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IDSC عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابع لمجلس الوزراء المصري 

ي التابع لمجلس الوزراء المصر  حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عدة تحوُّالت؛ ليُواكب  –١٩٨٥منذ نشأته عام  -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
بتطــوير البنيــة المعلوماتيــة فــي ) ١٩٩٩-١٩٨٥(فقــد اخــتص فــي مرحلتــه األولــى . التغيــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع المصــري

نقطة تحوُّل رئيسة فـي مسـيرته؛ ليُـؤدي دوره ) ١٩٩٩(ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام . مصر
.تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية  (Think Tank)كمُؤسسة فكر 

ايا التنميـة ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميزًا في مجـال دعـم اتخـاذ القـرار فـي قضـ
ة وهـدفها الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مـع المـواطن المصـري الـذي يُعَـدُّ غايـة التنميـ

عَّاليتهـا، األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر فـي صـنع السياسـة العامـة، وتعزيـز كفـاءة  جهـود التنميـة وف
.وترسيخ مجتمع المعرفة

 وفي سـبيل تحقيـق ذلـك، يحمـل مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـون داعمًـا لكـل متخـذي
ــه يســعى باســتمرار ألن يكــون أحــد أفضــل مؤسســات الفكــر. القــرار ــه ذلــك، فإن علــى   (Think Tank)وحتــى يتســنى ل

كـر، وهـو مـا وقد واكب ذلك اعترافٌ إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسـة ف. المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
، ومـن ٢٠٢٢العالميـة المُعلـن عنهـا فـي أبريـل ) أووردز سـتيفي(ظهر جليا في حصوله على خمس جوائز ضمن مسـابقة 

دولــة فــي الشــرق  ١٧فريــق متنافســين مــن  ٧٠٠جــوائز برونزيــة مــن بــين أكثــر مــن ) ٤(جــائزة ذهبيــة، و) ١: (بــين تلــك الجــوائز
 Think Tanks and Civil(برنـامج مراكـز الفكـر والمجتمعـات المدنيـة «كمـا ظهـر فـي نتـائج . األوسـط وشـمال إفريقيـا

Societies Program, TTCSP (؛ حيـث تـم اختيـار مركـز ٢٠٢١التي تـم اإلعـالن عنهـا فـي فبرايـر » بجامعة بنسلفانيا األمريكية
:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

 ال يوجــد ترتيــب مُحــدد ( ٢٠٢٠لعــام  » ١٩-كوفيــد«مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابةً لجائحــة  ٢٠ضــمن أفضــل
).للقائمة

 مركز فكر على مستوى العـالم كصـاحب أفضـل فكـرة أو نمـوذج جديـد قـام بتطـويره خـالل ٦٤من بين  ٢١في المرتبة 
.، أخذًا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار٢٠٢٠عام 

 ٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام  ١٠١من إجمالي  ١٤في المرتبة.
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قائمة المحتويــات

القاعدة القومية 
للدراســـــــــــــــــــــــات 

ملخص تنفيذي

 رة،نبذة عن القاعدة القومية للدراسات، والهدف من النشرة الشهرية التي تصـدر عـن هـذه القاعـدة، ومقدمـة عـن موضـوع النشـيتناول هذا القسم 
2).ضبط األسعار(وهو 

خالصة توصيات الدراسات

).رضبط األسعا(في موضوع  الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفةالتي تم استخراجها من توصيات يتناول هذا القسم أهم ال
3

بيانات الدراسات

 –نة النشر س –الناشر  –المؤلف  –عنوان الدراسة  :، وتشمل هذه البيانات)ضبط األسعار(تناولت موضوع  بيانات الدراسات التييتناول هذا القسم 

9.المصدر –المستخلص 

كشاف المؤلِّف

ا، قائمة بالمؤلفين المشاركين في نشرة الدراسات،يتناول هذا القسم  وأمام كل مؤلف رقم النشرة وهذه القائمة مرتبة هجائي.
37
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حوثًـا تتعلـق تمثِّل القاعدة القومية للدراسات عن مصر ثمرة رصد وتجميـع وتوثيـق للدراسـات التـي تتنـاول موضـوعات وب
أو  بمجـاالت التنميـة االقتصـادية واالجتماعيــة فـي مصـر، ســواء صـدرت عـن هيئـات أو مؤسســات أو مراكـز بحـوث مصــرية

 ونشرة القاعـدة القوميـة للدراسـات عـن مصـر هـي شـكل مـن أشـكال اإلعـالم الجـاري، تهـدف إلـى إمـداد. إقليمية أو دولية
وتصـدر النشـرة شـهريا، وتضـم فـي كـل .المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسـات التـي تـدخل ضـمن نطـاق اهتمامـه

ام عدد موضوعًا من الموضـوعات المتعلقـة بقضـايا دعـم القـرار والتنميـة، والموضـوعات المهمـة التـي تكـون محـل اهتمـ
.متخذي القرار داخل مصر

، والمتاحـة علـى قاعـدة ضـبط األسـعاربيـان دراسـة باللغـة العربيـة فـي موضـوع ) ٢٩(وتحتوي النشرة في هذا العدد علـى 
، كما تقدم النشرة خالصة توصيات هـذه الدراسـات التـي ٢٠٢٢حتى عام  ٢٠١٨بيانات الدراسات عن مصر خالل الفترة من عام 

يـة التجـارة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار، كل: صدرت عن الجهات البحثية التالية
ليــة بجامعــة طنطــا، كليــة اآلداب بجامعــة بنــي ســويف، كليــة التجــارة بجامعــة المنوفيــة، كليــة اإلعــالم بجامعــة القــاهرة، ك

الزراعي،  الزراعة بجامعة المنصورة، كلية الزراعة بجامعة المنوفية، معهد التخطيط القومي، الجمعية المصرية لالقتصاد
.كلية الزراعة بجامعة بنها، مركز البحوث الزراعية

.

ملخص تنفيذي
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مة عن ضبط األسعار مقدِّ

ــا فــي حيــاة المجتمــع المصــري، ويعــد اســتقرار أســعار هــذه الســلع إحــدى أولويــات سياســ ة تلعــب الســلع الغذائيــة الرئيســة دورًا مهمً
الحكومــة المصــرية، ويمكــن أن تــؤدي صــدمات األســعار إلــى مخــاطر اجتماعيــة، مــن حيــث األمــن الغــذائي والتنميــة البشــرية، ومخــاطر 

.سياسية واقتصادية وبالتالي انعدام األمن االقتصادي

ز تقـدِّم فــي هـذا العـدد مجموعـة مــن الدراسـات الصـادرة عـن المراكــ" خالصــة توصـيات الدراسـات: القاعـدة القوميـة للدراسـات"ونشـرة 
:ما يلي، وتم اختيار أهم التوصيات التي خلُصت إليها هذه الدراسات كضبط األسعارالبحثية المختلفة، والتي تتناول موضوع 

خالصة توصيات الدراسات

ذائيـة، إعداد مشروع قانون إلنشاء جهاز لألمن الغذائي يتبـع مجلـس الـوزراء، وتكـون مهمتـه تحقيـق االكتفـاء الـذاتي مـن السـلع الغ
.واألمن الغذائي، من خالل التنسيق بين الوزارات المعنية

يث تدخلت تدخل الحكومة لضبط األسعار حينما يستلزم األمر ذلك، مثلما فعلت في أزمة البطاطس واألرز والزيت ولبن األطفال، ح
.القوات المسلحة لضخ كميات منها من خالل المنافذ التابعة لها

 ألــف منفــذ علــى  ٣٢زيــادة عــدد المنافــذ الحكوميــة لتوزيــع الســلع األساســية بأســعار منخفضــة، وتفعيــل المنافــذ الحاليــة التــي تفــوق
.واطنينمستوى الجمهورية، وتوفير سيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية إلتاحة السلع المنخفضة األسعار لجميع الم

معـروف ضرورة التحول إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك لتحسين تخصيص الموارد االقتصادية بفضل وجود سعر واحد معلن و
ي لكل سـلعة أو خدمـة، والـذي يتحـدد وفقًـا لقـوى العـرض والطلـب فـي السـوق، والمحافظـة علـى الحـوافز السـعرية لكـل مـن منتجـ

.السلعة أو الخدمة ومستهلكيها
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حقة للـدعم ضرورة وضع جدول زمني تفصيلي لإلجراءات التـي سـوف تتبـع لتطبيـق الـدعم النقـدي المشـروط، وتحديـد األسـر المسـت
.واستبعاد األسر غير المستحقة بدقة

للـدعم،  االستفادة مـن الخبـرة الدوليـة فـي تحديـد شـروط اسـتحقاق الـدعم النقـدي، واآلليـات المسـتخدمة السـتهداف المسـتحقين
.والمعايير المطبقة في تحديد قيمته

 قـي، بالحـد مـن معـدل التضـخم، حيـث تربطـه عالقـة طرديـة بمعـدل الصـرف الحقي –بقـدر اإلمكـان  –أن يقوم البنك المركزي المصري
، وهو ما يعنـي %١,٢٤من شأنه أن يؤدي لزيادة معدل الصرف الحقيقي بنسبة % ١فزيادة الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بنسبة 

%.١,٢٤انخفاض الجنيه المصري مقابل الدوالر بنسبة 

ير دعـــم الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيـــة المتخصصـــة بالمحاصـــيل الســـكرية حتـــى يمكنهـــا القيـــام بـــدورها التنمـــوي والخـــدمي، وتـــوف
.مستلزمات اإلنتاج، خاصة األسمدة، في الوقت المناسب للمزارعين في جميع مناطق اإلنتاج

اليف اإلنتاجدعم ميكنة العمليات الزراعية والخدمات اآللية في مناطق إنتاج القصب والبنجر في الزراعة والحصاد والنقل؛ لخفض تك.

اف ذات إعــادة تخـــصيص المــوارد الزراعيــة المتاحـة وتوجيههــا وفقًــا للمجــاالت التـي تحقــق كفــاءة فــي اإلنتـاج الزراعــي، وتطــوير األصــن
.اإلنتاجية العالية، واستنباط أصـناف جديـدة مـن خالل تفعيل دور الجهات البحثية ونشر وسائل الميكنة الحديثة

فــض ضـرورية ترشـيد معدالت استهالك األفراد من الغذاء، مع تعديل األنماط االستهالكية السـائدة داخـل المجتمـع المصـري، وخ
.معدالت النمو السكاني

وتنــشيط  التوقف عن سياسة تهميش القطاع الزراعي، وتبني سياسات مواتية لالستثمار الزراعـي، مـع تفعيـل دور اإلرشـاد الزراعـي
عمل على تحـديث التمويل والتصنيع الزراعي، والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية كآلية لحل مشكلة تفتيـت الحيـازات الزراعية، وال

.القوانين والتشريعات الزراعية لتتماشى مع التغيرات السريعة
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 ألف فدان في األراضي الجديـدة، معتمـدة علـى تـوفير  ٥٢٦إمكانية وضع خطة على مدار خمس سنوات الستصالح واستزراع مساحة
يــاه ميـاه الــري مــن فــائض مقننــات الميـاه التــي كانــت تســتغل فــي زراعـة مســاحة األرز التــي تــم حظرهــا، وعلـى ميــاه اآلبــار كمصــدر للم

ة ، وتـــزرع بمحصـــولي القمـــح والـــذرة لنصـــل إلـــى إجمـــالي المســـاحة المطلوبـــة لتغطيـــوتوشـــكىالجوفيـــة، وبمحـــاذاة ترعـــة الســـالم 
.منهمااالحتياجات االستهالكية 

 لمشـروع المشروع اللوجستي العالمي للحبوب والغالل الذي بدأت وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة فيـه، ومـن المقـرر إقامـة اتنفيذ
ــداول الحبــوب، وممارســة األنشــطة اللوجســتية  فــي محافظــة دميــاط، بهــدف تحويــل مصــر إلــى محــور لوجســتي عــالمي لتخــزين وت

