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أالملخصأالعربى
جراءأتفشيأفيروسأكوروناأالمستجدأأا أكبيرأأا أتأثيرأأمصر تأثرت
أدفعأالحكومةأالمصريةأالتخاذأالعديدأالمستجد، منأالتدابيرأأمما

أال أالمواواإلجراءات أحماية أعلى أللعمل أالوقائية طنينأحترازية
أ أكورونا أفيروس أمن أوتعدالمصريين أالزمةأالمستجد، أمنأهذه

أالمصريألهاأتعرضأالتيأالزماتأأخطر أالفترةأخاللأاالقتصاد
أديسمبرأأعليألتأثيرهاأليسأالخيرة أفي أبدايتها أمنذ اإلنسان

أكافةأعليأتأثيرهاأإلمتدادأولكنأالصحيةأفقط،أالناحيةأمنأ2019
أإغالقأحيثأالخريأاالقتصاديةأالقطاعات أمنأالعديدأتم
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالهامة.أأالقطاعات

أاإلنفاقأأنماطأفيأالتغيراتأعلىأالتعرفأإلىأالبحثأويهدف
أالمناطقأفيأالرئيسيةأاإلنفاقأمجموعاتأعلىأاإلستهالكي

فيروسأكوروناأالمستجد،أألتأثيرأنتيجةأبمصرأوالريفيةأالحضرية
.أقبلأوبعدأانتشارأالفيروسأوذلكأبالمقارنةأبينأأنماطأاإلستهالك

أالمركزيأالجهازأنشراتأمنأالحديثةأالبياناتأعلىأواعتمدأالبحث
أ2017ألعامأواإلستهالكأواإلنفاقأللدخلأواإلحصاءأالعامةأللتعبئة

أ2019/2020وأ2018أ/ أعلي أاعتمد أكما أالسلوبأ، إستخدام
أفـروق أوجود أعلي أللوقوف أالكمي أوالتحليل أمنأأالوصفي معنوية

أا أفي أوالحضرأإلأعدمه أالريف أفي أالغذاء أمجموعات أعلي نفاق
أال أبإستخدام ألمنحني أالرياضي أ(working .H)أنجلأنموذج منأ.
والحضرأأبالريفأزادتأقيمتهاأنأالمرونةأاإلنفاقيةأقدأأهمأالنتائجأ

أالمستجد أكورونا أفيروس أانتشار أأبعد أقبله، أكانت أأنهاأعما إال
أمما أالصحيح أالواحد أمن أأقل ضرورية،أأا أسلعأانهاأيعنيأظلت

أالسلعأبينما أالمرونةأكانتأالغذائيةأغيرأالخرىألمجموعة
أوتوصىأكمالية.أانهاأيعنيأمماأالصحيحأالواحدأمنأأكبرأاإلنفاقية
ألعالجأالالزمةأاالجراءاتأباتخاذأالحكومةأقيامأبضرورةأالدراسة

أاإلقتصادأعليأالسلبيةأوتأثيراتهأالوباءأهذاأإلنتشارأالسلبيةأالثار
أمعأيتناسبأبماأالفقيرةألألسرأالنقديأالدعمألثمأالمصري

أالدعمأذلكأزيادةأيتمأوأنأالحقيقيأالسرةأدخلأفيأاإلنخفاض
أ.المعيشةأتكاليفأفيأالمتوقعةأالزيادةأيوازىأبماأسنويا أ

أ–الدخلأالحقيقيأأ–الكلماتأالدليلية:أفيروسأكوروناأالمستجد
أ.المجموعاتأالغذائيةأ-اإلنفاقأالسريأ–السعارأ

أأمةدمقال
من أكبر التحديات التي  يعد فيروس كورونا المستجد

 30 ففي، تواجه العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس  2020يناير

ذات بعد دولي،  يشكل حالة طوارئ صحية كورونا المستجد
ومع زيادة حدة الفيروس وسرعة  2020مارس  11وفي 

 .العالم تم إعالنه كوباء بين العديد من دول ومناطق ارهنتشإ
مصر من الدول التي كان لفيروس كورونا المستجد تأثير 

من  كبير عليها مما دفع الحكومة المصرية التخاذ العديد
حترازية الوقائية للعمل على حماية إلالتدابير واإلجراءات ا

 زمةأ عد، تالمواطنين المصريين من فيروس كورونا المستجد
قتصاد إلا لها تعرض التي األزمات أخطر من كورونا

اإلنسان منذ  علي لتأثيرها ليس األخيرة الفترة خالل المصري
 ECES) الصحية فقط الناحية من 2019بدايته في ديسمبر 

 القطاعات كافة علي تأثيرها إلمتداد ولكن )2020،
 القطاعات من العديد تم إغالق حيث األخري قتصاديةإلا

 من ذلك وغير الجوي. والنقل الطيران قطاع مثل مةالها
 األمن علي المباشر التأثير أيضا منها والتي التأثيرات السلبية

 الخسارة وقدرت الزراعية. المنتجات أسعار وارتفاع الغذائي
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 بحوالي وقدرت %17.9 حوالي اإلجمالي القومي الناتج في
نتيجة  لكوذ األخيرة، شهور الثالث في جنيه مليار233

 السويس قناة عائدات وانخفاض السياحي القطاع لتضرر
 معظم في الوظائف وفقدان الخارج، العاملين في وتحويالت
 بحوالي بشدة الوظائف الخدمية تضررت حيث القطاعات

 7.255حوالي  الصناعة وقطاع تقريبًا، وظيفة ألف 837
 فةوظي ألف 9.29  حوالي بالزراعة العمال وظيفة، وفقد ألف

 ضررا قلالقطاع األ وهو الحركة وقلة الحظر وذلك نتيجة
)نصار،  والحروب وقت األزمات الزراعة ألستمرار نظرا

2020.) 
وبالنظر للقطاع اإلستهالكي نجد أنه من أثار الوباء 

المستهلكين من عدم القدرة على الوصول إلى  مخاوف
داد متطلبات حياتهم اليومية، فاز  المتاجر وعدم الحصول علي

مما  ،والمطهرات واالدوية فرط على السلع الغذائيةالطلب الم
الشركات  نخفاض في المخزون الشامل. وكانتإإلى  ديأ

المصنعة تعمل بأقل من طاقتها الكاملة في مصانعها إلتخاذ 
واإلجراءات الصحية من تقليل التزاحم في أماكن  التدابير

 ركان له األثا اإلجتماعي، مم التباعد العمل وتنفيذ تدابير
على مخزون البيع بالتجزئة وكذلك األسعار. ونتيجة للتباطؤ 

واعتبارا من  المصرى، الكبير سواء فى االقتصاد العالمى أو
فقد بدأت الدول ( 2020,)تقارير مجلس الوزراء 2020يوليو

الحظر الكلى )بعض الدول  ومنها مصر تخفيف إجراءات
ير حالة تسي ا مصر( إلىاألوروبية والعربية( والجزئى )منه

االقتصاد من الجمود، وبدأت فى تشغيل المطارات وفتح 
عادة حركة السياحة  األجواء تجاه حركة الطيران الدولى، وا 

وأوجه الحياة االقتصادية، ولكن  الدولية، والسياحة الداخلية،
والصحية لمنع إعادة  عتبار التدابير الوقائيةإلمع األخذ فى ا
 ى زيادة الطلب على الغذاءأدى ذلك كله إلإنتشار العدوى، 

نتيجة إعادة الحركة االقتصادية للحياة العملية، وبالتالى هناك 
 .على زيادة أسعار الغذاء محليا شواهد بالفعل

 

 المشكلةأالبحثية
يعاني االقتصاد المصري في الوقت الراهن من مشكلة 

ذي وال (covid 19)وهو انتشار فيروس كورونا المستجد كبيرة
الزيادات غير المسبوقة لي إذين العامين السابقين دي خالل هأ

في أسعار السلع والخدمات، ولذلك فإن األسرة المصرية 
تحاول التعايش مع تلك البيئة االقتصادية الجديدة من خالل 
إعادة توزيع مواردها علي السلع والخدمات المختلفة ولكن ال 

نود لدخلها علي ب تتوفر معلومات عن كيفية توزيع األسرة
نخفاض الكبير في دخلها الحقيقي من إلاإلنفاق المختلفة بعد ا

 جراء الزيادة المستمرة في المستوي العام لألسعار.

