي في مقدمة اإلنفاق علي المجموعات الغذائيـة          والدواجن اإلنفاق الفرد علي مجموعة اللحوم    
اللحوم والدواجن في الريف اكبر منه في الحضر         حيث يتضح أن االنفاق على       ،للطعام والشراب 

حيت تبين في حدين أعالهما تراوحت نسبة االنفاق االستهالكي علي هذا المجموعة من حـوالى               
في الريف المصري، في حين تراوحت في حدين أدناهما بلغ حـوالي     % ١٤,٧٨الى  %  ١٧,٧٩
 علـي  )٢٠١٤/٢٠١٥(و ) ٢٠١٠/٢٠١١(في الحضر لكل من عـام   % ١٣,٧٤الى  % ١٤,٣٤

الترتيب، في حين يأتي اإلنفاق الفرد علي مجموعة الخضر في المرتبة الثانية من حيث األهميـة               
اإلنفاق علي المجموعة الغذائية للطعام والشراب حيث االنفاق االستهالكي السنوي لألسرة علـى             

ريـف  مجموعة الخضر في كل من الٍريف والحضر حيث يتضح أن االنفاق على الخضر فـي ال       
اكبر منه في الحضر حيت تبين في حدين أعالهما تراوحت نسبة االنفاق االستهالكي علي هـذا                

في الريف المصري، في حين تراوحت في حـدين         % ٧,٤٩الى  % ٩,٩٦المجموعة من حوالى    
و ) ٢٠١٠/٢٠١١(فـي الحـضر لكـل مـن عـام           % ٦,٤٣الى  % ٨,٢٦أدناهما بلغ حوالي    

ين يأتي اإلنفاق الفرد علي مجموعة  األلبان والجـبن فـي    علي الترتيب، في ح   )٢٠١٤/٢٠١٥(
المرتبة الثالثة من حيث األهمية اإلنفاق علي المجموعة الغذائية للطعام والشراب في كـل مـن                
الريف والحضر حيث يتضح أن االنفاق على االلبان والجبن والبيض في الحضر اكبر منه فـي                

سبة االنفاق االستهالكي علي هذا المجموعة مـن        الريف حيت تبين في حدين أعالهما تراوحت ن       
في الحضر المصري، في حين تراوحت في حـدين أدناهمـا بلـغ             % ٧,٩الى  % ٧,٠٥حوالى  
 علـي   )٢٠١٤/٢٠١٥(،  )٢٠١٠/٢٠١١(في الريف لكل من عام      % ٦,٠٤الى  % ٦,٦٥حوالي  
  .الترتيب
 الرئيسية الغذائية بالنسبة لالنفاق      األهمية النسبية لألنفاق الفرد السنوي لمجموعات اإلنفاق       .٢جدول  

  . حضر وريف مصر–علي الطعام والشراب 

وام" بحث الدخل واإلنفاق واالستھالك" جمعت وحسبت من بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،:المصدر  لألع
)٢٠١٤/٢٠١٥(، )٢٠١٠/٢٠١١.(  

وجاءت مجموعة الحبوب والخبز في المرتبة الرابعة من حيث األهميـة اإلنفـاق علـي               
المجموعة الغذائية للطعام والشراب حيث االنفاق االستهالكي السنوي لألسـرة علـى مجموعـة       

يث يتضح أن االنفاق على الحبوب والخبـز فـي          الحبوب والخبز في كل من الريف والحضر ح       
الريف اكبر منه في الحضر حيت تبين في حدين أعالهما تراوحت نسبة االنفـاق االسـتهالكي                

في الريف المصري ، في حين تراوحت       % ٥,٨٤الى  %  ٩,٦٠علي هذا المجموعة من حوالى      
و ) ٢٠١٠/٢٠١١ (في الحضر لكل من عام    % ٥,٣٢الى  % ٥,٩٥في حدين أدناهما بلغ حوالي      

وأيضاً مجموعات الزيوت والدهون، الفاكهة، األسماك ، السكر،        . علي الترتيب  )٢٠١٤/٢٠١٥(
 وسوف  .والمشروبات غير الكحولية من حيث األهمية في اإلنفاق علي مجموعة الطعام والشراب           
  .تقتصر الدراسة علي مجموعات اللحوم ، والخضر، واأللبان والجبن ، والحبوب والخبز

٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١١- ٢٠١٠ 
 المجموعات  ريف مصر  حضر مصر  ريف مصر حضر مصر

  % قيمة  % قيمة  % قيمة  %  قيمة
  ٥٠.٠٠  ١٢٣٧٦.٤٠  ٥٠.٨٥  ١٢٩٤٠.٥  ٣٨.٦٥ ٥٢٦١.٩٠  ٤٩.٦١ ٩٥٠٣.٥ الطعام والشراب
  ٥.٨٤  ١٤٤٥.٥٠  ٥.٣٢  ١٣٥٤.٦  ٩.٦٠  ١٣٠٦.٥٠  ٥.٩٥  ١١٤٠.٣ الحبوب والخبز

  ١٤.٧٨  ٣٦٥٨.٦٠  ١٣.٧٤  ٣٤٩٦.١  ١٧.٧٩  ٢٤٢٢.٠٠  ١٤.٣٤  ٢٧٤٧.٣ اللحوم والدواجن 
  ٣.١٠  ٧٦٧.٩٠  ٣.٦٤  ٩٢٦.٣  ٣.٣٦  ٤٥٨.٠٠  ٣.٦٢  ٦٩٣.٩ االسماك

  ٦.٠٤  ١٤٩٦.٢٠  ٧.٩٠  ٢٠١١.٣  ٦.٦٥  ٩٠٥.٠٠  ٧.٠٥  ١٣٤٩.٩ االلبان والجبن والبیض
  ٤.٣٩  ١٠٨٧.٤٠  ٣.٤٥  ٨٧٩  ٤.٥٤  ٦١٧.٥٠  ٣.٢٤  ٦٢١ ونالزیت والدھ

  ٣.١٤  ٧٧٦.٩٠  ٣.٣٠  ٨٣٩.٥  ٣.٩٨  ٥٤١.٣٠  ٣.٥٧  ٦٨٣.٣ الفاكھة
  ٧.٤٩  ١٨٥٣.٧٠  ٦.٤٣  ١٦٣٦.٧  ٩.٩٦  ١٣٥٦.٥٠  ٨.٢٦  ١٥٨٢.٢ الخضر

  ٢.٥٠  ٦١٩.٠٠  ٢.٢٥  ٥٧٣.٧  ٢.٦٦  ٣٦٢.٣٠  ٢.١٢  ٤٠٧ السكر واالغذیة السكریة
  ١.٠٢  ٢٥١.٤٠  ١.٠١  ٢٥٦.٨  ٠.٩٧  ١٣١.٦٠  ٠.٩٠  ١٧٢.٤ منتجات االغذیة الغیر مصنعة

  ١.٦٩  ٤١٨.٨٠  ٢.١٠  ٥٣٤.٤  ١.٨٤  ٢٥٠.٤٠  ١.٣٤  ٢٥٧.٢ المشروبات الغیر كحولیة
  ١٠٠  ٢٤٧٥١.٨  ١٠٠  ٢٥٤٤٨.٩  ١٠٠  ١٣٦١٣  ١٠٠  ١٩١٥٨ إجمالي اإلنفاق االستھالكي
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التغير في اإلنفاق السنوي للفرد علي المجموعات الغذائية المختلفة علـي مـستوي             -٣
  :ريف وحضر مصر
علي المجموعـات الغذائيـة المختلفـة علـي      التغير في اإلنفاق السنوي للفرد    عند دراسة 

وفقا لبيانات بحـث    ) ٢٠١٤/٢٠١٥(،)٢٠١٠/٢٠١١(مستوي ريف وحضر مصر خالل الفترة       
  :يتضح ما يلى )٣(تهالك والموضحة بالجدول رقم الدخل واالنفاق واإلس

الحبوب والنشويات بصفة عامة أهم مجموعـات الـسلع          و  مجموعتي اللحوم والدواجن   ان
من اجمالي  % ٢٨,٥،  %٢٩,٤الغذائية من حيث األهمية النسبية لإلنفاق حيث تبلغ نسبتهما حوالي         
.  علي الترتيب  ٢٠١٠/٢٠١١ اإلنفاق علي مجموعات السلع الغذائية في ريف وحضر مصر عام         

يلـى  . بنفس الترتيب السابق  % ٣٠,٥،% ٣٠,٦حواليالى   ٢٠١٤/٢٠١٥ في عام    ارتفعتبينما  
 نـسبتهما   بلغـت حيـث    ، مجموعتي األلبان والجبن والبـيض، الخـضر علـي الترتيـب           ذلك

  .  علي الترتيب٢٠١٠/٢٠١١في ريف وحضر مصر عام % ١٤,٢ ،%١١,١حوالي
  
توسط اإلنفاق السنوي للفرد واألهمية النسبية للمنفق علي مجموعات الغذائية          التغير في الم   .٣جدول  

   .٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٠/٢٠١١ علي مستوي ريف وحضر مصر عامي
٢٠١٠/٢٠١١  ٢٠١٤/٢٠١٥ السنوات                           