بحجـم تـداول  وأنشطة القيمة المضافة مـن خـالل التصـنيع والتغليـف والتعبئـة للحبـوب للمـواد الغذائيـة ذات الطـابع االسـتراتيجي
، مليـون طــن ســنويا مــن الغـالل والســلع الغذائيــة؛ ممـا يســهم فــي تحقيــق األمـن الغــذائي لمصــر ودول المنطقــة ٦٥يصـل إلــى نحــو 

.خاصة وأن المشروع سيتضمن خمس مناطق استثمارية صناعية للغالل والسلع الغذائية

قدير االحتياطي، استخدام نموذج لإلنذار المبكر والتنبؤ بأزمات الحبوب في الدول العربية، وذلك باستخدام أسلوب الميزان الغذائي لت
ب علـى بما يسهم في عملية صنع القرار لتفادي حدوث أزمة في المتاح لالستهالك من الحبوب، ويهدف إلـى مراقبـة العـرض والطلـ

الغذائيـة،  الغذاء في دول العالم، وتصنيف وتحليل المعلومات المتعلقة باإلنتاج العالمي وتجارة األغذية، ومراقبة أسعار الصادرات
محافظـة والتفاعل مع الكوارث الطبيعية عن طريق إرسال بعثات للدول المتضررة، وتطوير الطرق المسـتخدمة لإلنـذار المبكـر، وال

.على االلتزامات المتعلقة باألغذية الزراعية بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية

ر هذه الخريطـة، العمل على تطبيق الخريطة الصنفية المقترحة لمحصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء، وذلك بتبني الدولة نش
حفيـز وتوعية المزارعين بالمزايـا التـي سـيحققونها فـي حالـة اتبـاع هـذه الخريطـة، وذلـك عـن طريـق اإلرشـاد الزراعـي بالمحافظـات، وت

.المزارعين بدعم األصناف الموصى بها في كل قطاع، وتوفير مستلزمات اإلنتاج األخرى

زمات، إلغاء الجمارك على المستلزمات اإلنتاجية الزراعية المستوردة من أسمدة وتقاوي ومبيدات وآالت زراعية وغيرها من المسـتل
.مع دعم اإلنتاج المحلي لها بهدف تخفيض التكاليف اإلنتاجية الزراعية
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لطهـا مـع التوسع في زراعة الذرة الرفيعة للحد من استيراد الذرة الصفراء، إلى جانب إمكانية دخولها في صناعة األعالف وإمكانية خ
مـع دقيـق القمـح، بمـا يسـهم فـي خفـض فـاتورة % ٢٠الذرة الصفراء، ويتم توريدها إلنتاج خبز بلدي بخلط دقيق الذرة الرفيعة بنسـبة 

.استيراد القمح

راعــة قيــام وزارة الزراعــة بوضــع حــوافز تشــجيعية للمــزارعين، وتــوفير التقــاوي المعتمــدة ذات اإلنتاجيــة المرتفعــة، والتوســع فــي ز
ة إنتاجية ، وتنظيم حمالت إرشادية لتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة في الزراعة، لزيادالخضراواتمحاصيل الحبوب على حساب 

.الذرة وفول الصويا: المحاصيل الحقلية، ومنها

هلك ضرورة وجود بورصة لألسعار لتحديد السعر ومحاسبة من يخالفـه، بحيـث تقـوم المؤسسـات الحكوميـة وجهـاز حمايـة المسـت
.للسلع الغذائية األساسية% ٢٥بدور الرقيب على السوق، مع االتفاق على هامش ربح فعلي وليكن 

سـويقي، يتطلب وجـود النظـام المالئـم لتقـدير ومتابعـة حجـم المخـزون مـن السـلع الغذائيـة علـى المسـتويات المختلفـة للمسـار الت
ة المعنيـة بـإدارة وتكوين شبكة إلكترونية تربط ما بين تجـار التجزئـة وتجـار الجملـة والمنشـآت المنتجـة للسـلعة، وتنتهـي بالمؤسسـ

.السوق، وذلك بغرض توفير المعلومات المتاحة حول المخزون من مستوى إلى آخر

 ه علـى أهميـة تنظـيم هـذمؤشـرًا ) غيرهـا مـن األسـواقفـي أو (إن لوجود سمة االحتكار في أسواق الجملة لزيوت الطعام واألسماك
حسـاب األسواق، وتحديد هيكلهـا وبشـفافية، وحصـر أعـداد التجـار المتعـاملين فيهـا، وحصـص تعـامالتهم األسـبوعية والشـهرية، و

.المخزون وتغيراته، وغيرها من المعلومات الالزمة لتسيير العمل بها، والكشف عن الممارسات االحتكارية المحتملة
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زراعتها تمكن ماليين فدان  ٦منطقة التكامل في وادى حلفا بالسودان؛ والتي تتيح نحو : البدء بمشروعات كنماذج قابلة للنجاح، مثل
تربيــة  :بمحاصـيل الــذرة الرفيعـة والقمــح والفـول الســوداني وبعـض الخضــراوات والفاكهــة، إلـى جانــب نشـاط اإلنتــاج الحيـواني، مثــل

ًرا لوجـود سـواحل األبقار وإنتاج األلبان واللحوم، أما نشاط االستثمار في اإلنتاج السمكي فيمكن أن تكـون تنزانيـا وكينيـا وأوغنـدا نظـ
والفاكهـة  قصـب السـكر: واسعة على بحيرة فكتوريا والمحيط الهندي، وفي إثيوبيـا والتـي تعـد مجالًـا واسـعًا لزراعـة محاصـيل، مثـل

مليـون  ٥١مليـون رأس مـن الماشـية واألبقـار ونحـو  ٥٤والزهور واألعشاب والتوابل والثروة الحيوانيـة، حيـث تمتلـك نحـو والخضراوات 
.رأس من األغنام والماعز في المساحات الواسعة من المراعي الطبيعية

حيـواني، ممـا ضرورة التوسع في مشروعات اإلنتاج الحيواني واالستزراع السمكي لزيادة اإلنتاج المحلي، وسد الفجوة من البـروتين ال
ة أشــهر عليــه زيــادة حجــم المخــزون االســتراتيجي مــن المنتجــات الحيوانيــة ليكفــي االســتهالك المحلــي لمــدة ال تقــل عــن ســتتترتــب 

.لتحقيق األمن الغذائي من المنتجات الحيوانية في مصر

الثقافـة  االهتمام بتوجيـه أنمـاط االسـتهالك الغـذائي فـي مصـر، وصـولًا إلـى نظـام غـذائي متـوازن خاصـًة فـي الريـف، واالهتمـام بنشـر
لغذائيــة، والتوعيــة الغذائيــة، وقيــام اإلعــالم المرئــي والمســموع والمقــروء بحملــة قوميــة لتوعيــة األســر المصــرية بالثقافــة الصــحية ا

.واحتياجات األفراد الغذائية من وجهة النظر الصحية

 ة مع ارتفاع ال يزال يشكل ضرورة ملحة بالنسبة لمستويات الدخول في مصر، وخاصإنه االستمرار في سياسة الدعم الغذائي، حيث
دة األســعار المضــطرد، والــذي ال تالحقــه الزيــادة فــي الــدخول، وبالتــالي ينبغــي العمــل علــى اســتمرار الــدعم للحــد مــن الفقــر ومســاع

.محدودي الدخل

الوجـه القبلـي، زيادة إنتاج الفول البلدي من خالل التوسع فـي زراعتـه علـى حسـاب البرسـيم، وأيضًـا بالتحميـل علـى القصـب الخريفـي ب
.وعلى األشجار الحديثة للمحاصيل البستانية في الوجه البحري
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 ـا، وذلـك للتخفيـف مـن خطـر الصـدمات ااتخاذـا ودوليلكبيـرة التـي تدابير عاجلة لضمان إبقاء سالسل اإلمداد الغذائي مسـتمرة محلي
.سيكون لها تأثير كبير على الجميع، وال سيما على الفقراء والفئات األكثر ضعفًا

خـالل  العمل على تأمين استمرار حصول الناس، وبشكل خاص الطبقات الهشة والفئات األكثـر تضـررًا مـن األزمـة، علـى الغـذاء مـن
عليقهـا تعزيز برامج الحماية االجتماعية، ودعم قوتهم الشرائية بإعفاء بعض السلع من الرسـوم الجمركيـة وضـرائب المبيعـات أو ت

.مؤقتًا، مع دعم أسعار السلع األساسية، وتقديم الدعم المالي غير المشروط للفئات الفقيرة

دخل وإنتـاج تزويد صغار المزارعين باألدوات والمدخالت الزراعية، إلى جانب الصحة الحيوانية، حتى يتمكنوا من االسـتمرار فـي توليـد الـ
.الغذاء ألسرهم ومجتمعاتهم المحلية

ديثة، ودعم مشاركة البنوك المصرية ووزارة الزراعة ومعاهد البحوث الزراعية في مبادرات مالية وفنية إلتاحة التكنولوجيا الزراعية الح
.قطاع اإلنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، ودعم وتفعيل صندوق التكافل الزراعي في إدارة مخاطر الزراعة المصرية

ل البنجـر االستمرار في زيادة المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر؛ وذلك لتقليل الفجوة السكرية في مصـر، خاصـة وأن محصـو
.تجود زراعته في كل أنواع األراضي سواء الملحية أو الغدقة أو القلوية وغيرها



ـــة للدراســـات القاعـــدة القومي

ـــــــــــة  قائمـــــــــــة ببليوغرافي
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ــا إلــى الحفــاظ علــى اســتقرار األســعار مــن خــالل احتــواء التضــخم عنــد معــدل معتــدل علــى أنــه مــن أهــم مســؤوليات البنــ :المســتخلص وك ينظــر غالبً
خم، المركزيــة والســلطات النقديــة، واعتمــادًا علــى مــا ســبق هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحديــد طبيعــة ونــوع العالقــة بــين ســعر الصــرف ومعــدل التضــ

.وتحديد أيهما له أثر على معدل تضخم الصدمات اإليجابية والسلبية لسعر الصرف، وذلك باالعتماد على المنهج القياسي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
تــت العالقــة بــين ســعر الصــرف ومعــدل التضــخم غيــر خطيــة، ممــا يعنــي أن تــأثير صــدمات ســعر الصــرف علــى معــدل التضــخم غيــر متماثلــة، وأثب

صـدمات السـالبة الدراسة قياسيا أن معـدل التضـخم فـي األجـل القصـير يتـأثر فقـط بالصـدمات اإليجابيـة لسـعر الصـرف، فـي حـين أنـه ال يتـأثر بال
.ضخملسعر الصرف، مما يعني أن معدل التضخم يرتفع مع ارتفاعات سعر الصرف، في حين أن انخفاضات سعر الصرف ال تخفض معدل الت

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية
يـة، التضـخم غيـر خطيـة أم خطومعـدل هـل العالقـة بـين سـعر الصـرف : إجراء المزيد من الدراسات على الدول النامية والمتقدمة لمعرفة ما يلي

تالف ظـروف مع اختالف الوضع االقتصادي للدولة، وهل هناك تأثير متماثل للصـدمات اإليجابيـة والسـالبة لسـعر الصـرف علـى التضـخم، عنـد اخـ
يـة لسـعر الدولة من منخفضة الدخل إلى متوسـطة أو مرتفعـة، والتأكـد مـن أن معـدل التضـخم فـي األجـل القصـير يتـأثر فقـط بالصـدمات اإليجاب

.الصرف، في حين أنه ال يتأثر بالصدمات السالبة لسعر الصرف، وهل التأثير على األجل الطويل أم القصير

دراسـة  : NARDLأثر الصدمات غير المتماثلة لسعر الصرف علـى معـدل التضـخم باسـتخدام نمـوذج 1)
تطبيقية على االقتصاد المصري

٢٠٢٢ كلية االقتصاد والعلوم السياسية: الناشر فاروق فتحي السيد الجزار: المؤلف

٢٠٢٢، أبريل ٢، ع٢٣مج: مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية :المصدر
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)١٩-كوفيد(األحوال الحياتية لألسر المصرية في ظل أزمة جائحة 2)