أأهدافأالبحث
علددي  يهدددف البحددث دراسددة تددأثير فيددروس كورونددا المسددتجد

 اإلنفاق اإلستهالكي لألسرة من خالل ما يلي:
وعددددددات السددددددلعية نمددددددط إنفدددددداق األسددددددرة علددددددي المجمدراسددددددة  -1

المختلفددة فددي ريددف وحضددر مصددر مددن واقددع بحددث الدددخل 
فتددرة مددا قبددل  2018 /2017واإلنفدداق واإلسددتهالك لعددامي 

 فترة انتشار الفيروس. 2019/2020، نتشار الفيروسإ

اسددتجابة اإلنفدداق اإلسددتهالكي لألسددرة للتغيددرات فدددي  دراسددة -2
نتشددار فيددروس كورونددا إخددالل الفتددرتين قبددل  دخددل األسددرة 

مدن خدالل تقددير نظدام للطلدب علدي تشداره نإمسدتجد وبعدد ال
 .المجموعات السلعية

األسددددددددرة علددددددددي  إلنفدددددددداقالددددددددنمط المتوقددددددددع  التعددددددددرف علددددددددي -3
تددددأثر األسددددعار المجموعددددات السددددلعية المختلفددددة فددددي ضددددوء 

وتغيرهددا خددالل فتددرة انتشددار فيددروس كورونددا المسددتجد وقبددل 
 في كل من الريف والحضر إنتشاره

أالبحث:  ستخدام األسلوب إلبحث علي د اعتمأ منهجية
الوصفي والتحليل الكمي للوقوف علي وجود األقتصادي 

معنوية من عدمه في اإلنفاق علي مجموعات الغذاء  فدروق
 نجلأنموذج الرياضي لمنحني في الريف والحضر بإستخدام ال

(Working ،1943) ، ستخدام البيانات المنشورة بالجهاز أتم
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بحث الدخل خالل  من ة واإلحصاءالمركزي للتعبئة العام
 2020 /2019، 2017/2018واإلنفاق واإلستهالك لعامي 

ولحساب متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة بالجنيه طبقًا 
لمجموعات اإلنفاق الرئيسية لكل من الحضر والريف، ولقد تم 
تقسيم ميزانية األسرة إلي عشرة مجموعات سلعية منها ست 

ئية وهي كما غذا موعات غيرمجموعات غذائية وأربع مج
يلي: الحبوب والخبز، اللحوم واالسماك، األلبان والجبن 
والبيض، الفاكهة، الخضر، السكر واألغذية السكرية ومواد 

أما المجموعات غير الغذائية فهي: المالبس  غذائية اخري،
واألقمشة وأغطية القدم، المسكن ومستلزماته واألثاث 

والرعاية الصحية،  الخدمات زلية،والتجهيزات والمعدات المن
سلع أخري غير غذائية وتشمل كل من االنتقاالت والنقل، 
واالتصاالت والثقافة والترفيه، التعليم، الكحول والمطاعم 

 والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة مثل العناية الشخصية.
أالنموذج:أتوصيفأ

علي نمدوذج رياضدي لمنحندي انجدل الدذي تدم  البحثعتمد أ
( نقدال 2017ريدق كدال مدن العراقدي وسدرحان)عدن طاسدتخدامه 

   وهو )2017 ،)العراقي  ( ،Working  ،1943) عن

W i= αi + βi Ln X n ……...…... (1)                             

        نسبة اإلنفاق علي السلعة،Wi = حيث 
     = Xi  إجمالي اإلنفاق اإلستهالكي لألسرة. 

عبارة عن  Xفإن   nم دراستهاالسلع التي يتفاذا كان عدد 
جميع السلع وبالتالي  إجمالي اإلنفاق اإلستهالكي لألسرة علي

يساوي الواحد N فإن مجموع نسب اإلنفاق علي السلع 
 :الصحيح أي أن

=1,               =0 ………….(2) 

-El ة ضافوتلخص المعادلتين السابقتين ما يعرف بقيد اال

Eraky) Adding up  ،1987)  أو ما يعرف بشرط تجميع
                                                   -انجل وهو ما يمكن التعبير عنه رياضيًا كما يلي:

 

مددن إجمددالي اإلنفدداق    iتعبددرعن نصدديب السددلعة    Wiحيددث
ويمكدن   . i ة للسلعةاإلنفاقي تعبر عن المرونة eiاإلستهالكي، 

في نموذج وركينج يمكن  iتوضيح أن المرونة اإلنفاقية للسلعة 
 : حسابها كما يلي

ei =1+(βi/wi )     ........... (4) 

سلعة ضرورية،  iسالبة تكون السلعة  βiفإذا كانت 
نخفضت نسبة إكلما  i وتنخفض قيمة المرونة اإلنفاقية للسلعة

ئة إذا كانت القيمة ون السلعة ردياإلنفاق عليها، ويمكن أن تك
 β أكبر من الواحد. أما إذا كانت  βi/wi)) رالمطلقة للمقدا

iموجبة فإن السلعة i   تكون كمالية وتزداد قيمة المرونة
 األسرة عليها. إنفاقنخفضت نسبة إكلما  i اإلنفاقية للسلعة

مع النظرية  اً أن يكون النموذج المستخدم متوافق ويجب
الذي يضمن  Workingنموذج  ق فية وهو ما يتحقاالقتصادي

أن زيادة اإلنفاق علي سلعة معينه يقابله انخفاض في اإلنفاق 
حيث يمكن تفعيل قيد الميزانية أو ما يعرف  علي سلعة أخري

ويتميز بشرط إنجل للتجميع السابق االشارة إليه. 
عن غيره من النماذج المزدوجة  Workingنموذج ً 

، ير المرونة مع تغير دخل األسرةيسمح بتغبأنه واللوغارتيمية 
 صفة خاصةوب ،يعطي نتائج ممتازة مع بيانات مسوح األسرةو 

نموذج ليشكل القاعدة الرئيسية ، و السلع الغذائية مع بيانات
( خاصة أذا أتصفت األسعار AIDSقرب للمثالية )األالطلب 
 .لجميع األسر بالثبات

أالنتائجأومناقشاتها
انتشـــارأفيـــروسأ  للحضـــرأقبـــلأكياقأاإلســـتهالأأنمـــاطأاإلنفـــ

أالمستجدكوروناأ
 بحث الدخل واإلنفاق الصادر عن بيانات يتضح من

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن متوسط اإلنفاق 
جنيه لعام  56260.4الحضرية بلغ نحو  السنوي لألسرة

نحو  الشريحة األوليبينما بلغ متوسط إنفاق ، 2017/2018
فقد بلغ  ما الفئات المتوسطة الدخلبين جنيه. 8369.3
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جنيه، في  57482متوسط إنفاق األسرة السنوي لها حوالي 
نحو  المتوسط للفئات المرتفعة الدخل حين بلغ ذلك

، وقد تم تقسيم 2017/2018جنيه خالل عام 94277.9
هذه الفئات تبعا لمستوي الدخل طبقا لبحث الدخل واإلنفاق 

 في متساوية إنفاقية شرائح رعش على فرادألا تقسيم تم فقد
 اإلستهالك الفدرد من نصديب متوسدط ستخدامأب األفراد عدد

 األفراد إجمالي من %10 شريحة كل تضم لألسرة، السنوى
متوسط  لقيمدة طبقاً  تصاعدياً  ترتيبهم بعد وذلك ،(عشيرات)

 يضم الذي ولألا العشير يعد مثال لألسرة، السنوي اإلستهالك
إنفاقيدة، أما  شدريحة أفقدر وهي إنفاقاً  لسكانا ( من%10 أقل)

الشريحة السادسة فهي تعتبر الشريحة المتوسطة من بين 
 مدا العشيرأ العشر شرائح كما أعتبرها بحث الدخل واإلنفاق،

 هو( السكان من %10 أعلي) يضم والذي واألخير العاشر

تعبئة العامة إنفاقية )تقرير الجهاز المركزي لل شريحة أغنى
أن ( 1)من بيانات الجدول يتضح و  (.2020واإلحصاء، 

 أعلي نسبة من اإلنفاق علي المجموعات السلعية كانت علي
المسكن ومستلزماته واالثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية 

 الفقيرة نحو فقد بلغت لألسر ،عتياديةوأعمال الصيانة اإل
ما جنيه، بين2562 بمتوسط إنفاق سنوي بلغ حوالي % 30.6

بمتوسط إنفاق  % 21.8 حوالي في األسر المتوسطة الدخل
 % 75.8 جنيه، في حين بلغت نحو12549بلغ حوالي 
جنيه لألسر الغنية  71475.3حوالي  بلغ إنفاقبمتوسط 

المالبس علي  في حين كان أقل نسبة إنفاق مرتفعة الدخل.
 الفقيرة سرلأل  %1.9 بنسبة بلغت نحوواألقمشة وأغطية القدم 

 .جنيه في العام155.4توسط إنفاق بلغ نحو بم

أ2017/2018لألسرةأالحضريةأعامأأ.أاإلنفاقأالسنويأونسبأاإلنفاقأعليأالمجموعاتأالسلعيةأالمختلفة1جدولأ
متوسطأنسبةأاإلنفاقأعليأالمجموعةأالسلعيةأ المجموعةأالسلعية

% 
متوسطأاإلنفاقأالسنويألألسرةأعليأالمجموعاتأ

 يةأبالجنيهالسلع

السرأ لأالسرك
 الفقيرة

السرةأ
 المتوسطة

السرةأ
 المرتفعة

السرأ كلأالسر
 الفقيرة

السرةأ
 المتوسطة

السرةأ
 المرتفعة

 5648.5 2685.1 613.4 2339.1 5.99 4.67 7.33 4.16 الحبوب والخبز
 12585.7 7514.4 1281.5 6696.5 13.35 13.07 15.31 11.90 اللحوم واألسماك
 6887.5 3234.3 1028.5 2757 7.31 5.63 12.29 4.90 والبيض األلبان والجبن