 
 حضر ریف حضر ریف المجموعات الغذائیة 

 التغیر في االنفاق
  بین الفترتین

 معنویة الفرق
  بین الفترتین

 % المتوسط % المتوسط المجموعة الغذائیة

 معنویة
  الفرق

)١(  % المتوسط % المتوسط 

  معنویة
 حضر ریف حضر ریف   الفرق

)- (  ** ٩.٩  ١١٥٣.٠ ١١.٤  ١٤٣٤.٢  ** ١٢ ٩١٨.٤ ١٥.٣ ١١٧١.٥ الحبوب والخبز  ) -(  *  ) -(  
  **  ** + +  ** ٣٠.٥  ٣٥٥٥.٨ ٣٠.٦  ٣٨٥٩.٨  )- ( ٢٨.٥ ٢١٧٧.٠ ٢٩.٤ ٢٢٥٣.٣ اللحوم

  **  ** ٠ ٠  )- ( ٧.٢  ٨٣٨.٤ ٦.٢  ٧٨٢.٢  )- ( ٧.٢ ٥٤٨.٤ ٦.٣ ٤٨٤.٣ األسماك
  **  ** + +  ** ١٥.٩  ١٨٥٣.٥ ١٢  ١٥٢٠.٦  ** ١٤.٢ ١٠٨٢.٨ ١١.١ ٨٤٩.٧  والجبن والبیض- األلبان 

  **  ** + +  ** ٦.٥  ٧٦٠.٢ ٨.٦  ١٠٨٣.٧  ** ٦.٤ ٤٨٩.٣ ٨.٥ ٦٤٨.٠ الزیوت والدھون
ةالفاكھ  ( ٦.٥  ٧٦٣.٥ ٦.٣  ٧٩٩.٧  )- ( ٧.٨ ٥٩٤.٩ ٦.٠ ٤٦٣.١ -(  + ) -( **  **  

  **  ** )- ( +  ** ١٢.٨  ١٤٩٤.٨ ١٤.٧  ١٨٥٢.٤  )- ( ١٤ ١٠٦٨.٥ ١٤.٥ ١١١٢.٤ الخضر
  **  ** )- ( +  ** ٤.٤  ٥١٨.٧ ٤.٨  ٦٠٣.٩  )- ( ٤.٦ ٣٤٩.٠ ٤.٤ ٣٣٥.٩ السكر واألغذیة السكریة

  **  ** + +  )- ( ٢  ٢٣٧.٧ ٢  ٢٥٠.٨  * ١.٨ ١٣٥.٦ ١.٥ ١١٤.٤ منتجات األغذیة الغیر مصنعة تحت بند إخر
  **  ** + +  )- ( ٤.٢  ٤٩١.٠ ٣.٤  ٤٣٣.٠  )- ( ٣.٧ ٢٨٦.٥ ٣.٠ ٢٣١.١ المشروبات الغیر كحولیة
  **  ** + +  **  ١٠٠  ١١٦٦٦.٥  ١٠٠  ١٢٦٢٠.٣  )- (  ١٠٠ ٧٦٥٠.٤  ١٠٠ ٧٦٦٣.٦ اجمالي الطعام والشراب

  .٢٠١٠/٢٠١١ بالمقارنة بعام ٢٠١٤/٢٠١٥السلع الغذائیة في المنطقة في عام  تعني انخفاض اإلنفاق علي مجموعة) -(
  %٥معنویة عند المستوي اإلحتمالي (*) % .١معنویة عند المستوي اإلحتمالي(**) . للفروق في أزواج) T( اختبار نتائج) ١(

ا  طبقا لمجم)بالجنیھ( جداول متوسط االنفاق السنوى السرة جمعت وحسبت من : المصدر وعات االنفاق الرئیسة والفرعیة وفق
تھالك"بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،لفئات االنفاق السنوى السرة  اق واالس دخل واإلنف " بحث ال

  ).٢٠١٤/٢٠١٥(،)٢٠١٠/٢٠١١( لألعوام
  

% ١٥,٩ ،%١٢ حيث بلغت نسبتهما حـوالي ٢٠١٤/٢٠١٥بينما ارتفعت نظيرتها في عام     
يليها مجموعات الزيوت والدهون ثم الفاكهة، السكر والمـواد الـسكرية،           . يب السابق بنفس الترت 

المواد الغذائية األخري وأخيرا المشروبات غير الكحولية بنسب متقاربة وذلـك خـالل عـامي               
  .الدراسة

ومما سبق يتبين أنه قد حدث تغيرا هاما في متوسط إنفاق الفرد علي مجموعـات الـسلع                 
وهو أمر يعكس ارتفاع اإلنفـاق      . راسةفة في ريف وحضر مصر خالل فترتي الد       الغذائية المختل 

واق المستهلكين أثر علي متوسط اإلنفاق      الناتج عن ارتفاع الدخول خالل الفترتين ألختالف في أذ        
  . المجموعات النباتية والحيوانيةعلي كل من

ة المختلفة فـي   علي المجموعات الغذائيى متوسط اإلنفاق الفرد   بين باينالت دراسة -٤
 :ريف وحضر مصر

استخدام متوسط اإلنفاق الفردي علي المجموعات الغذائية المختلفة في ريـف وحـضر          تم  
 والذى تم حسابه من جداول متوسط االنفاق السنوى لالسرة بالجنيـه طبقـا لمجموعـات                مصر

" اق واالسـتهالك  بحث الدخل واإلنف   االنفاق الرئيسة والفرعية وفقا لفئات االنفاق السنوى لالسرة       
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لدراسة مدي التباين في االنفـاق علـي تلـك          وذلك  ) ٢٠١٤/٢٠١٥(،)٢٠١٠/٢٠١١( لألعوام
في االزواج كأحد اساليب تحليل التبـاين        بين المتوسطات    للفرق) T(المجموعات باستخدام اختبار  

  :ولذالك علي النحو التالي .ولذالك الختبار الفروق االحصائية بين المستويات البحثية
 :٢٠١٠/٢٠١١ اإلنفاق الفردي علي مستوي ريف وحضر مصر الفروق فى -

مجموعات الغذائية  على مختلف   لمتوسط انفاق الفرد    ) T(نتأئج اختبار   ) ٣(يوضح الجدول   
بـين متوسـط اإلنفـاق الـسنوي      الفـروق     ثبوت تبين حيث   ،علي مستوي ريف وحضر مصر    

منتجـات  والبيض، الزيـوت والـدهون،      االلبان والجبن   والخبز،  الحبوب  : للفردعلي مجموعات 
عدا مجموعـات   ،  %٥ وقد تأكد معنويتها اإلحصائية عند مستوي         األخري االغذية غير المصنعة  

، المشروبات غير الكحولية، حيـث      السكر واالغذية السكرية  الخضر  اللحوم واالسماك والفاكهة و   
  %.٥لم تتأكد معنويتها اإلحصائية عند مستوي 

 :٢٠١٤/٢٠١٥الفرد علي مستوي ريف وحضر مصر  اإلنفاق الفروق فى -
علي مختلف المجموعات الغذائية علي مستوي      لمتوسط إنفاق الفرد    ) T(تشير نتائج اختبار    

حصائية عنـد   إلي ثبوت وتأكيد المعنوية اإل    ) ٣(ريف وحضر مصر والموضحة في جدول رقم        
الحبوب والخبز واللحـوم    : اتاإلنفاق للفرد علي مجموع   المستويات المألوفة للفروق بين متوسط      

 : مجموعات داعالزيوت والدهون والخضر والسكر واالغذية السكرية       االلبان والجبن والبيض،    و
 حيث لم تتأكد معنويتهـا       الكحولية  غير ومنتجات االغذية االخرى والمشروبات    االسماك والفاكهة 

  %.٥األحصائية عند مستوي 
ـ      الفروق فى  - ف وحـضر مـصر فيمـا بـين عـامي            اإلنفاق الفردي علي مستوي ري
٢٠١٤/٢٠١٥ ، ٢٠١٠/٢٠١١ :  

الي ثبوت المعنوية االحـصائية عنـد       ) ٢(الموضحة بالجدول رقم    ) T(تشير نتأئج اختبار    
المألوفة لمتوسط االنفاق السنوي للفرد علي كل المجموعات الغذائية محـل الدراسـة             المستويات  

، حيث لـم تتأكـد   بوب والخبز فى الريفمجموعة الحعلي مستوي كل من الريف والحضر عدا        
  %.٥معنويتها األحصائية عند مستوي 

وجـود تغيـر فـي نـسب المنفـق علـي       من التحليل السابق ووفقا لنتائج الدراسة يتبين    
ومـا يعنـي ان     . المجموعات الغذائية ذات المصدر النباتي ونظيرتها ذات المـصدر الحيـواني          

االمر الـذي   . زن في مصادر الغذاء النباتية والحيوانية     المستهلك المصري يتجه نحو تحقيق التوا     
يشير الي ضرورة اخذ انماط األستهالك في االعتبار عند رسم الـسياسات األقتـصادية بـصفة                

   .، وسياسة السعرية واالستهالكية الغذائية بصفة خاصةعامة
  :لسلع الغذائيةلالنفاق السنوي الفردي علي مجموعات ا في االهمية النسبية دراسة االختالف-

  التى حـدثت    اهم التغيرات للوقوف على   ) ٣(رقم  باستعراض البيانات الواردة فى الجدول      
علي مجموعات السلع الغذائية في كـل مـن ريـف           في االهمية النسبية لإلنفاق السنوي الفردي       

   :عرضها كاالتىوالتي يمكن الدراسة وحضر مصر بين عامي 
  : فى الريف والحضرلإلنفاق عليهاة  ارتفعت االهمية النسبياتمجموع

  . الكحولية غيرالمشروبات الزيوت والدهون، ،الجبن والبيضااللبان واللحوم والدواجن، 
  :  فى الريف والحضرمجموعات انخفضت االهمية النسبية لإلنفاق عليها 