٢٠٢٢ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: الناشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المؤلف

٢٠٢٢، يونيو ٣ع :سلسلة تقارير معلوماتية: المصدر

واإلنفــاق  تطرقــت هــذه الدراســة إلــى التعريفــات المرتبطــة باألســر المعيشــية وفًقــا للمصــادر المختلفــة، وتعريفــات خاصــة بالــدخل :المســتخلص
، وتسـببت ١٩-يـدواالستهالك الخاص باألسر المعيشية، وهدفت إلى التعرف على الصدمات التي اجتاحت االقتصاد العالمي، والتي أحدثتها جائحـة كوف

األسـرة خل في أكبر أزمة اقتصادية عالمية، وأدت إلى زيادة حادة في عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها، وألقت الضوء على المصادر المختلفـة لـد
وء علـى أهـم المصرية في ظل هذه الجائحة مقارنة بالفترة السابقة، والتعرف أيضًا على مـدى كفايـة هـذا الـدخل لالحتياجـات الشـهرية، وسـلطت الضـ

.المبادرات الحكومية للحد من تأثير هذه الجائحة على أحوال األسر المصرية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

وتـأتي فـي المرتبـة ٢٠٢٠م عـا تــأتي مصــر فــي المرتبــة الثانيــة بــين الــدول العربيــة مــن حيــث نســبة نمــو نفقــات اســتهالك األســر المعيشية خـالل ،
.فـي مؤشـر تكلفـة المعيشـة، وفي المرتبة الخامسة عشرة على مستوى الدول العربية ٢٠٢٢دولة على مستوى العالم عـام  ١٣٩بين  ١٢٧

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 وتــداعياتها االقتصـادية الجســيمة، ســـواء كانـــت عمالــــة مُنتظمــــة أو غيـــر مُنتظمــــة؛ لتعزيــــز " ١٩-كوفيــد"دعــم العمالــة المتضـررة مــن أزمــة جائحـة
سـات تقــــوم بهــــا المؤسـي مســتوى الحمايــة االجتماعيـــة واألمـــان الشخصــــي لألفــــراد واألســــر، مــــن خــــالل تنســــيق الجهــــود والمبــــادرات التـــ

.المالية، والشركات، ورجال األعمال، وشركات العمل األهلي، وغيرها

لــك مــن بــين ر، وذصــغتعزيـز سـبل التمكـين االقتصـادي للــراغبين فــي االلتحــاق بوظيفــة أو الحصــول علــى معــدات إنتــاج، أو قــروض متناهيـــة ال
.الفئـات المُهمشـة
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مـن يتنـاول القسـم األول لمحـة عـن وضـع األمـن الغـذائي عالميًـا مـن حيـث أهـم مؤشـرات األ: تشتمل هذه الدراسة علـى أربعـة أقسـام: المستخلص
ســـلع الغــذائي، والوضـــع الــراهن لســـوق القمــح والزيـــوت النباتيــة، ويحتـــوي القســم الثـــاني علــى تـــداعيات الحــرب الروســـية األوكرانيــة علـــى أســواق ال

مـح لمصـر مـن الق االستراتيجية العالمية واالستجابة السياسية الدولية لمواجهة تلك التـداعيات، ثـم يتنـاول القسـم الثالـث مؤشـرات األمـن الغـذائي
.والزيوت النباتية، وأخيرًا، يعرض القسم الرابع أهم تدابير حماية األمن الغذائي في مصر من واقع المنظمات الدولية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 أســعار  ، فــإن ارتفــاع"مجموعـــة األمــــم المتحــــدة لالســــتجابة لألزمــات العالميــــة المعنيــــة باألغذيــــة والطاقــــة والتمويــل"وفقًــا لتقريــــر صــــادر عــــن
ـــر مـــن ال ســيما الغــذاء والطاقــة ســيؤثر علــى أكثــر الفئــات ضــعفًا فــي المجتمـــع،  مـــن دخـــل األســـر %٥٠فــي البلــدان الناميـــة، حيـــث يـــتم إنفـــاق أكث

فـي أسـعار المـواد الغذائيـة تـؤدي إلـى تآكــل القــوة الشــرائية لهــذه األســر % ١٠المعيشـية األشـد فقـرًا علـى الغـذاء، باإلضافة إلـى أن زيـادة بنسـبة 
.أو ما يقارب ما تنفقه األسر الفقيرة في البلدان النامية في المتوسط على الصحة%٥بـأكثر من 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

وإطــالق يـة، العمل علــى مسـارات متوازيـة لتحقيـق تـأمين احتياجــات مصــر مــن الســلع الغذائيــة، والتــي تتمثــل فــي النهــوض بالسياســات الزراع
.ريدالمشـروعات القوميـة العمالقـة لتـوفير السـلع الغذائيـة وزيـادة اإلنتـاج، إلـى جانـب تنويـع مصـادر الواردات، وتطوير سالسل التو

 األمن الغذائي في مصر في ضوء الحرب الروسية األوكرانية 3)

٢٠٢٢، يوليو ٥ع: سلسلة تقارير معلوماتية: المصدر

٢٠٢٢ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: الناشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المؤلف
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ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

ضـخم فـي مصـر تناولت الدراسة بالتحليل اختبار طبيعة العالقة بـين تغيـر أسـعار الصـرف واألجـور الحقيقيـة فـي القطـاع الحكـومي والت :المستخلص
لتقـدير  ،Vector Auto Regression (VAR)في إطار برامج اإلصالح االقتصادي، معتمدة على المـنهج التحليلـي الكمـي باسـتخدام تحليـل االنحـدار الـذاتي 

نائيــة بــين نمــوذج يعــد العالقــة بــين المتغيــرات، وذلــك بعــد تحويــل السالســل الزمنيــة إلــى سالســل مســتقرة، واختبــار اتجــاه العالقــة الســببية الث
.والمعروف باختبار التكامل المشتركEagle Granger Causalityالمتغيرات بعضها البعض باستخدام اختبار 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ــار الناجمــة عــن األعبــاء التضــخمية، عــن طريــق زيــادات رواتــب العــاملين بالقطــ ــة التــي تعمــل علــى تخفيــف اآلث اع علــى الــرغم مــن الجهــود المبذول
.الحكومي، فإن األجر الحقيقي ما يزال يتآكل كلما انخفض سعر الصرف األجنبي للعملة الوطنية

ا يعكـس تحريـر تتبنى الدولة المصرية آليات التكامل التجاري من خالل تطبيق سياسات التجارة الحرة، وسياسات تعويم العملـة المحليـة، وهـو مـ
.سوق السلع النهائية والوسيطة في مصر

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ة عد التغيـرات الحـادبالنسبة لالقتصاد المفتوح يجب األخذ بتقلبات سعر الصرف في االعتبار، عند إعادة النظر في األجور بشكل دوري، خصوصًا ب
رتفـع، مـع فـي سـعر الصـرف، حتـى نضـمن فاعليـة السياسـات النقديـة والماليـة فـي الحفـاظ علـى النشـاط االقتصـادي والتوظيـف عنـد مسـتوى م

فـي فـخ  ضمان استقرار األسعار، وتجنب اآلثار السلبية لتخفيض قيمة العملـة علـى نمـط توزيـع الـدخل، وتعـرض أصـحاب الـدخول لخطـر الوقـوع
. الفقر

تقلبات سعر الصرف واألجور والتضخم في إطار برامج اإلصالح االقتصادي في مصر4)

٢٠٢٢ كلية التجارة بجامعة دمياط: الناشر البنا محمدإسالم محمد : المؤلف

٢٠٢٢، يوليو ٤، ج٢، ع٣مج: المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية: المصدر
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علـى المـنهج  استهدفت الدراسة الكشـف عـن طبيعـة التوجـه االسـتهالكي للمجتمـع المصـري وأثـره علـى التنميـة االجتماعيـة، اعتمـادًا :المستخلص
االتجاهــات،  العلمــي بأســلوبه الوصــفي التحليلــي، وطريقــة المســح االجتمــاعي بالعينــة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة صــاغت الدراســة مقياًســا لقيــاس

ممثلـة للمجتمـع  كوحـدة مكانيـة) بندر، ومركز، وقرية(الثالثي، وقد وقع االختيار على محافظة القليوبية، وتحديًدا مدينة بنها ) ليكرت(وأخذت بمقياس 
.مفردة ممثلة لمعظم خصائص المجتمع األصلي) ٢٩٢(بلغت ) غير احتمالية(المصري، بالتطبيق على عينة عرضية 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ضـي التعلـيم تبين وجود ثمة فروق ذات داللة إحصائية في التوجهات االستهالكية للمجتمـع المصـري، واالسـتهالك األعلـى لصـالح اإلنـاث ومنخف
توى والحضــر والمهــن العليــا، فــي حــين تبــين عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي التوجهــات االســتهالكية تعــزي إلــى العمــر الزمنــي والمســ

.واألسرياالقتصادي 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

تماعيـــة العمــل علـــى تبنـــي سياســات تنمويـــة مـــن شــأنها توجيـــه االســـتهالك نحـــو تحقيــق غايـــات التنميـــة االجتماعيــة، وتحقيـــق اإلشـــباعات االج
مويــل األساســية، وترســيخ نمــط اســتهالكي مناســب للواقــع االجتمــاعي، مــع إيــالء أهميــة لعمليــة التــوازن بــين االســتهالك واالدخــار، ودوره فــي ت

.التنميةإطراد التراكم الرأسمالي وتأمين 

ية دراســـة سوســـيولوج: التوجـــه االســـتهالكي للمجتمـــع المصـــري وأثـــره علـــى التنميـــة االجتماعيـــة5)
ميدانية

٢٠٢٢ كلية اآلداب بجامعة بني سويف: الناشر هاني محمد بهاء الدين: المؤلف

٢٠٢٢، ١، ع١١مج: حولية كلية اآلداب: المصدر
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شـهور  هدفت الدراسة إلى معرفة دور السلع الغذائية في حياة المجتمع المصري، وعمل رؤيـة مسـتقبلية ألسـعار هـذه السـلع لعـدة :المستخلص
-وكساسـتقرار أسـعار السـلع يعـد مـن أولويـات سياسـة الحوكمـة المصـرية، واعتمـد الباحـث فـي الدراسـة علـى اسـتخدام منهجيـة بـإن مقبلة، حيـث 

الدراســة  ، وتوصــلت)األرز والســكر وزيــت الطعـام: (وهـيالمصــرية ســلع غذائيــة رئيسـة ذات أهميــة فـي الســوق ثـالث مــن أجـل التنبــؤ بأســعار  جينكينـز
ذج االنحـدار الـذاتي فإن النموذج المالئم للتنبؤ بأسـعار المسـتهلك لـألرز وزيـت الطعـام هـو نمـو جينكيز-أنه تبعًا لمنهجية بوكس: لبعض النتائج منها

.ات المتحركةوالمتوسطات المتحركة المتكاملة، بينما النموذج المالئم للتنبؤ بأسعار المستهلك للسكر هو نموذج االنحدار الذاتي والمتوسط

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 هلك لـألرز وزيـت أن السلسلة الزمنية ألسعار المستهلك للسكر كانـت مسـتقرة عنـد المسـتوى، بينمـا كانـت السالسـل الزمنيـة ألسـعار المسـت
.الطعام غير مستقرة عند المستوى ولكنها استقرت بعد أخذ الفروق األولى

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

عمل اإلجراءات التي يجب أن تؤخذ في االعتبار من جانب متخذي القرارات االقتصادية في مصر وهي كاآلتي :

o تخدام نمـاذج وتطبيقها عند التنبؤ بأسعار السلع الغذائية األخرى التي لم تشملها هذه الدراسة، واسـ) جينكيز–بوكس(استخدام منهجية
.أخرى للتنبؤ ومقارنة النتائج مع نتائج هذه الدراسة من أجل اتخاذ القرارات االقتصادية المناسبة

oنشــر  قيـام الحكومــة بــبعض اإلجــراءات للعمــل علـى زيــادة اســتقرار الســلع الغذائيــة فـي مصــر، مــع تــوافر قواعــد للبيانـات تراعــي الدقــة فــي
.بيانات أسعار السلع الغذائية، مما يساعد متخذ القرار على وضع سياستهم بصورة أفضل