 3522.8 1219.2 230.6 1080.7 3.74 2.12 2.76 1.92 الفاكهة
 3094.7 2841.3 889.2 2546 3.28 4.94 10.62 4.53 الخضر

السكر واألغذية السدكرية ومدواد 
 2334.8 1016.7 519.3 1310.9 2.48 1.77 6.20 2.33 أخري غذائية

مالبدددددددس واألقمشدددددددة وأغطيدددددددة ال
 11748.2 2974.2 155.4 2553.2 12.46 5.17 1.86 4.54 القدم

المسدددددكن ومسدددددتلزماته واالثددددداث 
 71475.3 12549 2562 13413.7 75.81 21.83 30.61 23.84 والتجهيزات والمعدات المنزلية
 16897 5625.4 2695.3 5393.5 17.92 9.79 32.20 9.59 الخدمات والرعاية الصحية

 60566.7 13835.1 1437.3 14897.3 64.24 24.07 17.17 26.48 سلع اخري غير غذائية
 45667.5 21451.9 5581.9 19089.4 48.44 37.32 66.69 33.93 إجمالي السلع الغذائية

 93120.5 21048.6 5412.7 21360.4 98.77 36.62 64.67 37.97 إجمالي السلع الغير غذائية
 94277.9 57482 8369.3 56260.4 100.00 100.00 100.00 100.00 لي العامجمااإل

المجلددد الرابددع،  2017/2018جمعددت وحسددبت مددن نشددرات الجهدداز المركددزي للتعبئددة العامددة واإلحصدداء، بحددث الدددخل واإلنفدداق واإلسددتهالك لعددام ،: المصدددر
 2019يونيو 

أ
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أ
عاية الخدمات والر نسبة اإلنفاق علي أعلي  وقد بلغت

للفئات  السنوي اإلنفاق إجماليمن  %32.2 اليحو  الصحية
جنيه لتلك الفئة. في  2695.3بمتوسط إنفاق سنوي  ،الفقيرة

 ككل الغذائية السلع مجموعات علي اإلنفاق نسبة حين بلغت
 اإلنفاق السنوي لهذه الفئه الفقيرة، إجمالي من %66.7 حوالي

 ونح بلغت فقد يةالغذائ غير السلع علي المنفق نسبة أما
 أما ،لألسر الفقيرة السنوي اإلنفاق إجمالي من%  64.7
 السلع مجموعة جاءت فقد الدخل المتوسطة لألسر بالنسبة
 نحو بلغت بنسبة اإلنفاق من المرتبة األولي في الغذائية
جنيه، يليها 21451.9 حوالي بلغ إنفاق بمتوسط 37.3%

من  %36.6 إجمالي اإلنفاق علي السلع الغير غذائية
لي اإلنفاق السنوي لألسر المتوسطة الدخل بمتوسط إجما

أجنيه. 21048.6إنفاق بلغ 
في حين جاءت مجموعة السلع األخرى غير الغذائية في 

لألسر  % 64.2المرتبة األولي من اإلنفاق بنسبة بلغت نحو 
، بينما بلغت نسبة اإلنفاق 2017/2018الغنية بالحضر عام 

من إجمالي  %48.4الغذائية نحو علي مجموعة السلع 
اإلنفاق السنوي لهذا العام. كما تبين من البيانات أن أقل 
نسبة إنفاق لهذه الفئة كانت علي مجموعة السكر واألغذية 

من إجمالي اإلنفاق  %2.48السكرية واألغذية االخري نحو 
السنوي لألسر في الحضر. هذا ويالحظ بشكل عام أن نسبة 

كبر من نسبة إنفاق أم والشراب قيرة علي الطعاإنفاق األسرة الف
األسرة الغنية علي الطعام والشراب، في حين أن إنفاق األسرة 
الفقيرة علي السلع األخري غير الغذائية كانت نسبته أقل من 
مثيلتها في األسر الغنية والتي تشمل اإلنفاق علي االتصاالت 

 والتعليم والمطاعم والسلع والخدمات المتنوعة.

( نتائج التقدير االحصائي 2ت الجدول)تبين من بيانا
ستخدام طريقة المربعات إلنموذج وركينج في الحضر ب

ستخدام تلك التقديرات لحساب المرونات إالصغرى، ولقد تم 

اإلنفاقية وكذلك لحساب نسب اإلنفاق علي المجموعات 
( 2السلعية المختلفة في الحضر. حيث يتضح من الجدول )

كل من نسبة اإلنفاق علي  القة عكسية بينأن هناك ع
المجموعات السلعية ولوغاريتم اإلنفاق الكلي ألسر الحضر 
لكل من الحبوب والخبز، اللحوم واألسماك، األلبان والجبن 
والبيض، الفاكهة، الخضر، السكر والزيوت واألغذية السكرية، 
المسكن ومستلزماته واألثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية 

، الخدمات والرعاية الصحية، بينما كانت وأعمال الصيانة
العالقة طردية بين كل من نسبة اإلنفاق علي المجموعات 
السلعية و لوغاريتم اإلنفاق الكلي لكل من مجموعة المالبس 
واألقمشة وأغطية القدم، مجموعة السلع األخرى غير الغذائية. 

وعة السلع هذا وقد ثبتت المعنوية االحصائية لتلك لمجم
 Fوتشير قيم  0،1ري الغير غذائية عند مستوي المعنوية األخ

المحسوبة إلي أن النموذج المستخدم في صورته مالئم 
أن أغلب التغيرات  2Rومناسب لطبيعة البيانات. وتشير قيمة 

وهذا يعني أن في إنفاق األسرة يرجع إلي تغير االسعار، 
ستهالكها تبعا أاألسر بالحضر يمكن أن تغير من أنماط 

 لمستوي األسعار وعمل تباديل بين هذه المجموعات الغذائية.

( إلي تقديرات المرونات اإلنفاقية 3وتشير بيانات جدول)
 2017/2018علي المجموعات السلعية للحضر خالل عام 

( حيث يتبين أن 4ستخدام المعادلة رقم )أوالتي تم حسابها ب
أنها تمثل اإلنفاقية أي  المجموعات الغذائية منخفضة المرونة

سلعًا ضرورية لجميع األسر الفقيرة والمتوسطة والمرتفعة 
الدخل، وتعتبر مجموعة الخضر ومجموعة السكر واالغذية 
السكرية هي األكثر ضرورة لكل من األسر الفقيرة والمتوسطة 
ن كانت المرونة اإلنفاقية  والمرتفعة الدخل علي السواء. وا 

رة إلي المتوسطة إلي من األسر الفقيمتدرجة في اإلنخفاض 
 المرتفعة الدخل. 

 

أ
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أ2017/2018.أالمعادالتأاالنحداريةألنسبأاإلنفاقأعليأالمجموعاتأالسلعيةأواإلنفاقأالكليألألسرأالحضريةأعامأ2جدولأ
 2R F المعادلة المجموعةأالسلعية

 W = 5.69 -0.56 LnX الحبوب والخبز
(4.61)    (-3.49) 

0.79 12.32 

 W = 4.95 -0.29 LnX لحوم واألسماكلا
(4.22)   (-2.18) 

0.55 4.76 

 W = 8.46 -0.86 LnX األلبان والجبن والبيض
( 9.66)   (-7.77) 

0.95 **60.63 

 W = 2.67 -0.073 LnX الفاكهة
( 5.20)   (0.058) 

0.83 *15.82 

 W = 10.94 -1.25 LnX الخضر
(1.84)   (-1.62) 

0.34 2.61 

 W =9.89 -1.30 LnX أخري ومواد غذائية لسكريةألغذية االسكر وا
(4.92)   (-4.56) 

0.87 *20.79 

 W = -0.30 + 0.21 LnX المالبس واألقمشة وأغطية القدم
(-0.39)   (2.10) 

0.53 4.43 

 W = 3.86 -0.07 LnX المسكن ومستلزماته واالثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية
(6.97)   (-1.17) 

0.11 1.36 

 W =10.08 - 0.88 LnX والرعاية الصحيةالخدمات 
(4.08)   (-3.10) 

0.74 9.61 

 W = 1.26 + 0.21 LnX سلع اخري غير غذائية
(5.12)   (8.28) 

0.96 **68.55 

 .نسبة اإلنفاق علي المجموعة السلعية w :حيث 

: Ln X تشير إلي قيم  اللوغاريتم الطبيعي لإلنفاق الكلي لألسرة، القيم بين األقواسTالمحسوبة. 