  الحبوب والخبز 
   فى الحضرمجموعات ارتفعت اهميتها النسبية بين عامي الدراسة فى الريف وانخفضت

  الفاكهة، الخضر، السكر واالغذية السكرية
  :مجموعات لم تتغير اهميتها النسبية بين عامي الدراسة وتشمل 

  السكر واالسماك 
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   فيما بين عامي الدراسة انخفضت نسبة      زيادة الدخل الفردي    ب انه   من التحليل السابق اتضح
في حين  ) المجموعة الثانية (ة الضرورية   الدخل الموجود نحو اإلنفاق علي استهالك السلع الغذائي       

المجموعـة  (نسبة الدخل الموجه محو االنفاق علي استهالك السلع الغذائية شبه الكمالية            ارتفعت  
مجموعـة  نظرا لعدم وصول المستهلك إلي حد إالشباع منها بنفس قدر اإلشـباع مـن ال     ) األولي
  .الثانية
  : الغذائية في ريف وحضر مصرفاقية للمجموعاتتقدير المرونات اإلن: ثانياً

يتضمن هذا الجزء من البحث دراسة وتقدير مرونة الطلب االتفاقية للمجموعات الغذائيـة،             
حيث تعتبر مؤشرا هاما للتغيرات في أنماط إنفاق المستهلكين في ريف وحضر مصر، كما أنهـا                

 في تقدير التغيرات    فضال عن أهميتها  . الدولةتعطي فكرة جيدة عن الوضع االقتصادي السائد في         
أو (المتوقعة في الطلب على تلك المجموعات والمترتبة على التغيـرات فـي الـدخل الفـردي                 

، والبعـد الزمنـي     )ريف، حـضر  (، كما يتضمن أيضا قياس أثر اختالف البعد المكاني          )اإلنفاق
المتوسط والميل الحـدي     على كل من الميل   ) ٢٠١٥/ ٢٠١٤،  ٢٠١٢/٢٠١٣،  ٢٠١٠/٢٠١١(

  .هالك وذلك باستخدام المتغيرات الصورية لتحقيق أهداف الدراسةلالست
  :فاقية بأسلوب الميزانيات المستقلة والمتغيرات الصوريةنتقدير المرونات اإل

بتقدير النماذج القياسية للدوال اإلنفاقية لمجموعات السلع الغذائية محل الدراسـة ولثبـوت             
وذلك لجميـع مجموعـات الـسلع     F, T, R2 ية وهيمعنوية هذه النماذج وفقا للمعايير اإلحصائ

أمكن تقدير المرونات اإلنفاقية لهذه المجموعات في ريـف    ). ٠,٠١(الغذائية عند مستوى معنوية     
  : وذلك على النحو التالي. وحضر مصر

  ٢٠١١/ ٢٠١٠تقدير المرونات اإلنفاقية االستهالكية في ريف وحضر مصر عام ) ١(
أن مجموعة الخضر تعتبر من مجموعـات الـسلع الغذائيـة           ) ٤(يتضح من الجدول رقم     

 وبذلك فإن هذه المجموعـة      ٠,٤٤٦الضرورية للمستهلك المصري حيث بلغت مرونتها اإلنفاقية        
المـستهلكين فـي   ) أو دخول(يتوقع أن يزداد الطلب عليها بمعدالت أقل من معدالت زيادة إنفاق      

  .الريف والحضر
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  ۲۰۱۱/ ۲۰۱۰لمجموعات الغذائية في ريف وحضر مصر عام  المرونة اإلنفاقية ل.٤جدول 
 النموذج المقدر بند االنفاق المعنویة

 الفرق للنموذج
  لو س ھــ٠.٧١٢ + ٠.٠١٦- = لو ص ھـ
) -٢٤.٩٠)    (٠.١٣٧** (  ** - 

  د٠.٠٨٩+  لو س ھــ ٠.٧١٣ + ٠.٠٦٥- = لو ص ھـ
) -٣.٩٢  () **        ٢٩.٢٧)       (٠.٦٤١**(  الحبوب والخبز ** ** 

  د لو س ھــ٠.٠٢٣+  لو س ھــ ٠.٧٠٢ + ٠.٠٢١- = لو ص ھـ
) -٤.٣١)**        (٢٩.٥١)       (٠.٢١٥**(  ** ** 

  لو س ھــ٠.٧٠٣ + ٠.٣٤٣= لو ص ھـ
)٢١.٦٠)*     (٢.٥٧** (  ** - 

  د٠.٠٢٩+  لو س ھــ ٠.٧٠٣ + ٠.٣٢٧= لو ص ھـ
)٠.٩٧() **     ٢١.٥٩) *   (٢.٤٣(  اللحوم - ** 

  د لو س ھــ٠.٠٠٨+  لو س ھــ ٠.٦٩٩ + ٠.٣٤٢= لو ص ھـ
)١.٠٦) **     (٢١.٤٢) *   (٢.٥٦(  ** - 

  لو س ھــ٠.٨٨٨ + ١.١١٧- = لو ص ھـ
) -٢٣.١٣)**    (٧.٠٨٣** (  

** - 

  د٠.٠٧٢ -  لو س ھــ ٠.٨٨٧ + ١.٠٧٨- = لو ص ھـ
) -٢.٠٩- ) **     (٢٤.١١) **   (٧.٠٧٧(*  

 االسماك * **

  د لو س ھــ٠.٠١٦ -  لو س ھــ ٠.٨٩٦ + ١.١١٤- = لو ص ھـ
) -١.٩٥- )**     (٢٤.٠٤) **      (٧.٣١٦(  

** - 

  لو س ھــ٠.٦٧٦ + ٠.٠٩٨= لو ص ھـ
)٢٠.٥١)     (٠.٧٢٢** (  ** - 

  د٠.٠٩٥ -  لو س ھــ ٠.٦٧٥ + ٠.١٤٩= لو ص ھـ
)٣.٥- ) **     (٢٣.٣١)   (١.٢٥(**  االلبان والجبن ** ** 

  د لو س ھــ٠.٠٢٣ -  لو س ھــ ٠.٦٨٦ + ٠.١٠٢= لو ص ھـ
)٣.٤١- ) **     (٢٣.٤٢)   (٠.٨٦**(  ** ** 

  لو س ھــ٠.٦٠٣ + ٠.١٨٣= لو ص ھـ
)١٩.٤٢)     (١.٤٤** (  ** - 

  د٠.١١٢+  لو س ھــ ٠.٦٠٥ + ٠.١٢٣= لو ص ھـ
)٤.٨٥) **     (٢٤.٥٦)   (١.٢٠**(  الزیوت والدھون ** ** 

  د لو س ھــ٠.٠٢٨+  لو س ھــ ٠.٥٩١ + ٠.١٧٨= لو ص ھـ
)٥.٠٧) **     (٢٤.٣٠)   (١.٧٩** (  ** ** 

  لو س ھــ٠.٦٤٩ + ٠.١١٧- = لو ص ھـ
) -٥.٥٧)    (٠.٢٤٦** (  ** - 

  د٠.١٧٨ -  لو س ھــ ٠.٦٤٧ + ٠.٠٢٠- = لو ص ھـ
) -١.٦٨- ) **     (٥.٦٩)   (٠.٠٤٣(  الفاكھة - ** 

  د لو س ھــ٠.٠٤٤ -  لو س ھــ ٠.٦٦٨ + ٠.١٠٨- = ھـلو ص 
) -١.٧٠- )**     (٥.٨٥)      (٠.٢٣٢(  ** - 

  لو س ھــ٠.٤٦٤ + ١.٠٦٦= لو ص ھـ
)٩.٠٦)**     (٥.٠٧** (  ** - 

  د٠.٠١٧ -  لو س ھــ ٠.٤٦٤ + ١.٠٨= لو ص ھـ
)٠.٣٥١) **     (٨.٩٥)**   (٥.٠١(  الخضر - ** 

  د لو س ھــ٠.٠٠٤ -  لو س ھــ ٠.٤٦٦ + ١.٠٦٧= لو ص ھـ
)٠.٣٤٧- ) **     (٨.٩٤)**   (٥.٠١(  ** - 

  لو س ھــ٠.٦٦٣ + ٠.٣٠٥- = لو ص ھـ
) -١١.٠٨)    (١.٢٤١** (  ** - 

  د٠.٠٢١ -  لو س ھــ ٠.٦٦٣ + ٠.٢٩٣- = لو ص ھـ
) -٠.٣٧٢- ) **     (١٠.٩٥)   (١.١٧٢(  السكر واألغذیة السكریة - ** 

  د لو س ھــ٠.٠٠٥ -  لو س ھــ ٠.٦٦٥ + ٠.٣٠٤- = لو ص ھـ
) -٠.٣٩- )**     (١٠.٩٤)      (١.٢٢٣(  ** - 

  لو س ھــ٠.٥٩٤ + ٠.٤١٩- = لو ص ھـ
) -٢٣.٣١)**    (٤.٠٠** (  ** - 

  د٠.٠٤٦ -  لو س ھــ ٠.٥٩٤ + ٠.٣٩٤- = لو ص ھـ
) -١.٩٩٧- ) **     (٢٤.١٩)**   (٣.٨٧٧*(  ** * 

منتجات غذائیة غیر 
 مصنعھ تحت أي بند

  د لو س ھــ٠.٠١٢ -  لو س ھــ ٠.٥٩٩ + ٠.٤١٦- = لو ص ھـ
* ) -٢.١٠- )**     (٢٤.٤٢) **      (٤.١٥١(  ** * 