رؤية مستقبلية ألسعار المستهلك ألهم السلع الغذائية الرئيسية في السوق المصري 6)

٢٠٢٢، يناير ١، ع٤٤مج: المجلة العلمية للبحوث التجارية: المصدر

٢٠٢٢ كلية التجارة بجامعة المنوفية: الناشر محمد عبد المنعم الشهاوي: المؤلف
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تصـادي، والـذي يمثل التضخم واحدًا من أهم المشكالت االقتصادية التي تؤثر في مستويات معيشة األفراد، ومدى رفاهية النظـام االق :المستخلص
ع معـدالت دخلـه يسعى دائمًا لتحقيق الكفاءة والتنمية االقتصادية، من خالل التركيز على العامل البشري وتحسـين مسـتوى معيشـته مـن خـالل رفـ

ياسـات الحقيقي، وتـوفير الخـدمات المختلفـة والسـلع األساسـية والضـرورية لحيـاة هـذا العامـل، إال أن الحكومـة المصـرية فـي ظـل مـا اتبعتـه مـن س
رفـع علـى بعـض بنـود الموازنـة العامـة، واإلنفـاق مالية استهدفت من خاللها معالجة العديد من المشكالت االقتصـادية، مـن خـالل خفـض معـدالت 

بع ذلــك مــن رفــع الضــريبية وتوســيع القاعــدة الضــريبية، باإلضــافة إلــى التوســع فــي عمليــات االقتــراض لتمويــل عمليــة التنميــة، ومــا يســتتالمعــدالت 
ة هـذه فـي مصـر، ومـن ثـم معـدالت التضـخم، لـذا تمثلـت مشـكلالكلـي معدالت خدمة الدين، البد وأن تنعكس هذه السياسات على معدالت الطلـب 

تضـخم، الدراسة في قياس أثر هذه السياسات على معدالت التضخم في مصر، و التعرف على ما إذا كانت هذه السياسات محفزة لزيـادة معـدالت ال
 دالت التضـخم،أم أنها مثبطة لها، وذلك من خالل تناول األدبيات المتعلقة بالسياسات المالية وانعكاساتها على مستوى النشاط االقتصـادي ومعـ

.والتعرف على آليات التقشف المالي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ذه السياسـات أن السياسات المالية التقشفية في مصر قد يكون لها تـأثير إيجـابي فـي خفـض معـدالت التضـخم، إال أن األثـر الصـافي إلجمـالي هـ
.سيؤدي إلى رفع معدالت التضخم، نتيجة لتوسع الدولة في االقتراض، وارتفاع أثر معدالت خدمة الدين العام

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

اجيـة تضـمن زيادة المعروض السلعي للحد من األثـر التضـخمي للسياسـات الماليـة، وإعـادة توجيـه اإليـرادات الضـريبية لإلنفـاق علـى نشـاطات إنت
.زيادة اإلنتاج والتشغيل، بما يؤدي إلى خفض معدالت التضخم، والتحكم في زيادة األسعار

سياسات التقشف المالي وانعكاساتها على معدالت التضخم في مصر7)

٢٠٢٢ كلية االقتصاد والعلوم السياسية: الناشر الشيماء حامد محمود حجاج: المؤلف

٢٠٢٢، أكتوبر ٤، ع٢٤مج: مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية: المصدر
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ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

ع يوتيـوب هدفت الدراسة إلى فهم العالقة بين الخطاب في مقاطع الفيديو القصيرة المقتطفة من برامج الـرأي والمقدمـة علـى موقـ :المستخلص
ريــة نحــو أزمــة ارتفــاع األســعار فــي مصــر، وأثــر ذلــك فــي إدراك الشــباب الجــامعي للواقــع االقتصــادي المصــري، وقــد اعتمــدت الدراســة فــي بنائهــا النظ
حــث وصــياغة الفــروض علــى نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم، كمــا اعتمــدت علــى نمــوذج تحليــل الخطــاب النقــدي، وذلــك بشــكل منهجــي بــإجراء ب

مضـمون  طالب من طالب قسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة عن شمس، كما قامت الدراسـة بتحليـل) ١٠٠(ميداني على عينة قوامها 
.عدد من مقاطع الفيديو القصيرة المقتطفة من برامج الرأي والمقدمة على موقع يوتيوب

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

)٤٧(ابعـة بمتابعة مقاطع الفيديو المنتشرة ألزمة ارتفاع األسعار علـى موقـع يوتيـوب، ومتيهتمون من الشباب الجامعي عينة الدراسة %) ٦٨ (%
ومي فــي العــالم ومصــر حاليًــا، نظــرًا لــرؤيتهم أن ارتفــاع األســعار يــرتبط فــي تخطــيطهم اليــاالقتصــادية أهــم ظــالل األزمــة كأحــد مـنهم هــذه األزمــة 

.والمستقبلي لحياتهم

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 ــا بوصــفها مصــدرًا أولًيــا للمعلومــات عــن األزمــات االقتصــادعلــى مقتطفــات علــى الــرغم مــن أنــه ال يمكــن للشــباب االعتمــاد فإنــه ية، قصــيرة زمنيً
ا ينبغي االنتبـاه لهـا، ، لذ.بالتراكم يمكن أن تكون تلك المصادر الثانوية السريعة مكونًا أساسيًا لالتجاهات نحو الموضوعات الشائكة في المجتمع

.ركة التنميةومعرفة مكوناتها لمواجهة الخطر قبل وقوعه، فقد تكون مليئة بالمغالطات، وبالتالي تكوين اتجاه سلبي نحو البالد يؤثر على ح

ــرامج الــرأي المقدمــة علــى يوتيــوب وإدراك الشــباب 8)  العالقــة بــين خطــاب مقتطفــات الفيــديو مــن ب
الجامعي المصري للواقع االقتصادي بالتطبيق على أزمة ارتفاع األسعار

٢٠٢٢ كلية اإلعالم بجامعة القاهرة: الناشر عبد الرحمن شوقي محمد يونس: المؤلف

٢٠٢٢، أكتوبر ١، ج٦٣ع: مجلة البحوث اإلعالمية :المصدر
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الناميــة،  يعــد النمــو االقتصــادي وتخفــيض التفــاوت فــي توزيــع الــدخل مـن أهــم األهــداف االقتصــادية الكليــة لــدول العــالم، خاصــة الــدول :المسـتخلص
مهمـة  وتتباين الرؤى االقتصادية بشأن أثر هذا التفاوت على النمو االقتصـادي، وهـل يعـد أحـد محـددات النمـو االقتصـادي، خاصـة مـع وجـود محـددات

 – ١٩٩١( وعديدة، وتركز الدراسة الحالية على دراسة أثـر التفـاوت فـي الـدخل علـى النمـو االقتصـادي، وهـل يعـد أحـد محـددات هـذا النمـو فـي مصـر للفتـرة
و ن التفاوت إلـى النمـباستخدام نموذج ديناميكي يتضمن القنوات المختلفة لنقل أثر التفاوت في الدخل إلى النمو االقتصادي، وتحديد السببية م) ٢٠١٨

.ومن التفاوت إلى القنوات المختلفة لنقل أثر التفاوت للنمو

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

لـي مـان المحهناك أثر واضح للتفاوت في الدخل علـى النمـو االقتصـادي، إال أنـه ضـئيل، ويتحقـق هـذا األثـر مـن خـالل قنـاة التـراكم الرأسـمالي واالئت
.للقطاع الخاص، وقد أيدت اختبارات السببية في األجل الطويل تلك النتائج

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ا المتغيـر علـى اتباع سياسات مالية إلعادة توزيع الدخل للحد من التفاوت فـي الـدخل بـين الطبقـات الغنيـة والفقيـرة، لخفـض األثـر المحتمـل لهـذ
.النمو االقتصادي، مع االلتزام بالمعدالت المثلى للضرائب، بما ال يخل بهدف النمو االقتصادي

المشـروعات  التركيز على سياسات ائتمانية تسهم في توزيـع االئتمـان المحلـي للقطـاع الخـاص علـى عـدد كبيـر مـن المشـروعات، مـع التركيـز علـى
.الصغيرة، وذلك بتقديم القروض الالزمة بمعدل فائدة متميز، وفترات أطول للسداد

يـؤثر مـن  دراسـة تحليليـة ألهـم القنـوات التـي: أثر التفاوت في الدخل على النمو االقتصادي في مصـر 9)
خاللها التفاوت على النمو

٢٠٢١، أكتوبر ٤، ع٢٢مج :مجلة االقتصاد والعلوم السياسية: المصدر

٢٠٢١ كلية االقتصاد والعلوم السياسية: الناشر منال عفان: المؤلف
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ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

يما بعـدي تـوافر هدفت الدراسة بصفة أساسية إلى دراسة أثر التقلبات السعرية للمواد الغذائية على سبل تعزيز األمن الغـذائي، ال سـ :المستخلص
لغـذاء، فضـلًا مدى توافر اعلى الغذاء، وإمكانية الحصول على الغذاء، ولتحقيق هذا الهدف تقوم بتحليل تقلب أسعار بعض السلع الغذائية للتعرف 

، وذلـك )٢٠٢٠ديسـمبر  – ٢٠٠٠ينـاير (سلعة خالل الفتـرة  ٤٣مجموعة غذاء رئيسة متضمنة  ١١عن تناول السعرات الحرارية كمؤشر بسيط لألمن الغذائي لـ
ي وفــق بتحليــل العالقــة بــين مســتوى اســتهالك الكــالوري ومســتوى الــدخل، ومــن خــالل اســتخدام الطلــب علــى الغــذاء كمؤشــر بســيط لألمــن الغــذائ

تهالك مــنهج قياســي، وتحليــل تقلــب أســعار بعــض الســلع الغذائيــة للتعــرف علــى مــدى تــوافر الغــذاء، والتعــرف علــى متوســط نصــيب الفــرد مــن اســ
.المكونات الغذائية الرئيسة في مصر خالل فترة الدراسة، وتناول السعرات الحرارية كمؤشر بسيط لألمن الغذائي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

٤١سـتهلك أن المنتجات الغذائية النباتية المصدر الرئيس للفـرد المصـري لحصـوله علـى الكـالوري وخاصـة مجموعـة الحبـوب؛ إذ ينفـق عليهـا الم %
.من متوسط قيمة اإلنفاق الشهرية، وأنه توجد تقلبات سعرية ملموسة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ير طبيـق معـايضرورة دراسة أثر التقلبات السعرية للمواد الغذائية لتحقيق األمن الغـذائي، وضـرورة تـوفير المـواد الغذائيـة بأسـعار مناسـبة، مـع ت
.للمزارعينالجودة والسالمة بقطاع األغذية، وسهولة توفير التمويل 

سبل تعزيز األمن الغذائي في مصرعلى آفاق أسعار الغذاء وانعكاساتها ) 10

٢٠٢١ كلية الزراعة بجامعة المنصورة: الناشر منى حسني جاد علي: المؤلف

٢٠٢١، ٤، ع١٢مج: مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية: المصدر
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ــة، وبيــان مخــاطر الــدعم بصــورته الحاليــة ع :المســتخلص لــى تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل وتقيــيم تطــور حجــم الــدعم فــي الموازنــة العامــة للدول
لــدعم، االقتصـاد المصـري، واقتـراح آليـات لترشـيد الـدعم عامـة، ودعـم السـلع التموينيــة والخبـز خاصـة، وذلـك مـن خـالل تنـاول مفهـوم وصـور وتطـور ا

وتحديـد آليـات  فـي الموازنـة العامـة للدولـة،والخبـز وتناول إنتاج واسـتيراد واسـتهالك القمـح فـي مصـر، وأيضًـا بتحليـل الـدعم ودعـم السـلع التموينيـة 
ن الجهـات الرسـمية، ترشيده، واستخدمت الدراسة األسلوب االستقرائي واالستنباطي والوصفي والتحليلي للبيانات المتعلقة بالـدعم والمنشـورة مـ