 .(1جمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجدول )  :المصدر

 2017/2018.أالمروناتأاإلنفاقيةأعليأالمجموعاتأالسلعيةألألسرأفيأالحضرأعامأ3جدولأ

 كلأالسر المجموعةأالسلعية

السرأ
 السرةأالمتوسطة الفقيرة

السرةأ
 المرتفعة

8990. 0.938 0.897 الحبوب والخبز  0.908 
 0.986 0.980 0.991 0.979 لحوم واألسماكال

 0.701 0.808 0.918 0.802 األلبان والجبن والبيض
 0.951 0.969 0.985 0.968 الفاكهة
 0.685 0.784 0.904 0.792 الخضر

 0.396 0.599 0.842 0.601 السكر واألغذية السكرية ومواد غذائيةأخري
 1.020 1.036 1.074 1.041 دمالمالبس واألقمشة وأغطية الق

 0.998 0.996 0.998 0.997 المسكن ومستلزماته واالثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية
 0.965 0.914 0.971 0.914 الخدمات والرعاية الصحية

 1.009 1.010 1.012 1.010 سلع اخري غير غذائية
  2، 1المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجدول 
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قمشة أللمجموعة السلعية الخاصة بالمالبس وابينما في ا 

وأغطية القدم فإن مرونتها اإلنفاقية تزيد عن الواحد الصحيح، 
لألسر  1.07مما يعني أنها سلعة كمالية فقد بلغت نحو  

لألسر   1.02لألسر المتوسطة الدخل،  1.04الفقيرة، 
ى غير المرتفعة الدخل. في حين أن مجموعة السلع األخر 

فإنها تعتبر سلع كمالية حيث بلغت مرونتها اإلنفاقية  الغذائية
 علي مستوي األسر كلها أكبر من الواحد الصحيح.

ـــفأقبـــل ـــروسأ  أنمـــاطأاإلنفـــاقأاإلســـتهالكيأللري انتشـــارأفي
أكوروناأالمستجد

( إلي إن متوسط 4يتضح من البيانات الواردة بالجدول )
ث بلغ سرة الريفية حياإلنفاق علي المجموعات السلعية لأل

جنيه لعام  47282.7سر نحو ألالمتوسط لكل ا

، بينما بلغ المتوسط لألسر الفقيرة نحو 2017/2018
جنيه. بينما بلغ متوسط اإلنفاق السنوي لألسر  7302.6

جنيه، في حين بلغ ذلك المتوسط  57397.9المتوسطة نحو 
جنيه لألسر المرتفعة الدخل خالل عام  71580.9نحو

الجدول إلي أنه بالنسبة لألسر الفقيرة ويشير . 2017/2018
بالريف فقد كانت أعلي نسبة إنفاق لألسرة علي المسكن 
ومستلزماته واالثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة بلغت 

بينما أجنيه. 3373.5بمتوسط إنفاق بلغ نحو  %46.2حوالي 
ز الثاني جاءت المجموعة السلعية اللحوم واألسماك بالمرك

من إجمالي اإلنفاق  %31.7إنفاق بلغت نحو  بنسبة
جنيه،2312.9اإلستهالكي، بما يمثل قرابة 

أ2017/2018.أاإلنفاقأالسنويأونسبأاإلنفاقأعليأالمجموعاتأالسلعيةأالمختلفةألألسرةأالريفيةأعامأ4جدولأ
متوسطأنسبةأاإلنفاقأعليأالمجموعةأالسلعيةأأالمجموعةأالسلعية

أ%
ألسرةأعليأالمجموعاتأسنويألنفاقأالمتوسطأاإلأ

أالسلعيةأبالجنيه
السرأأكلأالسر

أالفقيرة
السرةأ

أالمتوسطة
السرةأ
أالمرتفعة

السرأأكلأالسر
أالفقيرة

السرةأ
أالمتوسطة

السرةأ
أالمرتفعة

 4359.3 3179.8 660.4 2582.1 6.09 5.54 9.04 5.46 الحبوب والخبز
 15197.1 8133.2 2312.9 6424.2 21.23 14.17 31.67 13.59 اللحوم واألسماك
 2058.3 2571.8 764.6 2058.3 2.88 4.48 10.47 4.35 البيضو األلبان والجبن 

 1072.9 1361.1 351.4 1072.9 1.50 2.37 4.81 2.27 الفاكهة
 2840.7 3327.9 951.6 2840.7 3.97 5.80 13.03 6.01 الخضر

السددكر واألغذيددة السددكرية 
 1540.9 1858.5 602.3 1540.9 2.15 3.24 8.25 3.26 أخريومواد غذائية

المالبدددددددددددددددس واألقمشدددددددددددددددة 
 7443 3319.3 207.1 2410.8 10.40 5.78 2.84 5.10 وأغطية القدم

المسددددددددددددكن ومسددددددددددددتلزماته 
واالثدددددددددددداث والتجهيددددددددددددزات 

 22449.4 11259.8 3373.5 9895.7 31.36 19.62 46.20 20.93 والمعدات المنزلية
 الخدددددددددددددددددمات والرعايددددددددددددددددة

 17886.1 5846.9 2216.6 4842.4 24.99 10.19 30.35 10.24 الصحية
 17320.2 12398.2 1330.6 9681.1 24.20 21.60 18.22 20.47 سلع اخري غير غذائية
 37611.1 23407.1 6656.8 19019.3 52.54 40.78 91.16 40.22 إجمالي السلع الغذائية

إجمددددددددالي السددددددددلع الغيددددددددر 
 33498.2 20426 5797.2 17148.9 46.80 35.59 79.39 36.27 غذائية

 71580.9 57397.9 7302.6 47282.7 100.00 100.00 100.00 100.00 اإلجمالي العام
المجلدد الرابدع،  2017/2018جمعدت وحسدبت مدن نشدرات الجهداز المركدزي للتعبئدة العامدة واإلحصداء، بحدث الددخل واإلنفداق واإلسدتهالك لعدام ، : المصددر
 2019يونيو 
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جموعة الخدمات والرعاية الصحية في في حين جاءت م
من  %30.4المرتبة الثالثة من اإلنفاق بنسبة بلغت نحو 

إجمالي اإلنفاق اإلستهالكي. ويوضح الجدول أن نسبة 
من  %91.2اإلنفاق علي السلع الغذائية ككل بلغت حوالي 

إجمالي اإلنفاق السنوي، نسبة المنفق علي كل السلع غير 
من إجمالي اإلنفاق السنوي   %79.4 ة فقد بلغت نحوالغذائي

ما يخص األسر متوسطة الدخل فقد فيلألسر الفقيرة. أما 
حتلت مجموعة السلع الغذائية المركز األول بنسبة إنفاق أ

% من إجمالي اإلنفاق السنوي، في  40.8   بلغت حوالي
حين جاءت نسبة اإلنفاق علي مجموعة السلع الغير غذائية 

ث نسبة المنفق عليها من إجمالي ركز الثاني من حيبالم
نسبة المنفق السلع األخري  يليها %35.6اإلستهالك بحوالي 

% في حين كان أقل  21.6غير الغذائية بنسبة بلغت قرابة 
نسبة إنفاق لألسر المتوسطة الدخل علي الفاكهة بنسبة بلغت 

جنيه من إجمالي  1361.1 بما يمثل حوالي %4.2نحو 
لتلك األسر بالريف خالل نفاق اإلستهالكي اإل
أ. 2017/2018عام

ما يخص األسر المرتفعة الدخل فقد جاءت في فيأما 
المركز األول من حيث نسبة المنفق من إجمالي اإلنفاق 
اإلستهالكي المجموعة الخاصة بالمسكن ومستلزماته واالثاث 

، %31.4والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة بلغت نحو 
لثاني مجموعة الخدمات والرعاية الصحية نما جاء بالمركز ايب

من إجمالي اإلنفاق  %24.9بنسبة إنفاق بلغت حوالي 
السنوي. في حين كانت أقل نسبة إنفاق علي مجموعة 

من إجمالي اإلنفاق اإلستهالكي بما  %1.5الفاكهة بحوالي 
جنيه، وهو أقل من ما تنفقه األسر 1072.9 يمثل قرابة 

أضعاف ما تنفقه  3ما يقارب  سطة الدخل، و ولكنهالمتو 
. وقد بلغت 2017/2018األسر الفقيرة علي الفاكهة عام  

من  % 52.5نسبة اإلنفاق علي السلع الغذائية ككل حوالي 
إجمالي اإلنفاق السنوي، نسبة المنفق علي كل السلع غير 

من إجمالي اإلنفاق السنوي  %46.8الغذائية فقد بلغت نحو 
أسر المرتفعة الدخل.لأل

( أن هناك عالقة عكسية بين كل من 5ويبين الجدول )
ولوغاريتم اإلنفاق  نسبة اإلنفاق علي المجموعات السلعية

الكلي ألسر الريف لكل من الحبوب والخبز، اللحوم 
الفاكهة، الخضر، السكر  واألسماك، األلبان والجبن والبيض،

تلزماته واألثاث والزيوت واألغذية السكرية، المسكن ومس
المنزلية وأعمال الصيانة، مجموعة  لتجهيزات والمعداتوا

المالبس واألقمشة وأغطية القدم، الخدمات والرعاية الصحية، 
بينما كانت العالقة طردية بين كل من نسبة اإلنفاق علي 
المجموعات السلعية ولوغاريتم اإلنفاق الكلي لمجموعة السلع 

ال من مجموعة وقد ثبتت معنوية ك األخرى غير الغذائية. هذا
اللحوم واالسماك والفاكهه والخضر ومجموعة المسكن 
ومستلزماته واألثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية عند مستوي 

 ، أما باقي المجموعات فلم تثبت معنويتها.0.05

( إلي المرونات اإلنفاقية علي 6وتشير بيانات جدول )
ث حي 2017/2018ل عام المجموعات السلعية للريف خال