  لو س ھــ٠.٦٥١ + ٠.٣٧١- = لو ص ھـ
) -٢٢.٣٩)**    (٣.١٠٨** (  ** - 

  د٠.٠٠٧+  لو س ھــ ٠.٦٥١ + ٠.٣٧٥- = لو ص ھـ
) -٠.٢٦٢) **     (٢٢.١١)**   (٣.٠٧٩(  ** - 

المشروبات الغیر 
 كحولیة

  د لو س ھــ٠.٠٠١ -  لو س ھــ ٠.٦٥١ + ٠.٣٧١- = لو ص ھـ
) -٠.١٤٧- )**     (٢١.٩٩٧) **      (٣.٠٦٦(  ** - 

   .، القاھرة٢٠١٥/ ٢٠١٤الجھاز المركزي للتعبئة العامة وإألحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واالستھالك، : المصدر
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الي النموذج األصلي المقدر لم تتأكد المعنويـة اإلحـصائية          وبإضافة المتغيرات الصورية    
ألثر اختالف البعد المكاني ريف، حضر على كل من الميل المتوسط لالستهالك والميل الحـدي               
لالستهالك على حد سواء مما يعني ال يوجد فروق جوهرية ومعنوية إحصائية في نمط استهالك               

ة المواد الغذائية األخرى والزيوت والـدهون       الخضر بين ريف وحضر مصر كما تعتبر مجموع       
  ٠,٦٠٥، ٠,٥٩٤من مجموعة السلع الغذائية الضرورية حيث بلغت مرونتهما على الترتيب 

األلبان والجبن والبيض،    في حين تعتبر مجموعات الحبوب والخبز، اللحوم والدواجن، األسماك،        
لية من المجموعـات الغذائيـة شـبه        والفاكهة، السكر واألغذية السكرية، المشروبات الغير كحو      

الكمالية في كل من الريف والحضر، حيث قيمة معامل المرونة اإلنفاقية تقتـرب مـن الواحـد                 
 لتلك  ٠,٦٥١،  ٠,٦٦٣،  ٠,٦٤٩،  ٠,٦٧٦،  ٠,٨٨٧،  ٠,٧٠٣،  ٠,٧١٢الصحيح حيث بلغ حوالي     
المجموعـات  وبالتالي فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب علـى هـذه            . المجموعات على الترتيب  

  .أو دخول المستهلكين في الريف والحضر(الغذائية بمعدالت أقل قليال من معدالت زيادة إنفاق 
وبإضافة المتغيرات الصورية إلى النموذج األصلي المقدر تأكدت المعنوية اإلحصائية ألثر           

ي على كل من الميل المتوسط لالستهالك والميـل الحـد         ) ريف ، حضر  (اختالف البعد المكاني    
لالستهالك على حد سواء لمجموعة الحبوب والخبز األلبان والجبن والبيض والزيوت والـدهون             

مما يعني وجود فروقا جوهرية ومعنوية إحصائيا في نمط استهالك بـين ريـف وحـضر                . فقط
  .مصر

ولم تشير المرونة الى أي سلعه على أنها سلعا كمالية للمستهلك المصري عـدا األسـماك                
  .٠,٨٨٧ونتها بشكل كبير من الواحد الصحيح حيث بلغت التي تقترب مر

وبإضافة المتغيرات الصورية إلى النموذج األصلي المقـدر فقـد أشـارت النتـائج إلـى            
خـضر  االختالف المعنوي لنمط االستهالك الغذائي لمجموعة اللحـوم واالسـماك والفاكهـة وال     

كما أشارت المرونـة  . والسكر واألغذية السكرية والمشروبات الغير كحولية بين الريف والحضر  
اإلنفاقية لمعظم المجموعات السلعية الغذائية إلى وقوعها ضمن اإلشـباع الجزئـي فـي ريـف                

 وهذا يشير إلى تأثر هذه المجموعات السلعية بـالتغيرات          ٠,٥وحضر مصر الرتفاع قيمتها عن      
  .يةالداخل

  ٢٠١٥/ ٢٠١٤تقدير المرونات اإلنفاقية االستهالكية في ريف وحضر مصر عام ) ٢(
أن مجموعة الزيوت والدهون تعتبر من مجموعـات الـسلع          ) ٥(يتضح من الجدول رقم     

 وبذلك فـإن هـذه      ٠,٤٠٢الغذائية الضرورية للمستهلك المصري حيث بلغت مرونتها اإلنفاقية         
) أو دخـول  (ب عليها بمعدالت أقل من معـدالت زيـادة إنفـاق            المجموعة يتوقع أن يزداد الطل    
  .المستهلكين في الريف والحضر
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  ۲۰۱۵/ ٢٠١٢ المرونة اإلنفاقية للمجموعات الغذائية في ريف وحضر مصر عام .٥جدول 
 الفرق للنموذج النموذج المقدر بند االنفاق المعنویة

  لو س ھــ٠.٥٢٥ + ٠٧٢٤= لو ص ھـ
)٥.٥٨)    (١.٧٢٦** (  

** - 

  د٠.١٢٥+  لو س ھــ ٠.٥٣١ + ٠.٦٣٣= لو ص ھـ
)٢.٤٢) **          (٥.٩٩)       (١.٥٩٦*(  

** * 

  د لو س ھــ٠.٠٢٩+  لو س ھــ ٠.٥١٨ + ٠.٦٨٦= لو ص ھـ

 الحبوب والخبز

)٢.٥٢)**        (٥.٨٨)       (١.٧٥٣*(  ** * 

و س ھــ ل٠.٧٥٩ + ٠.١٣٢= لو ص ھـ  
)٢٩.٣٧)    (١.١٤٥** (  

** - 

  د٠.٠٦٦+  لو س ھــ ٠.٧٦٣ + ٠.٠٨٤= لو ص ھـ
)٦.١٨) **     (٤١.٤٨)  (١.٠١٨**(  

** ** 

  د لو س ھــ٠.٠١٥+  لو س ھــ ٠.٧٥٦ + ٠.١١٤= لو ص ھـ

 اللحوم

)٥.٩٨) **     (٤٠.٤٦)   (١.٣٧**(  
** ** 

و س ھــ ل٠.٨١٧ + ٠.٧٩١- = لو ص ھـ  
) -٣٠.٩٠)**    (٦.٧٠٨** (  

** - 

  د٠.٠٠٧ -  لو س ھــ ٠.٨١٦ + ٠.٧٨٦- = لو ص ھـ
) -٠.٤٧- ) **     (٣٠.٥٥) **   (٦.٥٦٤(  ** - 