..وذلك من أجل تحديد أهم مشكالت وخطورة استمرار منظومة الدعم العينية في مصر، والتوصل إلى آليات لترشيده

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

باشــرة وغيــر تبــين مــن الدراســة صــحة الفرضــية القائلــة بإمكانيــة إيجــاد آليــات لترشــيد الــدعم، وخاصــة الســلع التموينيــة والخبــز، مــن خــالل آليــات م
).العيني أو السعري(مباشرة، ومبررات التخلي عن سياسة الدعم الحالية 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ر واحـد تحسـين تخصـيص المـوارد االقتصـادية بفضـل وجـود سـع: ضرورة التحول إلى الـدعم النقـدي المشـروط، وذلـك لفوائـده المتعـددة، ومنهـا
كـل معلن ومعروف لكل سلعة أو خدمة، والذي يتحدد وفقًـا لقـوى العـرض والطلـب فـي السـوق، والمحافظـة علـى الحـوافز السـعرية السـليمة ل

.من منتجي السلعة أو الخدمة ومستهلكيها

ي تحديـد شـروط ضرورة وضع جدول زمني تفصيلي لإلجراءات التي سوف تتبع لتطبيق الدعم النقدي الشروط، واالستفادة من الخبرات الدولية فـ
.استحقاق الدعم النقدي، واآلليات المستخدمة الستهداف المستحقين للدعم، والمعايير المطبقة في تحديد قيمته

)زبالتركيز على دعم السلع التموينية ودعم الخب(آليات ترشيد سياسة الدعم في مصر ) 11

٢٠٢١ كلية التجارة بجامعة المنوفية: الناشر مجدي ماجد محمد حسين، محمد حسين حفني غانم: المؤلفان

٢٠٢١، يوليو ٣ع: المجلة العربية للبحوث التجارية: المصدر
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ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

ــع الــدخل، ومســتوى اإلنفــاق علــىتعــد : المســتخلص ــا للتعــرف علــى نمــط توزي الســلع  اســتجابة اإلنفــاق االســتهالكي لتغيــرات الــدخل مؤشــرًا مهمً
إنفــاق  المختلفــة، وفــي هــذا اإلطــار تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقــدير المرونــات اإلنفاقيــة لمختلــف المجموعــات الســلعية الغذائيــة الرئيســة فــي هيكــل

دخل واإلنفـاق ، للتعـرف علـى متوسـطات الـ)طريقة الـدخل واإلنفـاق(األسرة المصرية بريف وحضر مصر، عالوة على تطبيق طريقة التقدير المنطقية 
.للشرائح المختلفة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

الغـذائي  عدم منطقية المرونات اإلنفاقية للمجموعات الغذائية المختلفـة بحضـر مصـر، فهـذه المرونـات ذات األهميـة النسـبية األعلـى فـي الهـرم
جـود سـلع ذلـك لويعـزو لألسرة المصرية كانت أكبر من تلك المجموعات الغذائيـة ذات األهميـة النسـبية األقـل فـي الـنمط الغـذائي لألسـرة، وقـد 

.غير متجانسة من حيث الطلب والعرض ومن ثم األسعار واإلنفاق عليها

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ــا لســلعة مــا لكــل شــريحة مــن شــرائح الــدخل ولــيس للــدخ ل يجــب حســاب المرونــة اإلنفاقيــة لســلع محــددة ولــيس لمجموعــات ســلعية، وأيضً
.واإلنفاق بوجه عام

اق يجــب حســاب المرونــة اإلنفاقيــة لســلعة مــا باســتخدام مفــردات كــل شــريحة مــن شــرائح الــدخل ولــيس باســتخدام متوســطات الــدخل واإلنفــ
.للشرائح المختلفة، وهو ما يحتاج إلى توفير كم ضخم من البيانات الخام

ية لألسـر التقدير القياسي المقارن لدوال اإلنفاق االستهالكي لمجموعات السـلع الغذائيـة الرئيسـ 12)
بحضر وريف مصر

٢٠٢١، يونيو ٦، ع٦مج :Menoufia Journal of Agricultural Economic and Social Sciences: المصدر

٢٠٢١ الزراعة بجامعة المنوفية كلية: الناشر عبد الرحمن محمد تريل: المؤلف
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كانـت أهـم استهدفت الدراسة بصفة رئيسة دراسة أثر محددات التضخم العام وأسعار الغذاء علـى االسـتقرار االقتصـادي فـي مصـر، و :المستخلص
محلـي، فجـوة متغيـر نسـبة اإلفـراط النقـدي يليـه متغيـر حجـم االحتيـاطي النقـدي مـن أهـم المحـددات التـي تـؤثر علـى التضـخم اليعـد : النتـائج فيمـا يلـي

السـائد  لتضـخماألسعار المحلية لها أثر إيجابي على معدل التضخم المحلي، إال أن فجوة األسعار األجنبية وفقًـا للنتـائج لهـا تـأثير أقـل علـى مسـتوى ا
ول، قيقـي عـن المـأمفي مصر، كما أكدت النتائج أنه ترجع الفجوات التضخمية في المقتصد المصري إلى الزيادة النسبية والمطلقة للناتج المحلـي الح

.لطويلوالتي تؤدي إلى زيادة االستهالك المحلي، ومن ثم ارتفاع مستوى األسعار، مما يؤثر سلبًا على استقرار االقتصاد الكلي على المدى ا

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ومعنـوي  وجود أثر سالب ومعنوي إحصائيًا لقيمة الواردات الغذائية على تضخم أسعار الغذاء في المدى القصير، في حـين تبـين وجـود أثـر موجـب
قيمـة دهور إحصائيًا لقيمة الواردات الغذائية على التضخم في المدى الطويل، ويزداد مع زيادة اعتماد االستهالك المحلي على الواردات، حيث إن تـ

.العملة المحلية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة مقارنة بالمحلية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ميـة ولة عـن الكضرورة ربط التوسع النقدي ونسبة السيولة المحلية بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، أي مراعاة عدم تزايد كمية النقود المتدا
.المثلى، لما لها من تأثير على التضخم المحلي ومن ثم االستقرار االقتصادي

نقــدي، عنــد التخطــيط لمســتوى التضــخم المســتهدف البــد مــن إدخــال متغيــرات التضــخم المحلــي، ونســبة اإلفــراط النقــدي، وحجــم االحتيــاطي ال
.فترة الحاليةوالتضخم المستورد بفترات إبطاء كمتغيرات مستقلة عند التنبؤ، لما لها من تأثير قوي ومتبادل على مستوى التضخم في ال

دراســـة اقتصـــادية قياســـية ألثـــر محـــددات التضـــخم العـــام وأســـعار الغـــذاء علـــى االســـتقرار ) 13
االقتصادي في مصر

٢٠٢١ كلية الزراعة بجامعة المنصورة: الناشر منى حسني جاد علي، محمد عبد القادر عطا هللا: المؤلفان

٢٠٢١، ٧، ع١٢مج: مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية: المصدر
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ن جانــب تطلـب الزيـادة المتوقعـة فــي أسـعار السـلع الغذائيـة علــى المسـتوى المحلـي وفـق السـيناريوهات المقترحــة اتخـاذ إجـراءات مـ :المسـتخلص
ــة، الحكومــة للســيطرة عليهــا فــي األجلــين القصــير والمتوســط، وتتنــاول هــذه الدراســة اتجاهــات األســعار العالميــة والمحليــة ألهــم الســلع الغذ ائي

علـى أسـعار السـلع ) ١٩-كوفيـد(والسيناريوهات المحتملة لتغيرات أسعار السلع المحلية، واإلجراءات المقترحة لمواجهة التأثيرات المحتملة النتشار 
.الغذائية سواء إجراءات على المدى القصير أو الطويل

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ا من شهر أبريل : التغيرات المحتملة في أسعار السلع الغذائية بسبب الجائحة، ومن أهمها٢٠٢٠وحتى ديسمبر  ٢٠٢٠ارتفاع األسعار شهري.

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

دخلت ضرورة تـدخل الحكومـة لضـبط األسـعار حينمـا يسـتلزم األمـر ذلـك، مثلمـا فعلـت فـي أزمـة البطـاطس واألرز والزيـت ولـبن األطفـال، حيـث تـ
فـه، بحيـث القوات المسلحة لضخ كميات منها من خالل المنافذ التابعة لها، مع ضرورة وجود بورصة لألسعار لتحديد السعر ومحاسبة من يخال

.للسلع الغذائية% ٢٥تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، مع االتفاق على هامش ربح فعلي وليكن 

 أشـهر علـى األقـل لكـل مـن القمـح واألرز والمكرونـة والزيـوت النباتيـة،  ٦زيادة حجم المخزون االسـتراتيجي للسـلع الغذائيـة عـن الوضـع الـراهن إلـى
ات كبيـرة شهًرا لكل من اللحوم المجمدة والسكر والدواجن؛ مما يستلزم ضخ المزيد من االستثمارات لبنـاء مخـازن عمالقـة لتـوفير كميـ ١٢ولنحو 

.من هذه السلع

كورونا على أسعار المواد الغذائية لفيروسالتأثيرات المحتملة  14)

)١١(اإلصدار : سلسلة أوراق السياسات: المصدر

٢٠٢٠ معهد التخطيط القومي: الناشر البجالتيسحر البهائي، علي : المؤلفان
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تــاج تهــدف الدراســة بصــفة عامــة إلــى التعــرف علــى الوضــع الــراهن إلنتــاج واســتهالك األســماك فــي مصــر، مــن خــالل دراســة تطــور اإلن :المســتخلص
 لمنتجـة فـيالسمكي في مصر، والتعرف على أهم مصادره المختلفة، واألهمية النسبية لكل منها، والتعرف أيضًا على أهم أنواع وأصـناف األسـماك ا

تاحـة مصر، وأهم المحافظات المنتجة لهـا، ودراسـة الـدليل الموسـمي إلنتـاج األسـماك مـن المصـايد الطبيعيـة، ودراسـة تطـور كـل مـن الكميـات الم
كـل ة تغطيـة لالستهالك من األسماك ومتوسط نصيب الفرد منها، إلى جانب تقدير نسبة االكتفاء الذاتي وحجـم الفجـوة الغذائيـة منهـا، وكـذلك مـد

.من اإلنتاج المحلي والواردات الستهالك األسماك في مصر، والتعرف على أهم العوامل المؤثرة على استهالك األسماك في مصر

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 ،صـرية مـن الـواردات الموكميـة بدراسة تأثير أهم العوامل المؤثرة على استهالك األسماك في مصـر تبـين أن زيـادة كـل مـن كميـة اإلنتـاج المحلـي
قـومي من اللحوم والدواجن، ومتوسط نصـيب الفـرد مـن الـدخل الكل الغذائية من والفجوة من اللحوم والدواجن، لكل التجزئة وأسعار األسماك، 

من التغيـرات فـي متوسـط اسـتهالك الفـرد مـن األسـماك خـالل %٩٨تؤدي إلى زيادة متوسط استهالك الفرد منها، كما تبين أن حوالي % ١٠بنسبة 
.إلى التغير في كلٍّ من كمية اإلنتاج المحلي من األسماك، وكمية الواردات المصرية منهاترجع ) ٢٠١٨ – ٢٠٠٥(الفترة 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ــة معوقــات أو مشــكالت  ضــرورة االهتمــام بالتوســع فــي مشــروعات االســتزراع الســمكي، وتشــجيع االســتثمار فــي هــذه المشــروعات وإزالــة أي
مـن إنتـاج األسـماك فـي مصـر وقـد تزايـدت أهميتهـا %٧٥تواجهها وتحد من نموهـا، حيـث بينـت الدراسـة أن االسـتزراع السـمكي يسـاهم بـأكثر مـن 

.النسبية بالنسبة إلجمالي إنتاج األسماك في مصر خالل فترة الدراسة

دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك األسماك في مصر 15)

٢٠٢٠، يونيو ٢، ع٣٠مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠٢٠ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر مصطفى الشحات الطوخي، منال محمد سامي خطاب: المؤلفان
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ية الراهنـة، استهدفت هذه الدراسة دراسة وتحليـل األمـن الغـذائي العربـي، وإمكانـات تحقيقـه فـي ضـوء الظـروف االقتصـادية السياسـ :المستخلص
، باإلضـافة إلـى التعـرف )٢٠١٧ – ٢٠٠٠(وتقدير الفجوة الغذائية العربيـة، ونسـب االكتفـاء الـذاتي ألهـم مجموعـات السـلع الغذائيـة األساسـية خـالل الفتـرة 

دى الـدول على آفاق المشروعات العربية المشتركة فـي مجـال الزراعـة، والتعـرف علـى مـدى كفـاءة اسـتغالل المـوارد الطبيعيـة والبشـرية المتـوفرة لـ
.العربية لتحقيق األمن الغذائي، ونظرة تحليلية حول مناخ االستثمار في الدول العربية ذات الميزة النسبية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

دراسةتمثلت أهم الدول المنتجة للسلع الغذائية النباتية والحيوانية في كل من مصر والمغرب والسودان والجزائر وسوريا خالل فترة ال.