يتبين أن المجموعات الغذائية منخفضة المرونة اإلنفاقية أي 
أنها تمثل سلعًا ضرورية لجميع األسر الفقيرة والمتوسطة 
ن كانت المرونة اإلنفاقية  والمرتفعة الدخل بالريف المصري، وا 
متدرجة في اإلنخفاض من األسر الفقيرة إلي المتوسطة إلي 

السلعية الخاصة بينما في المجموعة المرتفعة الدخل، 
قمشة وأغطية القدم فإن المرونة اإلنفاقية تزيد ألبالمالبس وا

عن الواحد الصحيح، مما يعني أنها سلعة كمالية فقد بلغت 
 لألسر المتوسطة الدخل، 1.009لألسر الفقيرة،  1.018نحو 

لألسر المرتفعة الدخل. في حين مجموعة السلع  1.005
كمالية لكل من األسر الفقيرة  الغذائية تعتبر سلعاألخرى غير 

والمتوسطة والمرتفعة الدخل حيث بلغت المرونة اإلنفاقية لها 
علي الترتيب لألسر  1.006، 1.007، 1.008حوالي 

 . 2017/2018الريفية عام 
أ
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أ2017/2018.أالمعادالتأاالنحداريةألنسبأاإلنفاقأعليأالمجموعاتأالسلعيةأواإلنفاقأالكليألألسرأالريفيةأعامأ5جدولأ
 2R F المعادلة المجموعةأالسلعية

 الحبوب والخبز
W = 5.69 -0.56 LnX 

0.79 12.22 
(-3.49)    (4.61) 

 اللحوم واألسماك
W = 10.69 -0.92 LnX 

0.9 28.28* 
(-5.32)   (6.99) 

 األلبان والجبن والبيض
W = 10.013 -1.18 LnX 

0.55 20.66 
( 0.95-)   (1.08) 

 كهةالفا
W = 0.07 -0.05 LnX 

0.66 *35.84 
( 5.44)   (0.08) 

 الخضر
W = 0.54 -0.04 LnX 

0.88 210.8* 
(15.9-)   (20.08) 

 السكر واألغذية السكرية ومواد غذائيةأخري
W =10.59 -1.35 LnX 

0.35 1.07 
( 1.04-)   (1.14) 

 المالبس واألقمشة وأغطية القدم
W = 0.93 -  0.05 LnX 

0.44 0.081 
( 0.28)   (0.65) 

 المسكن ومستلزماته واالثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية
W = 11.46 -0.93 LnX 

0.94 *44.38 
(6.66 -)   (8.97) 

 الرعاية الصحيةالخدمات و 
W =8.86 - 0.74 LnX 

0.81 13.89 
( 3.73-)   (5.14) 

 سلع اخري غير غذائية
W = 1.73 + 0.15 LnX 

0.82 14.65 
( 3.83)   (4.61) 

 .نسبة اإلنفاق علي المجموعة السلعية w :حيث 

: Ln X لي قيم اللوغاريتم الطبيعي لإلنفاق الكلي لألسرة، القيم بين األقواس تشير إTالمحسوبة. 

 .(4جمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجدول )  :المصدر

 2017/2018يأالمجموعاتأالسلعيةألألسرأفيأالريفأعامأ.أالمروناتأاإلنفاقيةأعل6جدولأ

أالسرةأالمتوسطةأالسرأالفقيرةأكلأالسرأالمجموعةأالسلعية
السرةأ
أالمرتفعة

.9080 0.899 0.938 0.897 الحبوب والخبز  
 0.957 0.935 0.971 0.932 اللحوم واألسماك

 0.590 0.737 0.887 0.729 األلبان والجبن والبيض
 0.967 0.979 0.990 0.978 الفاكهة
 0.991 0.994 0.997 0.994 الخضر

 0.373 0.583 0.836 0.586 السكر واألغذية السكرية ومواد غذائيةأخري
01.01 المالبس واألقمشة وأغطية القدم  1.018 1.009 1.005 

 0.970 0.953 0.980 0.956 المسكن ومستلزماته واالثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية
 0.970 0.927 0.976 0.928 الخدمات والرعاية الصحية

 1.006 1.007 1.008 1.007 سلع اخري غير غذائية
  5، 4المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول 

أ



 2312 2021ديسمبر  -أكتوبر( 4العدد  42)مجلد -العلمى مجلة اإلسكندرية للتبادل 

فاق اإلستهالكي في كل من الريف وبمقارنة أنماط اإلن
يتضح أن األسرة الفقيرة  2017/2018والحضر خالل عام 

ا السنوي علي الطعام والشراب من دخله %91.2تنفق نحو
% في الحضر. كما أن األسرة  66.7في الريف، ونحو 

من دخلها السنوي علي مجموعة  % 15.3 الفقيرة تنفق نحو
في الريف. أما  % 31.7اللحوم واألسماك في الحضر ونحو 

بالنسبة لمجموعة الخدمات والرعاية الصحية فإن األسرة 
من الدخل في الحضر  % 32.2الفقيرة تنفق عليها نحو 

في الريف. أما األسرة الغنية فإنها تنفق نحو  % 30.4ونحو 
من دخلها السنوي علي الطعام والشراب في  % 48.4

سرة الغنية في الريف. كما أن األ % 52.5الحضر ونحو 
من دخلها علي مجموعة اللحوم واألسماك  %13.4تنفق نحو 

النسبة في الريف. أما ب % 21.2في الحضر، ونحو 
لمجموعة الخدمات والرعاية الصحية فإن األسرة الغنية تنفق 

في الريف  % 24.9في الحضر ونحو  % 17.9عليها نحو 
 .2017/2018خالل عام 

كيأبعدأانتشارأفيروسأكوروناأتقديرأأنماطأاإلنفاقأاإلستهالأ
أالمستجدأ

نجد أن األرقام القياسية لألسعار تختلف من عام آلخر 
من منطقة جغرافية إلي أخري  وكذلك تختلفومن شهر آلخر 

ومن طبقة اجتماعية ألخري وفقًا لنمط اإلنفاق اإلستهالكي 
السائد لكل طبقة اجتماعية. فالطبقات الفقيرة التي تخصص 

من ميزانياتها اإلجمالية لإلنفاق علي الطعام  نسبة مرتفعة
والشراب بالمقارنة بالطبقات االجتماعية األعلى دخاًل التي 
تخصص نسبًا أقل لإلنفاق علي الطعام والشراب وذلك الن 
معدالت الزيادة في أسعار الطعام والشراب غالبًا ما تكون 
ر أعلي من معدالت الزيادة في أسعار السلع والخدمات الغي

غذائية نتيجة إغالق العديد من القطاعات الهامة مثل قطاع 
السلبية والتي الطيران والنقل الجوي. وغير ذلك من التأثيرات 

أثرت تأثيرا مباشرا علي األمن الغذائي وارتفاع أسعار 
المنتجات الزراعية والغذائية إيضا، حيث تعتبر مصر من 

ذه خالل فترة سعار هألالدول المستوردة للغذاء. وزيادة ا
نتشار الكورونا أدت إلي أرتفاع تكلفة المعيشة لألسرة وهو ما إ

لي يؤدي إلي اضطرار األسرة إلي إ عادة توزيع مواردها وا 
التضحية ببعض أوجه اإلنفاق أو تخفيضها حتي تتعايش مع 
البيئة االقتصادية الجديدة وذلك إذا لم يصاحب الزيادة في 

ل األسرة، فمن المتوقع أن األسعار زيادة مماثلة في دخ
تخفض األسرة من اإلنفاق علي السلع غير الغذائية مثل 

ت السكن والمدارس الخاصة ووسائل الثقافة والترفيه ومستلزما
النقل والمواصالت الخاصة .أما بالنسبة للسلع الغذائية فمن 

ستهالك اللحوم والدواجن إالمتوقع أن تقلل األسرة من 
الوجبات الجاهزة. في المقابل من المتوقع واالسماك والفاكهة و 

ستهالك السلع الضرورية مثل الخبز البلدي المدعم إأن يزيد 
والخضروات، وبالطبع فإن قدرة األسرة علي التأقلم مع  والفول

التضخم تتوقف علي دخل األسرة وكذلك التركيب الديموجرافي 
 والخصائص االجتماعية لألسرة.  وبأفتراض أن دخل األسرة
الحقيقي أنخفض عن المستوي السائد خالل عام 

طبقا الحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة  2017/2018
حصاء خالل فترة انتشار فيروس كورونا العامة واإل

ومن ثم يمكن حساب نسب اإلنفاق علي  2020المستجد
نخفاض الدخل الحقيقي في كل من إالسلع المختلفة بعد 

ات نموذج وركينج المبينه في ستخدام تقدير إالريف والحضر ب
 .الجداول السابقة

( إلي متوسط نسبة اإلنفاق 7وتشير بيانات الجدول )
نفاق علي المجموعات السلعية المختلفة للحضر ومقدار اإل

، 2019/2020نتشار فيروس كورونا المستجد عام إبعد 
ويتضح من ذلك الجدول أن نسبة اإلنفاق علي الحبوب 