  د لو س ھــ٠.٠٠١ -  لو س ھــ ٠.٨١٧ + ٠.٧٨٩- = لو ص ھـ

 االسماك

) -٠.٤٢٥- )**     (٣٠.٥٦) **      (٦.٦١٦(  
** - 

  لو س ھــ٠.٦٣٨ + ٠.٣٤٥=  ھـلو ص
)٢٢.٠٨)*     (٢.٦٧٧** (  

** - 

  د٠.٠٧١ -  لو س ھــ ٠.٦٣٤ + ٠.٣٩٧= لو ص ھـ
)٥.٧٣-) **     (٢٩.٧٥)**   (٤.١٦**(  

** ** 

  د لو س ھــ٠.٠١٦ -  لو س ھــ ٠.٦٤٢ + ٠.٣٦٤= لو ص ھـ

 االلبان والجبن

)٥.٦٠-) **     (٢٩.٧٦)**   (٣.٧٩**(  
** ** 

  لو س ھــ٠.٤٠٢ + ١.١٣٣= لو ص ھـ
)٤.٣٠)*     (٢.٧١** (  

** - 

  د٠.١٧٦+  لو س ھــ ٠.٤١٢ + ١.٠٠٤= لو ص ھـ
)٣.٧٢) **     (٥.٠٨)*   (٢.٧٧**(  

** ** 

  د لو س ھــ٠.٠٤٠+  لو س ھــ ٠.٣٩٣ + ١.٠٨٤= لو ص ھـ

ت والدھونالزیو  

)٣.٨٣) **     (٤.٩٠)**   (٣.٠٢٣** (  
** ** 

  لو س ھــ٠.٧٦٩ + ٠.٥٩٠- = لو ص ھـ
) -٢٧.٧١)**    (٤.٧٦٦** (  ** - 

  د٠.٠٤٨+  لو س ھــ ٠.٧٧٢ + ٠.٦٢٥- = لو ص ھـ
) -٣.٣١) **     (٣١.٢١)**   (٥.٦٤٢**(  

** ** 

  د لو س ھــ٠.٠١١+  لو س ھــ ٠.٧٦٧ + ٠.٦٠٣- = لو ص ھـ

 الفاكھة

) -٣.٢٥**     ()٣٠.٩٠)**      (٥.٤٤٥**(  
** ** 

  لو س ھــ٠.٤٧٨ + ١.٠٦٨= لو ص ھـ
)١٢.٤٧)**     (٦.٢٤** (  

** - 

  د٠.١٠٠+ لو س ھــ ٠.٤٨٤ + ٠.٩٩٥= لو ص ھـ
)٦.٤٤) **     (١٨.١٠)**   (٨.٣١** (  

** ** 

  د لو س ھــ٠.٠٢٣+ لو س ھــ ٠.٤٧٣ + ١.٠٤٠= لو ص ھـ

 الخضر

)٦.٥٩) **     (١٧.٩٤)**   (٨.٨٣**(  ** ** 

  لو س ھــ٠.٥٧٩ + ٠.١٣٨= لو ص ھـ
)١٦.٠٩)    (٠.٨٦٠** (  

** - 

  د٠.٠٨٦+  لو س ھــ ٠.٥٨٣ + ٠.٠٧٥= لو ص ھـ
)٥.٤٠) **     (٢١.٣٩)   (٠.٦١٧**(  

** ** 

  د لو س ھــ٠.٠١٩+  لو س ھــ ٠.٥٧٤ + ٠.١١٥= لو ص ھـ

 السكر واألغذیة السكریة

)٥.٣٠)**     (٢٠.٨٩)      (٠.٩٣٦**(  ** ** 

  لو س ھــ٠.٤٦٠ + ٠.٣١٨= لو ص ھـ
)٢١.١١)**    (٣.٢٧** (  

** - 

  د٠.٠٤٢+  لو س ھــ ٠.٤٦٢ + ٠.٢٨٨= لو ص ھـ
) -٣.٨١) **     (٢٤.٦٨)**   (٣.٤٣**(  

** ** 

  د لو س ھــ٠.٠٠٩+ س ھــ  لو ٠.٤٥٨ + ٠.٣٠٧= لو ص ھـ

 منتجات غذائیة غیر مصنعھ تحت أي بند

)٣.٦١)**     (٢٤.١١)**      (٣.٦٢**(  
** ** 

  لو س ھــ٠.٧٥٨ + ٠.٧٦٩- = لو ص ھـ
) -٣٠.٨٧)*    (٧.٠٢** (  

** - 

  د٠.٠٠٦+  لو س ھــ ٠.٧٥٧ + ٠.٧٦٤- = لو ص ھـ
) -٠.٤٥) **     (٣٠.٥٢)**   (٦.٨٧(  ** - 

  د لو س ھــ٠.٠٠٢ -  لو س ھــ ٠.٧٥٨ + ٠.٧٦٦- = ھـلو ص 

 المشروبات الغیر كحولیة

) -٠.٦٥- )**     (٣٠.٦٤)* *      (٦.٩٤(  
** - 

  معنوي عند مستوى* معنوي عند مستوى      **    المحسوبة " ت " القیم التي بین األقواس تمثل 
  ، القاھرة٢٠١٥/ ٢٠١٤ ،ھالكبحث الدخل واإلنفاق واالستالجھاز المركزي للتعبئة العامة وإألحصاء، : المصدر



Assiut J. Agric. Sci., 50 (4) 2019(153-169)                                            ISSN: 1110-0486 
Website: www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/journals_issues_form.php    E-mail: ajas@aun.edu.eg 

  163 

وبإضافة المتغيرات الصورية الي النموذج األصلي المقدر تأكدت المعنوية اإلحصائية ألثر           
اختالف البعد المكاني ريف، حضر على كل من الميل المتوسـط لالسـتهالك والميـل الحـدي             

نمـط  لالستهالك على حد سواء مما يعني انه يوجد فروق جوهرية ومعنويـة إحـصائية فـي                 
استهالك الخضر بين ريف وحضر مصر كما تعتبر مجموعة الخضر ومنتجات غذائيـة غيـر               
مصنعه تحت أي بند ومجموعة الحبوب والخبز ومجموعة السكر واألغذية السكرية من مجموعة             

   ٠,٥٧٩، ٠,٥٢٥، ٠,٤٦٠، ٠,٤٧٨السلع الغذائية الضرورية حيث بلغت مرونتهم على الترتيب 
ات اللحوم والدواجن، األسماك، والفاكهة، المشروبات الغير كحولية        في حين تعتبر مجموع   

من المجموعات الغذائية شبه الكمالية في كل من الريف والحضر، حيث قيمة معامـل المرونـة                
، ٠,٧٥٨،  ٠,٧٦٩،  ٠,٨١٧،  ٠,٧٥٩اإلنفاقية تقترب من الواحد الصحيح حيث بلغـت حـوالي           

إنه من المتوقع أن يزداد الطلب على هذه المجموعـات          لتلك المجموعات على الترتيب وبالتالي ف     
أو دخول المستهلكين في الريف والحـضر،       (الغذائية بمعدالت أقل قليال من معدالت زيادة إنفاق         

وبإضافة المتغيرات الصورية إلى النموذج األصلي المقدر تأكدت المعنويـة اإلحـصائية ألثـر              
من الميل المتوسط لالستهالك والميـل الحـدي        على كل   ) ريف ، حضر  (اختالف البعد المكاني    

بن والزيوت والدهون   جلالستهالك على حد سواء لمجموعة الحبوب والخبز واللحوم وااللبان وال         
مما يعني وجود فروقـا     . والفاكهة والخضر والسكر والمنتجات غذائية غير مصنعه تحت أي بند         

  .  مصرجوهرية ومعنوية إحصائيا في نمط استهالك بين ريف وحضر
ولم تشير المرونة الى أي سلعه على أنها سلعا كماليـة للمـستهلك المـصري وبإضـافة                 
المتغيرات الصورية إلى النموذج األصلي المقدر فقد أشارت النتائج إلى االختالف المعنوي لنمط             
االستهالك الغذائي لمجموعتي األسماك ومجموعة المـشروبات الغيـر كحوليـة بـين الريـف               

 أشارت المرونة اإلنفاقية لمعظم المجموعات السلعية الغذائية إلى وقوعها ضـمن            كما. والحضر
 وهذا يـشير إلـى تـأثر هـذه     ٠,٥اإلشباع الجزئي في ريف وحضر مصر الرتفاع قيمتها عن  

  .المجموعات السلعية بالتغيرات الداخلية
  :أثر اختالف البعد المكاني والزمني علي نمط استهالك الغذاء في مصر ) ٣(

 ٢٠١٠/٢٠١١(وأيضاً البعد الزمني خالل فتـرة       ) ريف وحضر (لقياس أثر البعد المكاني     
هرية هيكلية من سياسـات وبـرامج اقتـصادية         وما صاحبها من تغيرات جو     )٢٠١٤/٢٠١٥ –

فقد تم تطبيق أسلوب المتغيرات الصورية علـي النمـوذج          . إصالحية علي نمط استهالك الغذاء    
  : وذالك علي النحو التالي. سةاألصلي لتحقيق أهداف الدرا

 :١٤/٢٠١٥،  ١٠/٢٠١١قياس المرونة اإلنفاقية في الريف المصري خالل عامي   )  أ(
قيمة معامل المرونة اإلنفاقية الموجب االتجاه والمعنـوي        : أن) ٦(يتضح من الجدول رقم     
ورية، تعتبر سلعا ضر  الخضر، الفاكهة، الزيوت والدهون، السكر       :إحصائيا للمجموعات الغذائية  

في حـين بلغـت نحـو       . لتلك المجموعات علي الترتيب    ، ٠,٥٤٠،٠,٧٤٤،٠,٦٩٥حيث بلغت   
الحبوب والخبز، اللحوم، االلبان والجبن،     :للمجموعات الغذائية    ٠,٧٠٢،٠,٧٥٧،٠,٧٢٤،٠,٩١٩

شبه كماليـة القتـراب قيمـة       عتبر سلع   ت المجموعات   علي الترتيب، لتشير إلي أن هذه     االسماك  
مما يعني ذلك انخفـاض القـوة الـشرائية نتيجـة          . ة اإلنفاقية من الواحد الصحيح    معامل المرون 

الدخل الحقيقي من جانب، وارتفاع األسعار لهذه المجموعات من جانب أخر خالل فترة             انخفاض  
  .الدراسة

المقدر عكـست النتـائج اإلخـتالف       المتغيرات الصورية إلي النموذج األصلي      وبإضافة  
اللحوم، االسـماك، الخـضر،     : تغير النمط اإلستهالكي للغذاء لمجموعات    المعنوي والواضح في    

 مع بقاء باقي نمـط  .السكر واالغذيةالحبوب والخبز، الفاكهة، االلبان والجبن، الزيوت والدهون،      
يعني ذلك أن للـسياسات االقتـصادية   . اإلستهالك الغذائي للمجموعات الغذائية دون تغير معنوي  

 الدراسة تأثير ايجابيا ومعنويا إحصائيا علي تغير النمط اإلستهالكي فـي            اإلصالحية خالل فترة  
  .البعض األخر دون تغيير الريف المصري لبعض المجموعات الغذائية مع بقاء
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، ٢٠١٠/٢٠١١المرونة اإلنفاقية للمجموعات الغذائية فـي ريـف مـصر خـالل عـامي                .٦جدول  
٢٠١٤/٢٠١٥  

ويةالمعن  النموذج المقدر بند االنفاق 
 الفرق للنموذج

لوس ھــ٠.٧٠٢ + ٠.٠٣٢=لو ص ھـ   
)٢٦.٠٤)       (٠.٢٨١**(  ** -  

  د٠.٠٨٦ -لوس ھــ ٠.٧٤٦ + ٠.١١٢- =لو ص ھـ 
) -٣.٩٩-)**   (٢٩.٤١)    (١.٠٧٣**(  الحبوب والنشویات  ** ** 

  د لو س ھـ٠.٠٢٠ -  لوس ھـ ٠.٧٥٣ + ٠.١٣٩- =لو ص ھـ 
) -٤.٢٠- ()**   ٢٩.٥٠)   (١.٣٣**(  ** **  

  لوس ھــ٠.٧٥٧ +   ٠.١٥٧=لو ص ھـ 
)٣٣.٣١)     (١.٦٢**(  **  - 

  د٠.٠٤٧+  لوس ھــ٠.٧٣٣ + ٠.٢٣٧=لو ص ھـ 
)     ٢.٣٣)**   (٣٠.٦٩)  (٢.٤١*(  اللحوم *  ** 