ئيــة أهـم الــدول العربيـة المقترضــة التـي لهــا القـدرة علــى االسـتيراد مــن الخـارج هــي الجزائـر وعمــان وجـزر القمــر، وبلـغ متوســط قيمـة الفجــوة الغذا
.مليار دوالر ١٩,٥نحو ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٠(العربية خالل الفترة 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

تهـا األجنبيـة؛إعادة النظر في سياسة التوازن الخارجي المؤثرة على االستقرار االقتصادي الذي ينعكس على قيمـة العمـالت الوطنيـة مقابـل نظير 
جـاه المشـروعات مما يترتب عليه صعوبة االستيراد وتوفير مدخالت اإلنتاج، مع منح المشروعات العربية الزراعيـة المشـتركة معاملـة تفضـيلية ت

.األجنبية في البالد العربية من حيث التمويل والتسويق

لمــدى القصــير متابعــة مؤشــرات االســتثمار لالســتفادة منهــا كــأداة تقويميــة لرصــد ومتابعــة الوضــع االقتصــادي لكــل قطــر لتــوفير التنبــؤات فــي ا
.والطويل

دراسة تحليلية لألمن الغذائي العربي وإمكانيات تحقيقه 16)

٢٠٢٠، سبتمبر ٣، ع٣٠مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠٢٠ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر جليلمصطفى عبد ربه البقالوي، سمر شاذلي عبد ال: المؤلفان
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الــدخل  :مــن اإلنفــاق االســتهالكي النهــائي العــام والخــاص فــي االقتصــاد، لدراســة العوامــل ســواء كميــة أو نوعيــة، مثــلكــل تبــرز أهميــة  :المســتخلص
تقــدير  وتهــدف هــذه الدراســة إلــى. والثــروة ومعــدل الفائــدة والمكاســب الرأســمالية واألصــول الســائلة وغيرهــا، والتــي يمكــن أن تــؤثر علــى االســتهالك

السياسـة االقتصـادية مـن تصـميم خطـة صـانعو ، األمـر الـذي يمكـن )٢٠١٥ - ١٩٨٥(محددات اإلنفاق االستهالكي النهائي الخـاص فـي مصـر خـالل الفتـرة 
.لتوجيه هذا اإلنفاق بما يخدم األهداف االقتصادية العامة للدولة، وتحقيق الرفاهية االقتصادية ألفراد المجتمع

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ضـخم وجود عالقة ذات داللة إحصائية معنوية موجبة بـين االسـتهالك النهـائي الخـاص الحقيقـي فـي مصـر، وكـل مـن الـدخل الحقيقـي ومعـدل الت
حقيقـي، المتوقع، وأيضًا وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية معنويـة موجبـة بـين االسـتهالك النهـائي الخـاص الحقيقـي فـي مصـر ومعـدل الفائـدة ال

 االسـتهالكوقد يرجع ذلك إلى تدني الدخول الحقيقية لألفراد في مصر، وارتفاع الميل الحـدي لالسـتهالك لألفـراد، األمـر الـذي يجعلهـم مهتمـين ب
.اآلجل

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 يمكن لصانعي السياسات االقتصادية فـي الدولـة مـن ) ٢٠١٥ – ١٩٨٥(لعل تقدير محددات اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص في مصر خالل الفترة
.تصميم خطة لتوجيه هذا اإلنفاق بما يخدم األهداف االقتصادية العامة للدولة، وتحقيق الرفاهية االقتصادية ألفراد المجتمع

)٢٠١٥ - ١٩٨٥(المحددات االقتصادية لإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص في مصر  17)

٢٠٢٠، يونيو ١، ع ٢٨مج: المجلة المصرية للتنمية والتخطيط: المصدر

٢٠٢٠ معهد التخطيط القومي: الناشر محمد عباس: المؤلف
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ــة   :المســتخلص ــأثيرات المنإحــدى تًعــد السياســات الســعرية الزراعي ــة االقتصــادية الزراعيــة، وإحـــداث  الت اســبة أهــم األدوات المهمــة إلحــداث التنمي
باطهـا الوثيـق رتوالوالالزمة لزيادة اإلنتاج الزراعي وذلك لعالقتهـا المباشــرة بتوجيــه كــل مــن اإلنتــاج  واالسـتهالك فـي االتجـاه الـذي يرغبـه المجتمـع، 

اد المقتصـد ككـل القطاع الزراعي نفسه وما يتبع ذلك من توزيع الدخول بين أفروسكان بتوزيع الـدخول بـين القطاعـات المختلفـة  للمقتصد الوطني 
عيـة زرمهدفت هـذه الدراسـة إلـى دراسـة الوضـع الـراهن إلنتـاج المحاصـيل الغذائيـة االسـتراتيجية، ومحـددات الميـزان الغـذائي لهـا، وتقـدير األسـعار ال

ياسـة السـعرية األسعار المزرعية التـي يحصـل عليهـا الـزراع، وتقيـيم الستماشي للمحاصيل وفقًا لمختلف المتغيرات االقتصادية، للتعرف على مدى 
رهـا لكين، وآثاالمتبعة في تسويق هذه المحاصيل، من خالل تقدير نموذج التوازن الجزئي، للتعرف على آثارها على رفاهية كـل مـن المنتجـين والمسـته

.على ميزانية الدولة والمتاح من النقد األجنبي، وأخيرًا التعرف على تطور مؤشرات األمن الغذائي للمحاصيل االستراتيجية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 لمحاصـيل الـذرة الشـامية واألرز وبنجـر السـكر عـن نظيرتهـا ) ٢٠١٦ – ٢٠١٤(انخفاض األسعار المزرعية التي حصل عليهـا الـزراع خـالل متوسـط الفتـرة
ياتراجع متوسط نصيب الفرد من كل من القمح والذرة الشامية واألرز سنومع مختلف المتغيرات االقتصادية، ووالمتماشية المقدرة 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

عيـة لتلـك ضرورة التوسـع فـي زراعـة المحاصـيل االسـتراتيجية للحـد مـن فجوتهـا الغذائيـة، وضـرورة مواكبـة التغيـرات السـنوية فـي األسـعار المزر
.المحاصيل

لغــذائي اآلثــار االقتصــادية للسياســات الســعرية للمحاصــيل الغذائيــة االســتراتيجية علــى األمــن ا 18)
المصري

٢٠١٩، يونيو )ب(٢، ع٢٩مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٩ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر مصطفى محمد السعدني: المؤلف
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هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مفهــوم األمــن الغــذائي مــن منظــوره الشــامل، بجانــب تحديــد العوامــل المــؤثرة علــى الفجــوة  :المســتخلص
تفســير الغذائيــة فــي مصــر، ســواء كانــت تلــك العوامــل اقتصــادية أم عوامــل متعلقــة بقطــاع الزراعــة، وذلــك باالســتعانة بأســلوب االنحــدار المرحلــي، ل
عمليــة المتغيــرات المســتقلة، ومعرفــة مــدى تأثيرهــا علــى المتغيــر التــابع، ومــدى توافقهــا مــع النظريــة االقتصــادية، ثــم دمــج تلــك العوامــل وربطهــا ب

كـن ، والتي تهدف إلى إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية تحقق من خاللها معدالت نمو متزايدة ومستدامة، ويم٢٠٣٠التنمية الزراعة المستدامة لعام 
ــي تعتمـــد بـــصورة كبيـــرة  ــدول الت ــدة للســكان فــي مصــر، فتُعــد مصــر مــن ال ـــسلع اســتيرعلــى مــن خاللهــا اســتيفاء االحتياجــات الغذائيــة المتزاي اد ال

.من الزيوت% ٧٨مـن اللحوم، % ٤٠من الذرة، % ٥٠من القمح، % ٥٥االستراتيجية من الخارج لسد احتياجات سكانها، حيث تستورد 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 قوميغاية األهمية لتحقيق أمن مصر ال فىتعاني مصر من اتساع في الفجوة الغذائية وصعوبة تحقيـق مـا يطلق عليه األمن الغذائي وهو.

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 إعـادة تخـصيص الموارد الزراعية المتاحة، وتوجيهها وفقًا للمجاالت التي تحقق كفاءة في اإلنتاج الزراعيضـرورة.

النمـو  ضـرورة ترشـيد معدالت استهالك األفراد من الغذاء، مع تعديل األنماط االستهالكية السائدة داخل المجتمع المصري، وخفـض معـدالت
.السكاني

يـق األمـن التحليل الكمي ألهم العوامل المؤثرة على الفجوة الغذائية والممكنات االقتصادية لتحق 19)
الغذائي في مصر

٢٠١٩، ديسمبر ٤، ع٢٩مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠٢٠ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر عماد الدين زكي الهواري، محسن محمود البطران: المؤلفان



30 |ضبط األسعار    |القاعدة القومية للدراسات 

ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

السكان مـن ناحيـة،  عدد فىتعاني مصر من فجوة كبيرة في الزيوت النباتية الغذائية نظرًا لزيادة الطلب عليها نتيجة للزيادة المستمرة  :المستخلص
وبالتـالي  ،ريوانخفاض اإلنتاج المحلي من ناحية أخرى، ولسد هذه الفجوة تلجأ الدولة إلى االستيراد من الخارج مما يزيد مـن العـبء علـى الميـزان التجـا

الل ميزان المـدفوعات، ممـا انعكـس بـدوره علـى مشـكالت التنميـة الزراعيـة، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى دراسـة الوضـع الـراهن للزيـوت النباتيـة، مـن خـ
.النباتية تطور كمية اإلنتاج المحلي، وكمية الغذاء الصافي، وحجم الفجوة، وتطور متوسط نصيب الفرد السنوي من مختلف الزيوتعلى التعرف 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

  مـن متوسـط إجمـالي كميـة اإلنتـاج المحلـي مـن الزيـوت % ٣،٦طـن بمعـدل زيـادة سـنوي آالف  ٨،٣٣تزايد كمية اإلنتـاج المحلـي مـن الزيـوت بمقـدار
مـن متوسـط % ٢،٥طـن بمعـدل تزايـد سـنوي آالف  ٥،٥١ألف طن، كما تتزايـد كميـة الغـذاء الصـافي مـن الزيـوت النباتيـة بمقـدار  ٦٣١والمقدر بحوالي 

 ٦،١٧ألـف طـن، ممـا يـؤثر علـى زيـادة حجـم الفجـوة مـن الزيـوت النباتيـة بمقـدار  ١٠٢٨إجمالي كمية الغذاء الصافي من الزيوت النباتية والمقـدر بحـوالي 
.طنألف  ٣٩٦من متوسط إجمالي حجم الفجوة في الزيوت النباتية والمقدر بحوالي % ٤،٤طن بمعدل تزايد سنوي آالف 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

غيـر قتصـادية زيادة مساحات محاصيل البذور الزيتية التقليديـة، وزيـادة اإلنتاجيـة مـن خـالل اسـتنباط سـالالت جديـدة عاليـة الجـودة، وإيجـاد بـدائل ا
.تقليدية تتمثل في أجنة البذور المختلفة ومحتواها من الزيت