نتشار فيروس كورونا إقبل  %7.33و رتفعت من نحأوالخبز 
نتشار فيروس كورونا إبعد  %10.2المستجد إلي نحو 

، وكذلك الحال بالنسبة لألسر المستجد لألسر الفقيرة
المتوسطة والمرتفعة الدخل فقد أرتفعت نسبة اإلنفاق علي 

، %6.9إلي نحو  %5.9، %4.8الحبوب والخبز من حوالي 
ع نسبة المنفق علي مجموعة علي التوالي. بينما أرتف 6.7%
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نتشار فيروس إقبل  % 15.3 سماك من حواليألاللحوم وا
نتشار فيروس كورونا إبعد  %21.3 كورونا المستجد إلي نحو

المستجد لألسر الفقيرة. وكذلك الحال بالنسبة لألسر 
المتوسطة الدخل فقد أرتفعت نسبة اإلنفاق علي مجموعة 

نتشار فيروس إقبل  %13.07 اللحوم واالسماك من نحو
نتشار فيروس إبعد  %19.2كورونا المستجد إلي حوالي 

 المرتفعةكورونا المستجد. أما بالنسبة لألسر 
نتشار الفيروس لنفس إالدخل حيث بلغت نسبة اإلنفاق قبل 

نتشار الفيروس فقد بلغت إبينما بعد  %13.4المجموعة نحو 
 .%22تلك النسبة حوالي 

ذائية فقد أرتفعت نسبة المنفق أما المجموعات غير الغ
وأغطية القدم من  قمشةألعلي كل من مجموعة المالبس وا

لألسر الفقيرة والمتوسطة  % 12.5، % 5.2 ،% 1.9 نحو
نتشار الفيروس إلي نحو إوالمرتفعة الدخل علي التوالي قبل 

نتشار إبالترتيب لنفس األسر بعد  13.9%، 7.6%، % 2.6
كذلك الحال بالنسبة لمجموعة السلع و  فيروس كورونا المستجد.
 األخرى غير الغذائية.

ــيأالمج7جــدولأ بعــدأأ2019/2020موعــاتأالســلعيةأالمختلفــةألألســرةأالحضــريةأعــامأ.أاإلنفــاقأالســنويأونســبأاإلنفــاقأعل
أانتشارأفيروسأكوروناأالمستجدأ

متوسطأنسبةأاإلنفاقأعليأالمجموعةأالسلعيةأأالمجموعةأالسلعية
أ%

السنويألألسرةأعليأالمجموعاتأالسلعيةأأمتوسطأاإلنفاق
أبالجنيه

السرأأكلأالسر
أالفقيرة

السرةأ
أالمتوسطة

السرةأ
أعةالمرتف

السرةأأالسرأالفقيرةأكلأالسر
أالمتوسطة

السرةأ
أالمرتفعة

 10054.33 4779.48 1091.85 4163.60 6.68 6.85 10.21 5.84 الحبوب والخبز
 33082.55 13375.63 2281.07 11919.77 21.97 19.16 21.32 16.71 اللحوم واألسماك

األلبدددددددددددددددان والجدددددددددددددددبن 
 12259.75 5757.05 1830.73 4907.46 8.14 8.25 17.11 6.88 والبيض
 6270.58 2170.18 410.47 1923.65 4.17 3.11 3.84 2.70 الفاكهة
 5508.57 5057.51 1582.78 4531.88 3.66 7.25 14.79 6.35 الخضر

يددددددددددددة السددددددددددددكر واألغذ
السدددددددددددددددكرية ومدددددددددددددددواد 

 4155.94 1809.73 924.35 2333.40 2.76 2.59 8.64 3.27 غذائيةأخري
المالبدددددددس واألقمشدددددددة 

 20911.80 5294.08 276.61 4544.70 13.89 7.59 2.59 6.37 غطية القدموأ
المسددددكن ومسددددتلزماته 
واالثدددداث والتجهيددددزات 

 81545.50 22337.22 4560.36 23876.39 54.16 32.01 42.62 33.47 والمعدات المنزلية
الخدددددددددمات والرعايددددددددة 

 30076.66 10013.21 4797.63 9600.43 19.98 14.35 44.84 13.46 الصحية
سددددددددلع اخددددددددري غيددددددددر 

 132262.50 24626.48 2558.39 26517.19 87.85 35.29 23.91 37.18 غذائية
إجمددددددددددددددددالي السددددددددددددددددلع 

 81288.15 38184.38 7580.80 33979.13 53.99 54.71 70.85 47.64 الغذائية
إجمدددالي السدددلع الغيدددر 

 101120.50 37466.51 9634.61 38021.51 67.17 53.68 90.05 53.31 غذائية
 150550.65 69792.07 10699.13 71327.50 100.00 100.00 100.00 100.00 اإلجمالي العام

 ة واإلحصددداء، بحدددث الددددخل واإلنفددداق واإلسدددتهالك لعدددام،بالبحدددث، ومدددن نشدددرات الجهددداز المركدددزي للتعبئدددة العامددد 2جمعدددت وحسدددبت مدددن جددددول  :المصددددر
 2020المجلد الرابع، ديسمبر  2019/2020
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أ
قد أرتفعت نسب اإلنفاق علي السلع وبصفة عامة ف

نتشار الفيروس عما كانت عليها قبل إالغذائية بالحضر بعد 
نتشار الفيروس نحو إنتشار الفيروس حيث بلغت قبل إ

التوالي لألسر الفقيرة، علي  48.4%، 37.3%، 66.7%
المتوسطة والمرتفعة الدخل علي الترتيب، بينما بلغت نحو 

الترتيب لألسر الفقيرة،  علي 53.9%، 54.7%، 70.9%
المتوسطة والمرتفعة الدخل من إجمالي نسبة اإلنفاق لالسر 

نتشار الفيروس. كما لوحظ من البيانات أن إفي الحضر بعد 
رتفعت في إالرعاية الصحية نسبة اإلنفاق علي الخدمات و 

نتشار إاألسر المتوسطة والغنية حيث بلغت كتالي قبل 
علي الترتيب  %17.9، %9.8فيروس كورونا المستجد نحو 

 %19.9، %14.4نتشار الفيروس نحو إبينما بلغت بعد 
علي الترتيب. اما بالنسبة لالسر الفقيرة فكان الوضع مختلف 

مات والرعاية الصحية بعد فقد زادت نسبة اإلنفاق علي الخد
من إجمالي نسبة  %44لي أكثر من إنتشار الفيروس إ

. فهذه المجموعة التي 2019/2020اإلنفاق بالحضر خالل 
تشمل الخدمات والرعاية الصحية أبتلعت ما كاد يصل الي 

لي أرتفاع أسعار إنصف ما تنفقه األسرة، ويرجع ذلك 
لمستلزمات الطبية الخدمات الصحية والمطهرات، وغيرها من ا

التي زاد أستهالكها بسبب انتشار الفيروس في ذلك الوقت 
 نتشار الكورونا.إبل عما كان في فترة ما ق 2019/2020

( متوسط نسبة اإلنفاق ومقدار اإلنفاق 8ويوضح جدول )
نتشار فيروس إعلي المجموعات السلعية المختلفة للريف بعد 

ن نسبة المنفق علي كورونا المستجد، ويشير الجدول إلي أ
نتشار الفيروس إالمجموعات الغذائية قد أرتفعت بعد ستهالك إ
جموعة الحبوب والخبز، مجموعة سعار لكل من مألرتفاع اا  و 

لبان والبيض، والخضر من ألسماك ومجموعة األاللحوم وا
علي التوالي إلي  %13، %10.5، % 31.7 ،%9نحو 
علي الترتيب  %21.7، %17.4 ،%52.7 ،%15 حوالي

أما بالنسبة لألسر المتوسطة الدخل فقد زادت  .لألسر الفقيرة

نتشار الفيروس حيث إتلك المجموعات بعد  نسبة اإلنفاق علي
علي التوالي  %5.8 ،%4.5، %14.2، % 5.5بلغت نحو 

نتشار الفيروس، وزادت تلك النسبة لنفس المجموعات إقبل 
علي  %21.7، %7.3، %23.2 ،%9السلعية إلي حوالي 

نتشار فيروس كورونا المستجد لألسر المتوسطة إالترتيب بعد 
عامة فقد أرتفعت نسب اإلنفاق علي  الدخل الريفية، وبصفة

نتشار فيروس كورونا المستجد إالسلع الغذائية بالريف بعد 
نتشار الفيروس، حيث بلغت قبل إعما كانت عليها قبل 

علي  %52.5%،  40.8 ،%91،2نتشار الوباء نحو إ
والمرتفعة الدخل، أرتفعت التوالي لألسر الفقيرة، المتوسطة 

لنفس  %55، %66.6 %، 95.3تلك النسب إلي نحو، 
األسر علي الترتيب. وهذه النتائج متوافقة مع كافة التقارير 

ستهالك األسر في تلك الفترة إالواردة عن تحليل 
 نتشار الفيروس.إوهي فترة  2019/2020