  د لو س ھـ٠.٠١١+  لوس ھـ ٠.٧٣٠ + ٠.٢٤٨- =لو ص ھـ 
)٢.٣٣)**  (٢٩.٩٠)*   (٢.٤٨*(  **  * 

  لوس ھــ٠.٩١٩ +   ١.٢٦٥- =لو ص ھـ  
) -٢٩.٠٦)**     (٩.٣٤**(   **  - 

  د٠.٠٣٥+  لوس ھــ٠.٩٠١ + ١.٢٠٦- =لو ص ھـ  
)      -١.١٨)**   (٢٥.٨٠)**  (٨.٤٠( سماكاال  -  **   

  د لو س ھـ٠.٠٠٧+  لوس ھـ ٠.٩٠١ + ١.٢٠٤- =لو ص ھـ 
) -١.٠٨)**   (٢٥.١٤)**   (٨.٢٠(  **  - 

  لوس ھــ٠.٧٢٤+   ٠.١١٠=لو ص ھـ  
) -٢٤.٩٩)    (٠.٨٩٠**(   **  - 

  د٠.٠٨٩+  لوس ھــ٠.٦٧٩ + ٠.٠٣٨=لو ص ھـ   
)           ٣.٧٦)**   (٢٤.٤٨)   (٠.٣٣٧**( لجبنااللبان وا **   **   

  د لو س ھـ٠.٠٢٠+  لوس ھـ ٠.٦٧٥ + ٠.٠٥٧=لو ص ھـ 
)٣.٦٩)** (٢٣.٦٥)    (٠.٤٩١**(   ** **  

  لوس ھــ٠.٦٥٦+   ٠.٠٦١=لو ص ھـ   
)٢٤.٤٢)    (٠.٥٣١**(   **  - 

  د٠.٠٨٥+  لوس ھــ٠.٦١٢ + ٠.٢٠٣=لو ص ھـ  
)           ٣.٩٤)**   (٢٤.١٤)   (١.٩٥١**(   والدھونالزیوت **  **  

  د لو س ھـ٠.٠١٩+  لوس ھـ ٠.٦٠٩ + ٠.٢١٧=لو ص ھـ 
)٣.٧٠)** (٢٣.٠٩)* (٢.٠١**(   **  ** 

  لوس ھــ٠.٧٤٤ +   ٠.٥٢٥- =لو ص ھـ    
) -٦.١١)    (١.٠١**(   **  - 

  د٠.١٧٣+  لوس ھــ٠.٦٥٥ + ٠.٢٣٤- =لو ص ھـ  
)           -١.٥٤)**   (٤.٩٣)   (٠.٤٢٩( ةالفاكھ  -  **   

  د لو س ھـ٠.٠٤١+  لوس ھـ ٠.٦٤٣ + ٠.١٨٥- =لو ص ھـ 
) -١.٥٧)**  (٤.٧٤)  (٠.٣٣(  **  -  

  لوس ھــ٠.٥٤٠+   ٠.٧٩٧=ھـ لو ص    
)٩.٢٥)**    (٣.١٩**(       **   - 

  د٠.١١٧+  لوس ھــ٠.٤٨٠ + ٠.٩٩٤=لو ص ھـ   
)           ٢.٢٤)**   (٧.٧٩)**   (٣.٩٢٤*(  الخضر  * **  

  د لو س ھـ٠.٠٢٧+  لوس ھـ ٠.٤٧٢ + ١.٠٢٥=لو ص ھـ 
)٢.٢٧)**  (٧.٥١)** (٣.٩٨*(  **  *  

  لوس ھــ٠.٦٩٥+   ٠.٣٩٣-=لو ص ھـ     
) -١٠.٢٠)    (١.٣٥**(       **  -  

  د٠.١٣٥+  لوس ھــ٠.٦٢٦ + ٠.١٦٦- =لو ص ھـ  
)           -٢.٢١)**   (٨.٦٨)**   (٠.٥٦٠*(  السكر واالغذیة *   ** 

  د لو س ھـ٠.٠٣٠+  لوس ھـ ٠.٦٢٠ + ٠.١٤٠- =لو ص ھـ 
)        -٢.١٤)**       (٨.٣٨)      (٠.٤٦*(  **   * 

  لوس ھــ٠.٦٣٧+   ٠.٥٣٣- =لو ص ھـ  
) -١٥.١٥)**    (٢.٩٦**(       **   - 

  د٠.٢٠٨+  لوس ھــ٠.٥٣٠ + ٠.١٨٢- =لو ص ھـ  
)           -٩.٩٦)**   (٢١.٥١)   (١.٨٠**(  منتجات األغذیة الغیر مصنعھ  **  ** 

  د لو س ھـ٠.٠٤٦+  لوس ھـ ٠.٥٢١ + ٠.١٤٣- =لو ص ھـ 
) -٩.٠٧)**   (١٩.٣٤ () ١.٣٠**(   ** **  

  لوس ھــ٠.٦٢٨+   ٠.٢٣٤-=لو ص ھـ      
) -٢٣.٣٧)    (٢.٠٤**(       **  - 

  د٠.٠٩٧+  لوس ھــ٠.٥٧٨ + ٠.٠٧٢-=لو ص ھـ   
)           -٤.٨٠)**   (٢٤.٣٧)   (٠.٧٤**(  المشروبات غبر الكحول **   ** 

  د لو س ھـ٠.٠٢٣+  لوس ھـ ٠.٥٧١ + ٠.٠٤١- =لو ص ھـ 
)    -٥.١٢)**     (٢٤.١٢)   (٠.٤٢**(  **  **  

  معنوي عند مستوى* معنوي عند مستوى      ** المحسوبة   " ت " القیم التي بین األقواس تمثل 
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  :٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٠/٢٠١١رونة اإلنفاقية في الحضر المصري خالل عامي قياس الم) ب(
المرونة اإلنفاقية للمجموعات الغذائية في الحضر المصري خالل فترة         ) ٧(يبين الجدول رقم     

  إحصائيا ويتضح من نتائج الدراسة أن جميع النماذج المقدرة للمرونة اإلنفاقية المعنوية. الدراسة
   ٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٠/٢٠١١نفاقية للمجموعات الغذائية في حضر مصر خالل عامي  المرونة اإل.٧جدول 

 الفرق للنموذج النموذج المقدر بند االنفاق المعنویة
لوس ھــ٠.٥٥٢ + ٠.٥٦٧=لو ص ھـ   

)٩.١١)*       (٢.١٨**(  ** -  

  د٠.٠٦٣ -  لوس ھــ ٠.٥٨٣ + ٠.٤٦٦=لو ص ھـ 
)١.٠٨- )**   (٨.٧١)    (١.٦٩**(  الحبوب والنشویات  ** ** 

  د لو س ھـ٠.٠١٦ -  لوس ھـ ٠.٥٩٢ + ٠.٤٣٣- =لو ص ھـ 
)١.٢٣- )**   (٨.٦٥)   (١.٥٤(  ** -  

  لوس ھــ٠.٧١٨ +   ٠.٢٧٥=لو ص ھـ 
)٢٣.٥٦)*     (٢.١٠**(  **  - 

  د٠.٠٢٠+  لوس ھــ٠.٧٠٨ + ٠.٣٠٧=لو ص ھـ 
)     ٠.٦٩)**   (٢٠.٨٣)*  (٢.١٩(  اللحوم -  ** 

  د لو س ھـ٠.٠٠٦+  لوس ھـ ٠.٧٠٥ + ٠.٣٢٠- =لو ص ھـ 
)٠.٨٢)**  (٢٠.٢٥)*   (٢.٢٤(  **  - 

  لوس ھــ٠.٨٣٣ +   ٠.٨٥٨- =لو ص ھـ  
) -٢٧.٧٩)**     (٦.٦٦**(   **  - 

  د٠.٠٠٦ -  لوس ھــ ٠.٨٣٦ + ٠.٨٦٧- =لو ص ھـ  
)      -٠.٢٠٣- )**   (٢٤.٨٦)**  (٦.٢٦(  االسماك  -  ** 

  د لو س ھـ٠.٠٠٢ -  لوس ھـ ٠.٨٣٧ + ٠.٨٧٢- =و ص ھـ ل
) -٠.٢٧- )**   (٢٤.٢٩)**   (٦.١٧(  **  - 

  لوس ھــ٠.٦٨٦+   ٠.١٣٤=لو ص ھـ  
)٢٥.٦٤)    (١.١٦**(   **  - 

  د٠.٠٧٦+  لوس ھــ٠.٦٤٩ + ٠.٢٥٥=لو ص ھـ   
)           ٣.٢٧)**   (٢٤.٥٢)*   (٢.٣٣**(  االلبان والجبن **   ** 

  د لو س ھـ٠.٠١٧+  لوس ھـ ٠.٦٤٥ + ٠.٢٧١=لو ص ھـ 
) ٣.١٦)** (٢٣.٥٨)*    (٢.٤٢**(   ** **  

  لوس ھــ٠.٥٢٣+   ٠.٤٨١=لو ص ھـ   
)٩.١٢)    (١.٩٥**(   **  - 

  د٠.٠٦٢+  لوس ھــ٠.٤٩٣ + ٠.٥٨٠=لو ص ھـ  
)           ١.١٢)**   (٧.٧٨)*   (٢.٢٢(  الزیوت والدھون -  **  