ريـة مصـر تطور اإلنتاج واالستهالك والفجوة ومتوسط نصيب الفرد من الزيوت النباتية في جمهو 20)
العربية

٢٠١٩، ديسمبر )ب(٤، ع٢٩مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٩ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر محسن محمود البطران: المؤلف
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فجــوة تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الوضــع الــراهن إلنتــاج واســتهالك بعــض المنتجــات الحيوانيــة فــي مصــر، وتقــدير حجــم ال :المســتخلص
كفايـة دير مـدى الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي، باإلضافة إلى دراسة أهـم العوامـل المـؤثرة علـى إنتـاج واسـتهالك المنتجـات الحيوانيـة فـي مصـر، وتقـ

انيـة ات الحيواإلنتاج والواردات لتغطية االستهالك المحلي، وقياس الفائض والعجز في المخزون االستراتيجي، وتقدير معامل األمـن الغـذائي للمنتجـ
).٢٠١٦ - ٢٠٠٠(موضع الدراسة في مصر خالل الفترة 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 طـن لكـل آالف  ٦،٨، ٩،٢٨أن حجم الفجوة من اللحوم الحمراء واألسماك أخذ اتجاهًـا عامًـا متزايـدًا، حيـث بلـغ مقـدار الزيـادة السـنوية للفجـوة حـوالي
).٢٠١٦ – ٢٠٠٠(من متوسط الفجوة خالل الفترة %  ٦،٣، %٧،٨منهما على الترتيب تمثل نحو 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ه ا يترتـب عليـضرورة التوسع في مشروعات اإلنتاج الحيواني واالستزراع السمكي لزيادة اإلنتاج المحلـي، وسـد الفجـوة مـن البـروتين الحيـواني، ممـ
غـذائي مـن زيـادة حجـم المخـزون االسـتراتيجي مـن المنتجـات الحيوانيـة ليكفـي االسـتهالك المحلـي لمـدة ال تقـل عـن سـتة أشـهر لتحقيـق األمـن ال

.المنتجات الحيوانية في مصر

دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية في مصر 21)

٢٠١٩، ديسمبر )ب(٤، ع٢٩مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٩ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر منى صالح إمام محمد: المؤلفان



32 |ضبط األسعار    |القاعدة القومية للدراسات 

ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

ــر :المســتخلص ــاج مــن دجــاج التســمين مــن خــالل التعــرف علــى المتغي ــادة اإلنت ات تهــدف هــذه الدراســة بصــفة رئيســة إلــى دراســة مــدى إمكانيــة زي
امـات سـعر الخاالقتصادية المرتبطة بتنمية اإلنتاج الداجني في مصر، كما تهدف إلى إظهار دور وأهمية المتغيرات االقتصادية، ودراسة تطـور كميـة و

ك تهالالمستخدمة في إنتاج األعالف للدواجن، وأهم العوامل المحددة لإلنتاج الفعلي من بداري التسمين في مصر، وأهم العوامل المـؤثرة علـى اسـ
.اللحوم البيضاء في مصر، والتوقع المستقبلي بإنتاج واستهالك ونصيب الفرد منها

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

يضـاء وعـدد تبين من دراسة العوامل المؤثرة على استهالك اللحوم البيضاء وجود عالقة طردية بين متوسـط االستهالك الفـردي مـن اللحـوم الب
مقارنـة بمتوســط ) ٢٠٢٥، ٢٠٢٠(السكان ومتوسط دخل الفرد، واتضح من دراسة التوقع المستقبلي إلنتاج واستهالك اللحوم البيضـاء خـالل عـامي 

مـراء زيادة اإلنتاج واالستهالك والفجوة والسعر المحلي، وقد يرجع ذلك لزيادة عدد السكان وارتفاع أســعار اللحـوم الح) ٢٠١٦ – ٢٠٠٠(الفتـرة البحثيـة 
.في هذه الفترة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

دلًا مــن شــرائهم اإلرشــاد الفنــي لمربــي الــدواجن عــن كيفيــة تكــوين عالئــق متوازنــة بتكلفــة منخفضــة باســتخدام مكونــات العالئــق المتاحــة بــالريف بــ
واجن مــن مخــاليط األعــالف التجاريــة واألعــالف المركـــزة مـــن الـــسوق بأســـعار مرتفعــة، واســتخدام البــدائل المحليــة لتكــوين العالئــق الخاصــة بالــد

.المنتجات الرئيسة والثانويـة فـضلًا عـن التوسع في زراعة وإنتاج الذرة الصفراء كبديل للمستورد منها

دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك دجاج التسمين في مصر 22)

٢٠١٩، ديسمبر )ب(٤، ع٢٩مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٩ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر نيفين أحمد حامد، يمنى شحاتة مصطفى: المؤلف
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لكة منهـا، وخاصـة تمثلت مشكلة الدراسة في أنه على الرغم من تزايد اإلنتاج من السلع الغذائية االستراتيجية، فـإن الكميـات المسـته :المستخلص
يـة اتسـاعًا ذائمن السلع األساسية في األمن الغذائي، ما زالت تتجه إلى الزيـادة بمعـدالت أعلـى مـن الزيـادة فـي اإلنتـاج؛ ممـا أدى إلـى تزايـد الفجـوة الغ

 ، األمر الذي ترتب عليه تزايـد اعتمـاد الدولـة علـى االسـتيراد مـن الخـارج، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى التعـرف)٢٠١٦ – ٢٠٠٠(عامًا بعد عام خالل فترة الدراسة 
إلضـافة ء الـذاتي، باعلى الوضع اإلنتاجي واالستهالكي لبعض السلع الغذائية االسـتراتيجية، وتقـدير حجـم الفجـوة الغذائيـة، والـواردات ونسـبة االكتفـا

تهالك إلــى أهــم العوامــل المــؤثرة علــى اســتهالك محاصــيل موضــع الدراســة فــي مصــر، وتقــدير كــلٍّ مــن فترتــي كفايــة اإلنتــاج وتغطيــة الــواردات لالســ
.المحلي والفائض والعجز في المخزون االستراتيجي، وأخيرًا معامل األمن الغذائي لمحاصيل موضع الدراسة في مصر خالل فترة الدراسة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

فتـرة ا خـالل تزايد حجم الفجوة من القمح والسكر والزيوت النباتية زيادة سنوية معنوية، بينمـا أخـذ حجـم الفجـوة مـن الفـول اتجاهًـا عامًـا متناقصًـ
.الدراسة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

إلحــداث  ضــرورة التوســع فــي زراعــة المحاصــيل موضــع الدراســة، واســتنباط أصــناف عاليــة اإلنتاجيــة، وترشــيد االســتهالك الفــردي الغــذائي، وذلــك
.تراكم في المخزون االستراتيجي يكفي لالستهالك المحلي لتحقيق األمن الغذائي من محاصيل موضع الدراسة في مصر

دراسة اقتصادية للوضع الراهن لألمن الغذائي ألهم المحاصيل الزراعية في مصر 23)

٢٠١٩، ديسمبر )ب(٤، ع٢٩مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٩ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر منال محمد صالح الصفتي: المؤلف



34 |ضبط األسعار    |القاعدة القومية للدراسات 

ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

إنتاجـه محليـا  تمثٍّلت مشكلة الدراسـة فـي انخفـاض اإلنتـاج المحلـي مـن محصـول الـذرة الشـامية، وتنـامي الفجـوة الغذائيـة بـين مـا يـتم :المستخلص
لـى ن أثـر واضـح عوبين االحتياجات االستهالكية الفعلية المطلوبة منه، هذا باإلضافة لما تظهره قيمة الكميات المستوردة منه لسد تلك الفجـوة مـ

زان لميـفاتورة الواردات المصرية عمومًا والزراعية خصوصًا فـي ظـل نقـص العمـالت األجنبيـة خاصـة الـدوالر األمريكـي، ومـا يتبعـه مـن زيـادة فـي عجـز ا
ع التجاري المصري، وهدفت هذه الدراسة إلـى الوقـوف علـى حجـم كميـة اإلنتـاج المحلـي مـن محصـول الـذرة الشـامية، وحجـم كميـة المسـتورد منـه، مـ

.بيان إمكانية إنتاج الكمية المستوردة محليًا، بهدف تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق االكتفاء الذاتي منه كليًا أو جزئيًا

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

مياه التـي إمكانية وضع خطة على مدار خمس سنوات الستصالح واستزراع األراضي الجديدةـ معتمدة على توفير مياه الري من فائض مقننات ال
صـول الـذرة تـزرع بمح وتوشكىترعة السالم وبمحاذاة كانت تستغل في زراعة مساحة األرز التي تم حظرها، وعلى مياه اآلبار  كمصدر مياه جوفية، 

.لنصل إلى إجمالي المساحة المطلوبة لتغطية االحتياجات االستهالكية منه

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 لبيــة فــي تالشــديد ضــرورة التوســع فــي استصــالح واســتزراع األراضــي؛ لزيــادة الرقعــة الزراعيــة بشــكل حقيقــي، واالســتفادة منهــا لســد العجــز
ة الغلـة ر لزيـاداالحتياجات الغذائية مـن الـذرة الشـامية، وتقليـل الفجـوة الغذائيـة، وزيـادة نسـبة االكتفـاء الـذاتي، مـع زيـادة إمكانيـة البحـث والتطـوي

.الفدانية من محصول الذرة الشامية

يجية فــي دراســة تحليليــة إلمكانيــة تقليــل الفجــوة الغذائيــة مــن بعــض محاصــيل الحبــوب االســترات 24)
ظل تحرير سعر الصرف

٢٠١٩، ٢، ع٥٧مج: مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر: المصدر

٢٠١٩ كلية الزراعة بجامعة بنها: الناشر ربيع محمد أحمد بالل، أحمد سعد محمد راشد: المؤلفان
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مـر الـذي تكمن مشكلة الدراسة في زيادة أسعار السلع الغذائية خاصـة بعـد ارتفـاع سـعر الصـرف بمعـدل يفـوق الزيـادة فـي الـدخل، األ :المستخلص
والظـروف  الئمتـتعـن زيـادة الـدعم الـذي تتحملـه الدولـة لتـوفير السـلع الغذائيـة بأسـعار فضـلًا أدى إلى التغير فـي الـنمط الغـذائي فـي الريـف والحضـر، 

ــى توصــيف وتحليــل الوضــع الغــذائي فــي مصــر، والتعــرف علــى بعــض العوامــل الرئي ســة االقتصــادية لألفــراد، وتهــدف هــذه الدراســة بصــفة عامــة إل
الك مـاط االسـتهالمرتبطة بالتغير في األنماط االستهالكية الغذائية، وقياس المرونات المختلفة على المجموعات الغذائية، والتـي تعكـس بـدورها أن

ضــيح أي الغــذائي، وحســاب بعــض المؤشــرات التــي يمكــن أن تعكــس ســلوك المســتهلك تجــاه بنــود اإلنفــاق علــى المجموعــات الغذائيــة، وبالتــالي تو
.أكثر تأثرًا بهذه التغيرات) الحضر –الريف (المناطق 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 ــر العوامــل االجتماعيــة علــى الــنمط االســتهالكي فــي الحضــر والريــف أن االســتهالك واإلنفــاق ســتوى بزيــادة الميزيــدان تبــين مــن خــالل دراســة أث
فـي اسـتهالك  التعليمي وحجم األسرة، واتضح أن الحضر أكثر تأثرًا من الريف بارتفاع سعر الصرف، حيث يتضح ذلك مـن ارتفـاع نسـب االنخفـاض

.السلع الغذائية المختلفة في الحضر أكثر من مثيلتها في الريف وخاصة في مجموعة اللحوم

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ئيـة، توعيـة الغذااالهتمام بتوجيه أنماط االستهالك الغذائي في مصر وصولًا إلى نظام غذائي متوازن خاصة في الريف، واالهتمام بنشر الثقافة وال
جهـة ائيـة مـن ووقيام اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء بحملة قومية لتوعية األسر المصرية بالثقافة الصحية الغذائية واحتياجات األفراد الغذ