( إلي المرونات اإلنفاقية 9وتشير البيانات الواردة بالجدول)
ونا المستجد، نتشار فيروس كور إلكل من الحضر والريف بعد 

حيث تبين أن المرونة اإلنفاقية قد تزايدت بالحضر بعد 
ن كانت في المجموعات إ نتشار الفيروس عما كانت قبله، وا 

ا سلعًا ضرورية، نهأقل من الواحد مما يعني أالغذائية مازالت 
ن إقمشة وأغطية القدم فألبينما في مجموعة المالبس وا
واحد الصحيح لجميع األسر المرونة اإلنفاقية لها تزيد عن ال

لألسر الفقيرة،  1.02، 1.03، 1.08متدرجة من نحو 
المتوسطة، المرتفعة الدخل علي التوالي. وبلغت قيمة المرونة 

لمجموعة الخدمات والرعاية اإلنفاقية أقل من الواحد الصحيح 
الصحية مما يجعلها ضرورية. بينما لمجموعة السلع األخرى 

مرونة اإلنفاقية أكبر من الواحد الصحيح غير الغذائية كانت ال
، 1.006، 1.008مما يعني أنها كمالية حيث بلغت نحو 

لألسر الفقيرة، المتوسطة، المرتفعة الدخل بالحضر  1.002
 علي الترتيب.
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أ

تشارأبعدأانأ2019/2020لألسرةأالريفيةأعامأأاإلنفاقأالسنويأونسبأاإلنفاقأعليأالمجموعاتأالسلعيةأالمختلفةأ.8أجدول
أفيروسأكوروناأالمستجدأ

متوسطأنسبةأاإلنفاقأعليأالمجموعةأالسلعيةأأالمجموعةأالسلعية
أ%

متوسطأاإلنفاقأالسنويألألسرةأعليأالمجموعاتأالسلعيةأ
أبالجنيه

سرأالأكلأالسر
أالفقيرة

السرةأ
أالمتوسطة

السرةأ
أالمرتفعة

السرأأكلأالسر
أالفقيرة

السرةأ
أالمتوسطة

السرةأ
أالمرتفعة

 8108.30 5914.43 1228.34 4802.71 10.69 9.05 15.04 8.82 الحبوب والخبز
 17152.50 15127.75 4301.99 11949.01 22.61 23.15 52.67 21.94 اللحوم واألسماك

 3828.44 4783.55 1422.16 3828.44 5.05 7.32 17.41 7.03 بن والبيضاأللبان والج
 1995.59 2531.65 653.60 1995.59 2.63 3.87 8.00 3.66 الفاكهة
 5283.70 6189.89 1769.98 5283.70 6.97 9.47 21.67 9.70 الخضر

السددددددددددددددددكر واألغذيددددددددددددددددة 
السدددددددددددددددددددكرية ومدددددددددددددددددددواد 

 2866.07 3456.81 1120.28 2866.07 3.78 5.29 13.72 5.26 غذائيةأخري
المالبدددددددددددس واألقمشدددددددددددة 

 13843.98 6173.90 385.21 4484.09 18.25 9.45 4.72 8.23 وأغطية القدم
المسددددددددكن ومسددددددددتلزماته 
واالثددددددددداث والتجهيدددددددددزات 

 41755.88 20943.23 6274.71 18406.00 55.05 32.05 76.82 33.80 والمعدات المنزلية
الخدددددددددددددمات والرعايددددددددددددة 

 33268.15 10875.23 4122.88 9006.86 43.86 16.64 50.48 16.54 الصحية
 18312.50 23060.65 2474.92 18006.85 24.14 35.29 30.30 33.07 سلع اخري غير غذائية
 41750.40 43537.21 7785.90 35375.90 55.04 66.63 95.32 64.97 إجمالي السلع الغذائية

إجمدددددالي السددددددلع الغيددددددر 
 62306.65 37992.36 5699.50 31896.95 82.14 58.14 69.78 58.58 غذائية

 75850.69 65342.52 8167.82 54452.1 100.00 100.00 100.00 100.00 اإلجمالي العام
 بالبحدددث، ومدددن نشدددرات الجهددداز المركدددزي للتعبئدددة العامدددة واإلحصددداء، بحدددث الددددخل واإلنفددداق واإلسدددتهالك لعدددام، 5جمعدددت وحسدددبت مدددن جددددول : المصددددر
 2020د الرابع، ديسمبر المجل 2019/2020

أ
كما يتبين من نفس الجدول أن المرونة اإلنفاقية قد 

يروس كورونا المستجد عما كانت نتشار فإتزايدت بالريف بعد 
ن أقبله، وهذا التزايد بنسبة  كبر من نسبة تزايدها بالحضر، وا 

قل من الواحد مما أكانت في المجموعات الغذائية مازالت 
رية. في حين أن المرونة اإلنفاقية نها سلعًا ضرو أيعني 

لمجموعة المالبس واالقمشة وأغطية القدم تزيد عن الواحد 
، 1.022، 1.045األسر متدرجة من نحو  الصحيح لجميع

المرتفعة الدخل علي  لألسر الفقيرة، المتوسطة، 1.012
الترتيب. وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة الخدمات والرعاية 

لع األخرى غير الغذائية كانت المرونة الصحية، ومجموعة الس
نها كمالية حيث أاإلنفاقية أكبر من الواحد الصحيح مما يعني 

لألسر الفقيرة،  1.009، 1.006 ،1.007نحو بلغت 
 المرتفعة الدخل علي الترتيب بالريف. المتوسطة،

أ



 2021ديسمبر  -أكتوبر( 4العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

2316 

أ2019/2020المستجدأ.أالمروناتأاإلنفاقيةألكلأمنأالحضرأوالريفأبعدأانتشارأفيروسأكوروناأ9جدولأ

 المجموعةأالسلعية

 المرونةأاإلنفاقيةأللريف المرونةأاإلنفاقيةأللحضر

 كلأالسر
رأالس

 الفقيرة
السرةأ

 المتوسطة
السرةأ
 كلأالسر المرتفعة

السرأ
 الفقيرة

السرةأ
 المتوسطة

السرةأ
 المرتفعة

810.93 0.9628 0.9365 0.9161 0.9182 0.9451 0.9041 الحبوب والخبز  0.9476 
 0.9872 0.9875 0.9945 0.9868 0.9805 0.9849 0.9864 0.9826 اللحوم واألسماك
 0.8296 0.8825 0.9506 0.8777 0.8944 0.8957 0.9497 0.8750 والبيض األلبان والجبن

 0.9723 0.9812 0.9909 0.9801 0.9825 0.9765 0.9810 0.9729 الفاكهة
65840. 0.8275 0.9155 0.8033 الخضر  0.8712 0.9423 0.8680 0.8206 

السكر واألغذيدة السدكرية ومدواد 
52910. 0.4987 0.8495 0.6026 أخري غذائية  0.7530 0.9052 0.7543 0.6560 

المالبدددددددس واألقمشدددددددة وأغطيدددددددة 
 1.0115 1.0222 1.0445 1.0255 1.0151 1.0277 1.0812 1.0330 القدم

المسدددددكن ومسدددددتلزماته واالثددددداث 
 0.9987 0.9978 0.9991 0.9979 0.9987 0.9978 0.9984 0.9979 والمعدات المنزلية والتجهيزات

 0.9799 0.9471 0.9826 0.9468 0.9560 0.9387 0.9804 0.9346 ةالخدمات والرعاية الصحي
 1.0087 1.0060 1.0069 1.0064 1.0024 1.0060 1.0088 1.0056 سلع اخري غير غذائية

 بالبحث 8، 7البيانات الواردة بالجدول المصدر: جمعت وحسبت من 

 

 الخالصة

يتنددددداول هدددددذا البحدددددث دراسدددددة أنمددددداط اإلنفددددداق اإلسدددددتهالكي 
نتشار إفي ضوء  سرة المصرية في كل من الريف والحضرلأل

عتبددداره كوبددداء أو  2019واخدددر أفيدددروس كوروندددا المسدددتجد فدددي 
ويحدداول هددذا البحددث التعددرف علددي كيفيددة  .2020عددالمي فددي 
رة المصرية لتلك الكارثة والوبداء ممدا تسدبب عنهدا مجابهة األس

سدددعار عدددن طريدددق المقارندددة بدددين ألمدددن الزيدددادات الكبيدددرة فدددي ا
نتشددار الفيددروس إأنمدداط اإلنفدداق اإلسددتهالكي لألسددرة قبددل وبعددد 

مدددددددن خدددددددالل تقددددددددير نمدددددددوذج للطلدددددددب متوافدددددددق مدددددددع النظريدددددددة 
نجددل أسددتخدام نمددوذج وركيددنج لمنحنددي إاالقتصددادية. حيددث تددم 

بددين أن هنددداك عالقددة عكسددية بدددين نسددب اإلنفدداق علدددي ومندده ت
من  المجموعات السلعية المختلفة ولوغاريتم اإلنفاق الكلي لكل

الحبددوب والخبددز، اللحددوم واألسددماك، األلبددان والجددبن والبدديض، 
الفاكهة، الخضر، السكر والزيدوت واألغذيدة السدكرية، المسدكن 