  د لو س ھـ٠.٠١٢+  لوس ھـ ٠.٤٩٤ + ٠.٥٧٨=لو ص ھـ 
)٠.٩٤)** (٧.٥٧)* (٢.١٦(   **  - 

  لوس ھــ٠.٦٧٢ +   ٠.١٥٣- =لو ص ھـ    
) -١٦.٣٢)    (٠.٨٦**(   **  - 

  د٠.٠٧٠-  لوس ھــ ٠.٧٠٦ + ٠.٢٦٤- =لو ص ھـ  
)            -١.٨٠- )**   (١٥.٩٤)   (١.٤٥(  الفاكھة  -  ** 

  د لو س ھـ٠.٠١٥ -  لوس ھـ ٠.٧٠٩ + ٠.٢٧٥-  =لو ص ھـ 
) -١.٦٨- )**  (١٥.٥٠)  (١.٤٧(  **  -  

  لوس ھــ٠.٤٦٤ +   ١.٠٨١=لو ص ھـ    
)٢١.٥١)**    (١١.٦٧**(       **   - 

  د٠.٠٠٨+  لوس ھــ٠.٤٦٠ + ١.٠٩٣=لو ص ھـ   
)           ٠.٣٦)**   (١٩.٠٤)**   (١٠.٩٨(  الخضر  - **  

  د لو س ھـ٠.٠٠٢+  لوس ھـ ٠.٤٦٠ + ١.٠٩٤ =لو ص ھـ
)٠.٣٤)**  (١٨.٥٤)** (١٠.٧٦(  **  -  

  لوس ھــ٠.٦٦٢+   ٠.٢٨٢- = لو ص ھـ     
) -٢٧.٩٥)**    (٢.٧٨**(       **  -  

  د٠.٠١٧+  لوس ھــ٠.٦٥٣ + ٠.٢٥٦- =لو ص ھـ  
)            -٠.٧٣)**   (٢٤.٧٧)**   (٢.٣٥(  السكر واالغذیة -   ** 

  د لو س ھـ٠.٠٠٣+  لوس ھـ ٠.٦٥٤ + ٠.٢٥٦- =لو ص ھـ 
)        -٠.٦١)**       (٢٤.١١)*      (٢.٣٠(  **   - 

  لوس ھــ٠.٦٣٠+   ٠.٥٠٣- =لو ص ھـ  
) -٢٢.٨١)**    (٤.٢٤**(       **   - 

  د٠.١٠٠+  لوس ھــ٠.٥٨١ + ٠.٣٤٣- =لو ص ھـ  
           ) -٤.٦٤)**   (٢٣.٥٦)**   (٣.٣٧**(  منتجات األغذیة الغیر مصنعھ  **  ** 

  د لو س ھـ٠.٠٢٢+  لوس ھـ ٠.٥٧٧ + ٠.٣٢٥- =لو ص ھـ 
) -٤.٣١)**   (٢٢.٢٢)**  (٣.٠٥**(   ** **  

  لوس ھــ٠.٧٩٥+   ٠.٩٤٩- =لو ص ھـ      
) -٣٤.٤٤)**    (٩.٥٦**(       **  - 

  د٠.٠٣٨+ لوس ھــ ٠.٧٧٧ + ٠.٨٨٨- =لو ص ھـ   
)            -١.٧٤)**   (٣١.١٧)**   (٨.٦٤(  المشروبات غیر الكحولیة -   ** 

  د لو س ھـ٠.٠٠٩+  لوس ھـ ٠.٧٧٣ + ٠.٨٧٣- = لو ص ھـ 
)     -١.٨٧)**     (٣٠.٤٠)**   (٨.٣٧(  **  -  
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كما يتضح من الجدول أن الحد األقصي لقيمة معامل المرونة اإلنفاقية بلـغ             ) ٠،٠١(عند المستوي   
يمتهـا مـن     لالسماك لتؤكد أن هذه السلعة سلعة شبه كمالية في الحضر، ألقتراب ق            ٠,٨٣٣حوالي  

ضر لتظـل هـذه المجموعـة كـسلعة     خ ال٠,٤٦٤الواحد الصحيح، في حين بلغ حدها األدني نحو     
  .ضرورية ألستهالك الفرد في الحضر خالل فترة الدراسة

كما يعتبر مجموعة الحبوب، الخبز، اللحوم، االلبان، الجبن، الزيـوت، الـدهون، الفاكهـة،              
صنعة، المشروبات غير الكحولية من مجموعـات الـسلع         السكر، األغذية، منتجات األغذية الغير م     

الغذائية الضرورية حيث تقترب قيمة معامل مرونتها اإلنفاقية من المنتصف حيث بلغـت حـوالي               
.  لتلك المجموعات علي الترتيب    ٠,٥٥٢،٠,٧١٨،٠,٦٨٦،٠,٥٢٣،٠,٦٧٢،٠,٦٦٢،٠,٦٣٠،٠,٧٩٥

) أو دخـول ( أقل من معدالت زيادة إنفـاق     وبذالك فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب عليها بمعدالت        
  .المستهلكين في الريف والحضر

ي  الل فترت ي خ وبإضافة المتغیر الصوري إلي النموذج األصلي المقدر الختبار أثر التغیر الزمن
 عكست النتائج المقدرة األثار اإلیجابیة والمعنویة إحصائیا للتغیر في النمط اإلستھالكي الغذائي الدراسة
ات رالحبوب والخبز، االلبان والجبن، منتجات األغذیة الغی: اتلمجموع اقي المجموع  مصنعة أما بقاء ب

م  ة فل ر الكحولی شروبات غی سكر، الم ة، الخضر، ال وت الفاكھ ا اللحوم، االسماك، الزی ل أھم والتي تمث
 إلي للسیاسات مما یشیر ذلك. یطرأ علیھما أي تغیر في النمط اإلستھالكي الغذائي خالل فترتي الدراسة

نمط  ر ال ي تغی ة إحصائیا عل ة ومعنوی ارا ایجابی رة الدراسة أث الل فت ة خ اإلقتصادیة اإلصالحیة المطبق
  . اإلستھالكي في الحضر المصري لبعض المجموعات الغذائیة مع بقاء البعض األخر دون تغییر 

  :نمط اإلستھالك الغذائي للطعام والشراب في ریف وحضر مصر : ثالثا 
ي منطق) ٨(س النتائج الواردة في الجدول رقم تعك ر ف اني أثر التغی د المك ف، (ة الدراسة البع ری

رة الدراسة ) ضرح الل فت ي خ دول أن ). ٢٠١٤/٢٠١٥-١٠/٢٠١١(وأیضا البعد الزمن ین من الج ویتب
ت  د بلغ صر فق ضر م ف وح ي ری شراب ف ام وال ة للطع ة اإلنفاقی ة المرون ة معامل ام  ٠.٦٦٧قیم ي ع ف

ام ٠.٤٦٨ انخفضت إلي ١٠/٢٠١١ ة . ٢٠١٤/٢٠١٥ في ع ات الغذائی سلع والمجموع ي أن ال ذا یعن وھ
دیل أخر ذاء ب وافر للغ ث الیت ر ضروریة حی لعا أكث ل س دة تمث اه نحو تحول . كوح ي االتج دل عل ا ی مم

ادة  ا بزی ب علیھ زداد الطل ي ی ضرویة الت سلع ال ة ال ي نوعی شراب إل ام وال اق الطع دخل أو اإلنف ال
كي علي حساب بنود اإلنفاق اإلستھالكي غیر الغذائي نتیجة انخفاض الدخل الفردي الحقیقي أو اإلستھال

اط  ر أنم ي تغی ك إل ا أدي ذل ستھلك ، مم ر أذواق الم ن تغی ضال ع ة ، ف سلع الغذائی عار ال اع أس ارتف
  .األستھالك الغذائي 

  

  ٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٠/٢٠١١ي المرونة اإلنفاقية للطعام والشراب للريف والحضر خالل عام. ٨جدول 
 النموذج المقدر بند االنفاق المعنوية

 الفرق للنموذج
  لوس هــ٠,٦٦٧ + ١,٠٥٢=لو ص هـ 

)٢٨,٤٧)**       (١٠,٩٤**(  ** -  

  د٠,٠٣١ - لوس هــ ٠,٦٦٧ + ١,٠٦٦=لو ص هـ 
)١,٤٢- )**   (٢٨,٨٦)**    (١١,١٨(  ** -  

 الطعام والشراب
)٢٠١٠/٢٠١١(  

  د لو س هـ٠,٦٧١+  لوس هـ ٠,٠٠٨ -  ١,٠٥٠- =هـ لو ص 
)٢٨,٩٢)   (١,٥٢- )**   (١١,١١**(  ** **  

  لوس هــ٠,٤٦٨ +   ١,٩١٤=لو ص هـ 
)٤,٢٠)**     (٣,٨٥**(  **  - 

  د٠,٠٤٢ - لوس هــ ٠,٤٧٠ + ١,٩٢٦=لو ص هـ 
)     ٠,٦٤٨-)**   (٤,١٩)**  (٣,٨٤(  الطعام والشراب -  ** 

)٢٠١٤/٢٠١٥(  
  د لو س هـ٠,٠١٠ -  لوس هـ ٠,٤٧٦ + ١,٩٠٣- =لو ص هـ 

)٠,٦٦-)**  (٤,٢٢)**   (٣,٨٠(  **  - 

  لوس هــ٠,٦٣٤+   ١,٢٠=لو ص هـ 
)١٠,٧٠)**    (٤,٧٣**(  **   - 

  د٠,٠٠٢ - لوس هــ ٠,٦٣٥+ ١,٢٠=لو ص هـ 
)           ٠,٠٣-)**   (٩,٥٣)**   (٤,٣٧(  **  -  