.النظر الصحية

دراسة تحليلية ألنماط االستهالك الغذائي في مصر 25)

٢٠١٩، يونيو )ب(٢، ع٢٩مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٩ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر شعبان عبد الجيد عبد المؤمن: المؤلف
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ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

وب باعتبارهـا تمثلت مشكلة الدراسة بـأن هنـاك فجـوة غذائيـة نتيجـة لقلـة اإلنتـاج المحلـي والزيـادة فـي االسـتهالك مـن محاصـيل الحبـ :المستخلص
ف علــى الغــذاء الــرئيس للســكان، األمــر الــذي يضــطر مصــر إلــى اســتيرادها لســد وتقلــيص الفجــوة الغذائيــة، وهــدفت الدراســة بصــفة عامــة إلــى الوقــو
ي مصـر، أوضاع األمن الغذائي ألهم محاصيل الحبوب في مصر، من خالل تطور الطاقة اإلنتاجية واالستهالكية والسـعرية ألهـم محاصـيل الحبـوب فـ

.ي مصرودرجة االستقرار االقتصادي ألسعار مستلزمات اإلنتاج في مصر، والمخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي ألهم محاصيل الحبوب ف

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

تاجيــة بعــد دراســة المؤشــرات اإلنتاجيــة واالقتصــادية لمحاصــيل القمــح والــذرة الشــامية واألرز، والتــي تمثلــت فــي كــل مــن الرقعــة المزروعــة واإلن
، تبين من ذلـك ) ٢٠١٧ – ٢٠٠٠(الفدانية واإلنتاج الكلي والتكاليف الكلية واإليراد الكلي وصافي العائد، والعمالة البشرية والخدمة الحيوانية خالل الفترة 

ولي القمـح ارتفاع معدالت التغيـر السـنوي للرقعـة المزروعـة لهـذه المحاصـيل، وأيضًـا ارتفـاع معـدالت التغيـر السـنوي لإلنتاجيـة الفدانيـة لمحصـ
ها واألرز وانخفاضـــها لمحصـــول الـــذرة الشـــامية، وارتفـــاع معـــدالت التغيـــر الســـنوي لإلنتـــاج الكلـــى لمحصـــولي القمـــح الـــذرة الشـــامية وانخفاضـــ

.لمحصول األرز

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

هــذه ضــرورة رفــع نســبة االكتفــاء الــذاتي مــن محاصــيل القمــح والــذرة الشــامية مــن خــالل التوســع األفقــي مــن خــالل زيــادة المســاحات المنزرعــة ل
ط أصـناف المحاصيل من خالل زيادة األراضي الجديدة، وتشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل وتوفير أسعار مناسـبة للمـزارعين، واسـتنبا

زينجديدة ذات إنتاجية عالية، ومحاولة ترشيد االستهالك والحد من الفاقد في االستهالك وأثناء عمليات الجمع والحصاد والنقل والتخ

دراسة تحليلية لمؤشرات األمن الغذائي ألهم محاصيل الحبوب في مصر 26)

٢٠١٩، ديسمبر )ب(٤، ع٢٩مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٩ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر ينادية فتح هللا جمعة، جمال عبد الرازق منيس: المؤلفان
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دواجن، حيـث هدفت الدراسة إلى دراسة أثر تحرير سعر الصرف للجنيه المصري على المنتجين والمستهلكين للحـوم الحمـراء ولحـوم الـ :المستخلص
تحريــر ســعر الصــرف وتعــويم الجنيــه المصــري، واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب التحليــل الكمــي  ٢٠١٦قــرر البنــك المركــزي المصــري فــي ســبتمبر عــام 

عر الصـرف، باستخدام االنحدار واالرتباط، وأوصت الدراسة بعمل دراسـات تمكـن واضـعي سياسـات اإلنتـاج واالسـتهالك مـن تقـدير النتـائج لتغيـر سـ
.توعية المستهلكين باستخدام البدائل عند ارتفاع أسعار سلعة ما بنسبة كبيرة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 علـى الترتيـب، وأن % ٨,١و% ٨,٨و% ٩,٣يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن واألسماك بحـوالي % ١٠أن ارتفاع سعر الصرف بمقدار
بـالريف % ٢,٥و% ٢,٩بالريف والحضر في الفئة األولى، وحـوالي % ٦و% ٧,٥إلى خفض استهالكها بحوالي تؤدي % ١٠زيادة أسعار اللحوم الحمراء بمقدار 

.بالريف والحضر في الفئة الثالثة على التوالي% ٠,٩و% ١,٤والحضر في الفئة الثانية، وحوالي 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

اق بعـد عمل دراسات تمكن واضـعي سياسـات اإلنتـاج واالسـتهالك مـن تقـدير النتـائج لتغيـر سـعر الصـرف، مـع ضـرورة مراقبـة األسـعار باألسـو
ع بنســبة تغيــر ســعر الصــرف لحمايــة فئــات الــدخل المتوســط والمــنخفض، مــع توعيــة المســتهلكين باســتخدام البــدائل عنــد ارتفــاع أســعار الســل

.كبيرة

أثر تحرير سعر الصرف على سلوك المستهلكين للحوم الحمراء 27)

مركز البحوث الزراعية: المصدر

٢٠١٨ مركز البحوث الزراعية: الناشر محمد غازي غرابة، محمد عبد الخالق الصاوي: المؤلفان
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تحريــر ســعر الصــرف للجنيــه المصــري، ممــا أدى إلــى ارتفــاع كبيــر فــي أســعار جميــع  ٢٠١٦قــرر البنــك المركــزي المصــري فــي ســبتمبر عــام  :المســتخلص
طـن مـن الـذرة الصـفراء التـي تـدخل فـي ماليـين  ٦،٨مستلزمات اإلنتاج الزراعي بصفة عامة، والحيـواني بصـفة خاصـة، وعلمًـا بـأن مصـر تسـتورد حـوالى 

مليــار جنيــه، ممــا أدى إلــى رفــع أســعارها بالعملــة المحليــة ألنهــا مرتبطــة  ١٣،٧صــناعة األعــالف الالزمــة لإلنتــاج الحيــواني والــداجني تكلــف الدولــة حــوالى 
 نتجـيبسعر الدوالر، مما ترتب عليه ارتفـاع أسـعار اللحـوم الحمـراء، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى دراسـة أثـر تحريـر سـعر الصـرف للجنيـه المصـري علـى م

.اللحوم الحمراء، ودراسة أثر ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج على أسعار اللحوم الحمراء

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 مما كانـت عليـه قبـل ٥٥و ٥٨أدى تحرير سعر الصرف إلى زيادة نسبة تكاليف اإلنتاج الكلية لرأس التسمين من الجاموس واألبقار الخليط بحوالي٪
٪ممــا كانــت عليـه قبــل تحريــر ســعر ٥١و ٥٦التحريـر، بينمــا بلغــت نسـبة زيــادة العائــد الكلـي لــرأس التـــسمين مــن الجـاموس و األبقــار الخلــيط حـوالى 

.الصرف على التوالي

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 ج والنـواتج سياسات اإلنتاج من تقدير النتائج لتغير سعر الصـرف، وضـرورة مراقبـة أسـعار مسـتلزمات اإلنتـاواضعي ضرورة عمل دراسات تمكن
.احبعد تغير سعر الصرف لتحديد هامش الربح، مع االهتمام بالتغذية على األعالف غير التقليدية لخفض تكلفة اإلنتاج وزيادة األرب

ــر تحريــر ســعر الصــرف للجنيــه المصــري علــى إنتــاج اللحــوم الحمــراء  28)  دراســة الحالــة بمحافظــة(أث
)الغربية

٢٠١٨، يونيو ٢، ع٢٨مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٨ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر محمد عبد الخالق الصاوي، محمد غازي غرابة: المؤلفان
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تـارة، علـى طـول القنـاة التسـويقية للسـلع المخوجودهـا ومواقـع ) إن وجـدت(القـوى االحتكاريـة وجـود تهدف الدراسة إلـى الكشـف عـن  :المستخلص
ذه وصــور الممارســات االحتكاريــة المحتملــة فــي هــذه المواقــع وأســبابها، ثــم اقتــراح األدوات والسياســات الالزمــة لمعالجــة هــذه األســباب، ومنــع هــ

ع، وفحـص الممارسات، وتهدف أيضًا إلـى تعيـين خصـائص السـلع الغذائيـة المسـتهدف دراسـة أسـواقها، وتعيـين القنـوات التسـويقية لهـذه السـل
مـة ات واألدوات الالزوتحليل العالقة التنظيمية ودرجة التناسق فيما بينهـا، وتقـديم وتحليـل التغيـرات السـعرية للسـلع، وتقـديم مقترحـات بالسياسـ

.لوقف هذه الممارسات االحتكارية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 مرجعهـا األساسـي هـو تخفـيض قيمـة  ٢٠١٦أن الزيادات السعرية التي حدثت فـي أسـواق كـل مـن السـكر وزيـوت الطعـام فـي الربـع األخيـر مـن عـام
ت كر وزيـوالعملة الوطنية، وأن احتماالت زيادة درجة التركز، ومن ثم وجود القوة والممارسات االحتكاريـة بـين المنشـآت المشـتغلة فـي إنتـاج السـ

.الطعام تعد من االحتماالت المستقبلية الواردة مع زيادة الطلب على مخرجات هذه األنشطة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

يـة المتابعـة أهمية االرتقاء بوعي وثقافة المستهلك نحو أهمية مشاركته في ضبط األسواق في حالة االرتفاع المغالى فيه في األسعار، مع أهم
جـين ووسـطاء والرقابة المستمرة على تنفيذ األحكام والضوابط التي تشتمل عليها التشريعات من قبل المتعـاملين فـي هـذه األسـواق مـن منت

.وتجار

الممارسات االحتكارية في أسواق السلع الغذائية األساسية في مصر 29)

٢٠١٨، أكتوبر )٢٩٨(رقم: سلسلة قضايا التخطيط والتنمية: المصدر

٢٠١٨ معهد التخطيط القومي: الناشر معهد التخطيط القومي: المؤلف
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ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر



ـــة للدراســـات القاعـــدة القومي

ـــــــــــة  قائمـــــــــــة ببليوغرافي



ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

ـاف المؤلِّ  فكشَّ
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

٢٤أحمد سعد محمد راشد١

٤البنا محمدإسالم محمد ٢

٢٦جمال عبد الرازق منيسي٣

٢٤ربيع محمد أحمد بالل٤

١٤سحر البهائي٥

١٦سمر شاذلي عبد الجليل٦

٢٥شعبان عبد الجيد عبد المؤمن٧

٧الشيماء حامد محمود حجاج٨

٨عبد الرحمن شوقي محمد يونس٩

١٢عبد الرحمن محمد تريل١٠

١٤البجالتيعلي ١١

١٩عماد الدين زكي الهواري١٢

١فاروق فتحي السيد الجزار١٣
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

١١مجدي ماجد محمد حسين١٤

٢٠، ١٩محسن محمود البطران١٥

١١محمد حسين حفني غانم١٦

١٧محمد عباس١٧

٢٨، ٢٧محمد عبد الخالق الصاوي١٨

١٣محمد عبد القادر عطا هللا١٩

٦محمد عبد المنعم الشهاوي٢٠

٢٨، ٢٧محمد غازي غرابة٢١

٣، ٢مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار٢٢

١٥مصطفى الشحات الطوخي٢٣

١٦مصطفى عبد ربه البقالوي٢٤

١٨مصطفى محمد السعدني٢٥

٢٩معهد التخطيط القومي٢٦
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

٩منال عفان٢٧

١٥منال محمد سامي خطاب٢٨

٢٣منال محمد صالح الصفتي٢٩

١٣، ١٠منى حسني جاد علي٣٠

٢١منى صالح إمام محمد٣١

٢٦نادية فتح هللا جمعة٣٢

٢٢نيفين أحمد حامد٣٣

٥هاني محمد بهاء الدين٣٤

٢٢يمنى شحاتة مصطفى٣٥