ليددددة وأعمددددال ومسددددتلزماته واألثدددداث والتجهيددددزات والمعدددددات المنز 
الصدددديانة، الخدددددمات والرعايددددة الصددددحية، وقددددد ثبتددددت المعنويددددة 

، 0.05وي معنويددة االحصدائية لدبعض تلدك العالقددات عندد مسدت
. بينمدددددا كاندددددت العالقدددددة طرديدددددة بدددددين كدددددل مدددددن نسدددددبة 0.01%

اإلنفددداق علدددي المجموعدددات السدددلعية و لوغددداريتم اإلنفددداق الكلدددي 
قددم، ومجموعدة قمشدة وأغطيدة اللكل من مجموعة المالبس واأل

السددددلع األخددددرى غيددددر الغذائيددددة، وذلددددك فددددي كددددل مددددن الحضددددر 
نتشددار إقبددل وهددي فتددرة مددا  2017/2018والريددف خددالل عددام 

فيددروس كورونددا المسددتجد. وكددذلك تددم تقدددير المرونددات اإلنفاقيددة 
علددددددي المجموعددددددات السددددددلعية للحضددددددر والريددددددف خددددددالل عددددددام 

ة حيدث يتبدين أن المجموعدات الغذائيدة منخفضدد 2017/2018
المرونددة اإلنفاقيددة أي أنهددا تمثددل سددلعًا ضددرورية لجميددع األسددر 

مجموعددة الخضددر  الفقيدرة والمتوسددطة والمرتفعددة الددخل، وتعتبددر
هدددددي األكثدددددر ضدددددرورية لكدددددل مدددددن األسدددددر الفقيدددددرة والمتوسدددددطة 
ن كانددددت المرونددددة اإلنفاقيددددة  والمرتفعدددة الدددددخل علددددي السددددواء. وا 

المتوسددطة إلددي نخفدداض مددن األسددر الفقيددرة إلددي إلمتدرجددة فددي ا
المرتفعددددددة الدددددددخل. بينمددددددا فددددددي المجموعددددددة السددددددلعية الخاصددددددة 

مرونددة اإلنفاقيددة تزيددد قمشددة وأغطيددة القدددم فددإن الألبددالمالبس وا
وبمقارنددددة أنمدددداط  علدددي الواحددددد ممددددا يعندددي أنهددددا سددددلعة كماليدددة.
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اإلنفدداق اإلسددتهالكي فددي كددل مددن الريددف والحضددر خددالل عددام 
 %91.2تنفددددق نحددددويتضددددح أن األسددددرة الفقيددددرة  2017/2018

مددن دخلهدددا السدددنوي علددي الطعدددام والشدددراب فددي الريدددف، ونحدددو 
 15.3يرة تنفدق نحدو% في الحضر. كما أن األسرة الفق 66.7

مدددن دخلهدددا السدددنوي علدددي مجموعدددة اللحدددوم واألسدددماك فدددي  %
فدددي الريدددف. أمدددا بالنسدددبة لمجموعدددة  % 31.7الحضدددر ونحدددو 

نفق عليهدا نحدو الخدمات والرعاية الصحية فإن األسرة الفقيرة ت
في الريدف.  % 30.4من الدخل في الحضر ونحو  % 32.2

من دخلهدا السدنوي  % 48.4أما األسرة الغنية فإنها تنفق نحو 
في الريف.  % 52.5علي الطعام والشراب في الحضر ونحو 

مدددن دخلهدددا علدددي  %13.4كمدددا أن األسدددرة الغنيدددة تنفدددق نحدددو 
فددي  % 21.2مجموعددة اللحددوم واألسددماك فددي الحضددر، ونحددو 

الريف. أما بالنسدبة لمجموعدة الخددمات والرعايدة الصدحية فدإن 
فددي الحضددر ونحددو  % 17،9األسددرة الغنيددة تنفددق عليهددا نحددو 

. كمدددا تبدددين 2017/2018فدددي الريدددف خدددالل عدددام  % 24.9
يضددا أن المرونددة اإلنفاقيددة قددد زادت قيمتهددا بددالريف والحضددر  أ

نهدا أال إ، بلدهنتشار فيدروس كوروندا المسدتجد عمدا كاندت قإبعد 
نهدا سدلعًا ضدرورية، أقل من الواحد الصحيح ممدا يعندي أظلت 

الغذائيدددة كاندددت المروندددة بينمدددا لمجموعدددة السدددلع األخدددرى غيدددر 
 نها كمالية.أاإلنفاقية أكبر من الواحد الصحيح مما يعني 
جدراءات إلتخداذ اإوتوصى الدراسة بضدرورة قيدام الحكومدة ب

نتشدددار هدددذا الوبددداء وتأثيراتددده إلالالزمدددة لعدددالج األثدددار السدددلبية 
قتصددداد المصدددري مثدددل الددددعم النقددددي لألسدددر إلالسدددلبية علدددي ا

نخفدداض فددي دخددل األسددرة الحقيقددي إلع االفقيددرة بمددا يتناسددب مدد
وأن يتم زيادة ذلك الدعم سنويًا بما يدوازى الزيدادة المتوقعدة فدي 
تكاليف المعيشة كصرف أعاندات لغيدر العداملين. كدذلك تدوفير 

سددددين مسددددتوي معيشددددة األسددددر وزيددددادة الدددددخل فددددرص عمددددل لتح
الحقيقي لألسر الفقيرة حتي تستطيع مواجهه مثل هذه الكوارث 

 ة دون التأثر الكبير.الطبيعي

كمدددا توصددددى الدراسددددة أن تعمددددل البحددددوث المسددددتقبلية علددددى 
نخفدداض إلثددار المتوقعدة ألسدتغالل نمددوذج وركيدنج فددي دراسدة اإ

فرديدددة ولددديس فقدددط الددددخل الحقيقدددي علدددى الطلدددب علدددى السدددلع ال
وهددذه  المجموعدات السددلعية وفقددا لمدا تسددمح بدده البياندات المتاحددة

. )العراقددي، 2017العراقددي  التوصددية قددد أوصددي بهددا مددن قبددل
( والعمدددددل علدددددي زيدددددادة األنتددددداج لمختلدددددف المجموعدددددات 2017

سدتهالك هدذه المجموعدات إالغذائية لمقابلة الزيادة المتوقعة في 
 حضر.السلعية في كل من الريف وال

 المراجع

دراسدددددددة إقتصدددددددادية  -(2020الدددددددبطح، فاطمدددددددة أحمدددددددد مصدددددددطفي )
جتماعية ألهم االثار السلبية لجائحدة ف  يدروس كوروندا المسدتجدوا 

( علددددددي االقتصدددددداد المصددددددري والقطدددددداع الزراعددددددي 19-)كوفيدددددد 
مجلدددة االقتصددداد الزراعدددي والعلدددوم االجتماعيدددة المجلدددد  -بمصدددر

11(10) :629- 637 . 
ر، حسين السديد حسدين سدرحان، التضدخم وأنمداط محمد بدي ،العراقي
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ABSTRACT 

The Economic Effects of the Corona Virus on Food Spending in Egypt 

Sherine Fathy Mansour 

The research aims to identify changes in consumer 

spending patterns on the main spending groups for food 

and drink in urban and rural Egypt due to the impact of 

covid 19. The study relies on recent data from 

CAPMAS’s survey of income, expenditure and 

consumption for 2017/2018 and 2019/2020.   

In order to forecast the new expenditure patterns, we 

employed Working’s model in the study because it is 

consistent with economic theory in general and with 

Engel aggregation condition in particular. That is if we 

increase our expenditure on one good the expenditure 

on other goods will be affected in such a way to satisfy 

the budget constraint. Working’s model fits cross-

sectional data quite well and it provides the basis for the 

well-known almost ideal demand system. The study 

breaks down the family total expenditure into six food 

groups and four non-food groups. The estimates for all 

commodity groups in urban areas are robust and 

statistically significant. Similarly, the estimates for the 

rural families are in agreement with prior expectations 

and highly significant for all commodity groups. 

Accordingly, the research comparing the patterns of 

consumer spending in both rural and urban areas during 

the year 2017/2018, it is clear that the poor family 

spends about 91.2% of its annual income on food and 

drink in the countryside, and about 66.7% in the urban 

areas. It was also found that spending flexibility has 

increased in value in rural and urban areas after the 

spread of the Corona virus than it was before, but it 

remained less than one, which means that it is a 

necessary commodity, while for a group of other non-

food commodities, the spending flexibility was greater 

than one, which means that it is luxury. 

The study recommends that the government should 

take the necessary measures to treat the negative effects 

of the spread of this epidemic and its negative effects on 

the Egyptian economy, such as cash support for poor 

families in proportion to the decrease in real family 

income, and that this support is increased annually to 

match the expected increase in the cost of living. The 

study also recommends that future research work to 

exploit the Working model in studying the expected 

effects of a decrease in real income on the demand for 

individual commodities, not just commodity groups, as 

permitted by the available data. And work to increase 

the production of the various food groups to meet the 

expected increase in the consumption of these 

commodity groups in both rural and urban areas. 

Keywords: Corona virus- real income - prices - 

household spending - food groups. 

 

 

 

 

 

 