 الطعام والشراب
)ريف(  

  د لو س هـ٠,٠٠٢ - لوس هـ ٠,٦٣٨ + ١,١٨٥=لو ص هـ 
)٠,١٤-)**   (٩,٣٧)**  (٤,٢٥(   ** -  

  لوس هــ٠,٥٩٠+   ١,٣٤٨=لو ص هـ 
)١٠,٧١)**    (٥,٧٠**(  **   - 

  د٠,٠٠٤+ لوس هــ ٠,٥٩٠+ ١,٣٤٨=لو ص هـ 
)           ٠,٠٠١)**   (٩,٥٥)**   (٥,٢٩(  **  -  

 الطعام والشراب
)حضر(  

  د لو س هـ٠,٠٠٢ - لوس هـ ٠,٥٩٤ + ١,٣٣٥=لو ص هـ 
)٠,١٣-)**   (٩,٣٧)**  (٥,١٣(   ** -  

  معنوي عند مستوى* معنوي عند مستوى      ** المحسوبة   " ت " القيم التي بين األقواس تمثل 
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 الحكومية التي تتصل بزيادة المرتبات والدخول       يمكن القول بأن القرارات واإلجراءات    كما  
الثروة في صالح الطبقات محدودة الدخل لها أثار في تغيـر    خاصة ما يستهدف منها إعادة توزيع       

فـضال عـن أن   . طبيعة الرتفاع الدخول الممكن التصرف فيـه     أنماط واتجاه االستهالك كنتيجة     
رة الدراسة أثار ايجابية ومعنوية إحصائيا علـي        ساسيات االقتصادية اإلصالح المطبقة خالل فت     لل

  .تغيير نمط االستهالك الغذائي للطعام والشراب في الريف مقارنة بالحضر
  الملخص 

يستهدف البحث التعرف علي التغيرات في أنماط اإلنفاق االسـتهالكي علـي مجموعـات       
الرئيسية للطعام والشراب في حضر وريف مصر ، وأعتمد البحث علي أسلوب التحليـل              اإلنفاق  

ير اإلحصائية التحليلية المختلفة لدراسة تقدير المرونة اإلنفاقيـة         يالوصفي والكمي باستخدام المعا   
  .لمجموعات السلع الرئيسية

ة علي كـل مـن       وقياس أثر اختالف البعد المكاني والبعد الزمني فيما بين عامي الدراس          
وكذالك تقـدير المرونـات اإلنفاقيـة       . الميل المتوسط والميل الحدي لالستهالك والمقارنة بينهما      

  .لمجموعات السلع الغذائية المختلفة
   :اهم النتائج

األهمية النسبية لإلنفاق علي مجموعات السلع الغذائية كانت اقل من نظيرتها لإلنفاق علـي               - ١
و ٢٠١٠/٢٠١١ فـي ريـف وحـضر مـصر عـامي            مجموعات السلع غيـر الغذائيـة     

٢٠١٤/٢٠١٥. 
 .علي الطعام والشراب الفئه االنفاقيةواألسرى االنفاق الفردى يزداد  - ٢
ان مجموعتي اللحوم والدواجن و الحبوب والنشويات بصفة عامة أهـم مجموعـات الـسلع      - ٣

مـن  % ٢٨,٥،  %٢٩,٤الغذائية من حيث األهمية النسبية لإلنفاق حيث تبلغ نسبتهما حوالي         
 ٢٠١٠/٢٠١١اجمالي اإلنفاق علي مجموعات السلع الغذائية في ريف وحضر مصر عـام             

 % .٣٠,٥ ،%٣٠,٦ الى حوالي٢٠١٤/٢٠١٥ في عام بلغتبينما . علي الترتيب
ممـا يعنـي وجـود      )  حضر –ريف  (المعنوية اإلحصائية ألثر اختالف البعد المكاني       تأكيد   - ٤

  . بعض محموعات السلع الغذائيةستهالك فروقا جوهرية ومعنوية إحصائيا في نمط ا
وبقياس اثر التغير الزمنى خالل فترتى الدراسة عكست النتائج المقـدرة االثـار االيجابيـة                - ٥

 .والمعنوية احصائيا للتغير فى النمط االستهالكى الغذائى لبعض المجموعات
  :وبنأ علي النتائج السابقة فأننا نوصي 

قدير المرونات اإلنفاق بشكل دوري ومنـتظم لمتابعـة     ضرورة دراسة أنماط االستهالك وت     -
التطورات التي تطرا علي الطلب، واستخدام هذه المؤشـرات فـي تخطـيط االسـتهالك               

 .وخاصة في الريف
ب السلع الغذائية الضرورية وتوفيرها بصورة مستمرة وجيـدة، وهـو مـا             ليجب دعم أغ   -

ات الغذائية وبالتـالي تعتبـر      يعكس معامل المرونة حيث تعتبر منخفضة ألغلب المجموع       
 .أكثر ضرورة

  المراجع
، دراسة تحليلية ألنماط االستهالكي الغـذائي  ) دكتور(، أشرف السيد مصطفي)دكتور(أشرف محمد علي  

 – المجلد الخـامس والعـشرون   –في حضر وريف مصر ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي       
  .٢٠١٥ يونيو –العدد الثاني 
 اعـوام   – القـاهرة    – بحث الدخل واإلنفـاق واالسـتهلك        –لتعبئة العامة واإلحصاء    الجهاز المركزي ل  

٢٠١٤/٢٠١٥-٢٠١٢/٢٠١٣-٢٠١٠/٢٠١١. 
، دراسة تحليلية لإلنفاق االستهالكي الغذائي الفردي في ريف وحضر مـصر،     )دكتور(جمال عبد الحميد    

 .٢٠١٣د األول ، مارس المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعي ، المجلد الثالث والعشرون ، العد
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، تحليل اقتصادي لدوال اإلنفاق االستهالكي الغـذائي فـي جمهوريـة            ) دكتور(خالد ناصر محمد الحاج   
 – العـدد الثـاني      – المجلد الخامس والعـشرون      –اليمنية ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي       

  .٢٠١٥يونيو 
لعوامل التي تؤثر علي اإلنفاق الغـذائي فـي        ، دراسة اقتصادية لبعض ا    )دكتورة(كريمة زكريا سيد احمد   

  .٢٠١٣مصر ، المؤتمر الحادي والعشرون لإلقتصاديين الزراعيين ، اكتوبر 
الميس فوزي البهنسي ، دراسة اقتصادية لإلنماط اإلنفاقية االستهالكية المصرية ، رسالة دكتوراه قـسم               

 . ٢٠١٢ االسكندرية االقتصاد وادارة االعمال المزرعية ، كلية الزراعة ، جامعة
، ممتاز ناجي محمد السباعي، دراسـة اقتـصادية لمـدي تبـاين االنمـاط               )دكتور(محمد كامل ريحان  

 – ٩٠/٩١ من واقـع ابحـاث ميزانيـة األسـرة للفتـرة      –االستهالكية في ريف وحضر مصر     
نيـو   العدد الثاني يو   – المجلد الثامن عشر     – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي      -٢٠٠٤/٢٠٠٥
٢٠٠٨. 

،الحسين عبد اللطيـف مبـروك      )دكتور(،أحمد ابواليزيد عبد الحميد الرسول    )دكتور(محمد حافظ الماحي  
، دراسة اقتصادية لتقدير المرونات اإلنفاقيـة االسـتهالكية الغذائيـة بمحافظـة             )دكتور(الصيفي

 امعـة طنطـا   االسكندرية والبحيرة ، مجلة البحوث الزراعية ، كلية الزراعة ، كفر الـشيخ ، ج              
١٩٩٤. 

تحليليـة ألنمـاط    ، دراسـة اقتـصادية      ) دكتور(جمال محمد فيود  ،  )دكتور (مصطفي عبد ربه القبالوي   
، المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعي ، المجلد الثامن عـشر ، العـدد             استهالك الغذاء في مصر     

 .٢٠٠٨الثالث ، سبتمبر 
سية علي استهالك بعض المجموعات الغذائية فـي        ، دراسة اقتصادية قيا   )دكتور(ناجح عبد الجليل احمد     

 .٢٠٠٧ريف وحضر مصر، المجلد السابع عشر، العدد األول ، مارس 
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Abstract 
The research aims to identify changes in consumption spending patterns on 

the main spending groups for food and drink in urban and rural Egypt. 
The research was based on descriptive and quantitative analysis using 

different analytical statistical criteria to study the estimate of the spending 
flexibility of the main commodity groups. 

Also measure the effect of the difference of place and time between the two 
years of the study on both the average tendency of consumption and the marginal 
tendency of consumption and the comparison between them. As well as 
estimating the spending mirrors of different food commodity groups. 
The most important findings of the study are as follows; 

1. The relative importance of spending on food commodity groups was 
lower than that of non-food goods groups in Rif and Attended Egypt in 2010/11 
and 2014/15 

2- The increase in individual and captive spending on food and drink is a 
spending category  

3- The meat, poultry, grain and starch groups in general are the most 
important food commodity groups in terms of relative importance of spending, 
accounting for about 29.4%, 28.5% of the total expenditure on food commodity 
groups in rif and Egypt in 2010/11 respectively. In 2014/15, it was about 30.6%, 
30.5%. 

4- Confirming the statistical morality of the effect of the difference in 
spatial dimension (Rif-Hadar), which means that there are substantial and 
statistically moral differences in the consumption pattern of some food stuff.  

By measuring the impact of temporal change during the two periods of the 
study, the estimated results reflected the statistically positive and moral effects of 
the change in the dietary consumption pattern of some groups. 


