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نظام االنفاق الخطى، دوال انجل، نظام : الكلمات الدالة
المعادالت غير المرتبطة ظاهريا، المرونة االنفاقية، 

 المرونة النوعية 
 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

استتتتهدل البحتتتث دراستتتة فنمتتتاط اكنفتتتاق االستتتته ك  
علتتتتى ال تتتتصا، وتتتت  مصتتتتر، والتتتتت اق المرونتتتتات الستتتتعرية 

ال صاايتتة وتت  مصتتر، متت  واكنفاقيتتة لمختلتتل واتتات الستتلع 
 The Linearختت ل تطبيتتق نظتتام الطلتت  الكامتتل  
Expenditure System LES)   ونمتتاصا الطلتت

(، باالعتمتاد Analysis of Engel Curvesالجزات   
عل  بيانات بحث التدخل واكنفتاق واكستته ل المصتري 
التتصي فجتتراج الجهتتاز المركتتزي للتعباتتة العامتتة واكحصتتا، 

 .2015و  2010و  عام  
% م  40ف  نحو( LES  يتضح م  نتااج نموصا

اكنفاق اكضاو  يوجه لمجموعة اللحوم، تليها مجموعة 
%، ثم مجموعة 16األلبا  والجب  والبيض بنحو

%، 9%، تليها مجموعة الفاكهة بنحو10األسمال بنحو
%، مما يوضح 8ثم مجموعة الحبو  والخبز بنسبة 

ضم  مجموعة الطعام فهمية تلل المجموعات ال صااية 
در خط الف ر كما ق واللرا  لدى األسرة المصرية،

 بحوال  2015المدقع لكل ورد باألسرة المصرية عام 
جنيه/ورد/سنة، وبأخص عدد األسر وعدد األوراد  6042

بكل واة إنفاقية و  األعتبار تبي  ف  الثمانية واات 
  االنفاقية األول  ت ع جميعها تحت خط و ر ال صا، وه

الفاات األلد و رًا. وعلية وإ  األسرة المكونة م  خمسة 
جنيًها و  اللهر للووا،  2517 فوراد تحتاا إل 

 بإحتياجاتها األساسية.
يمك  تصنيل السلع ال صااية المدروسة ووً ا لنتااج 

Analysis of Engel Curves :إل  ث ث فصنال 
ومنها  (:Giffen/Inferior Good)أوال: سلع 

 نة، العدس األصفر.المكرو 
ومنها  (:Necessary Good) ثانًيا: سلع ضرورية

الخبز البلدي، ال مح، السم  الصناع ، اللحوم 
المستوردة، السكر، البطاطس والباصنجا ،  حيث 

مما يعن    0.5ينخفض  معامل المرونة اكنفاقية ع  
ف  استه ل تلل السلع هام جًدا بالنسبة لوجبات 
المستهلل الف ير ال يتأثر نسبًيا بت ير الدخل(. فما 

 0.5العسل األسود وتدور حول سلعت  الجب  ال ريش، 
في لها مكانة ثابته و  قاامة غصا، المستهلل المصري. 

وي ل ع  الواحد الصحيح و  كل  0.5و  حي  يتجاوز 
م  األرز األبيض، اللحوم المجمدة، الدجاا والبط، 
األسمال الطازجة العادية، األسمال المدخنة، البيض، 

ماطم، الفلفل البرت ال، البطيخ، اليوسف ، البصل، الط
الروم  والبلدي، البامية، الفاصوليا، الكوسة، والفول 
األخضر، مما يعن  ف  المستهلل اليزال يعان  م  

 ن ص اكلباع عل  تلل السلعة.
ومنها  (:Luxury/Superior Goodثالثًا: سلع )

الخبز البلدي المحس ، الخبز األورنج ، الزبد البلدي، 
ل النحل، اللب  الحلي  الزبد الطبيع ، الطحينة، عس

الطازا، الزبادي، اللحوم الطازجة، اللحوم المصنعة، 
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األسمال الطازجة الفاخرة، البسلة، الجزر، والخيار م  
 السلع.

 ةـــــمقدم
 

تفترض النظرية اكقتصادية وجود دالة منفعة لكل 
مستهلل، وت وم وكرة المنفعة هصج عل  فساس وجود 

وكصلل وجود عدد م  السلع دخل ن دي لكل مستهلل، 
والخدمات المختلفة، والملكلة الرايسية الت  تواجه 
المستهلل و  صلل ه  كيفية توزيع دخله المحدد عل  
تلل السلع والخدمات بما يجعله يحصل عل  فقص  
إلباع ممك . ويعتبر بحث الدخل واكنفاق واكسته ل 

ت م  األبحاث صات األهمية بمكا  حيث يوور البيانا
التى يمك  م  خ لها قياس مستوى معيلة األستتر 
واألوراد ومؤلر لتخطيط االسته ل ول ياس الف ر، 
ووضع برامج الدعم والمساعدات اكجتماعية. لصا تركز 
الدراسة عل  تحليل األنماط اكسته كية لألسرة  فو 
الفرد( المصرية اعتمادا عل  بحوث الدخل واكنفاق 

(، وتجدر 2010،2015  ريت و واكسته ل الت  فج
اكلارة إل  ف  طول الفاة اكنفاقية لفاات اكنفاق 
العلري  وحجم العينة المستخدم ببحث الدخل واكنفاق 

فلل فسرة معيلية(، فختلفت  25  2015واكسته ل 
 فلل فسرة معيلية(. 26.5  2010ع  نظيرتها 

تنفق األسرة سنوًيا ووً ا لمجموعات اكنفاق 
م ارنة  2015فلل جنية عام  36.7حوال   (1 الرايسية

باألسعار الجارية،  2010فلل جنية عام  22.3بت 
ويوضح اللكل المروق بالملحق نسبة اكنفاق السنوي 
إل  إجمال  اكنفاق الكل  لألسرة ووً ا ألقسام اكنفاق 

(، حيث تبي  2015، 2010الرايسية ومحل اكقامة  
عل  الطعام واللرا  وو  انخفاض نسبة المنفق 

الم ابل تزايد نسبة المنفق عل  ك  م  الرعاية الصحية 
والملروبات الكحولية والدخا  والمكيفات و  كل م  

م ارنة بت  2015الريل والحضر وبالتال  الجمهورية 
2010. 

 12.6حوال   (1 تنفق األسرة عل  الطعام واللرا 
فلل جنية  8.9م ارنة بت  2015فلل جنية سنوًيا عام 

باألسعار الجارية، ويتضح م  التوزيع  2010عام 
النسب  لمتوسط اكسته ل الفعل  السنوي عل  بنود 

(، زيادة نسبة المنفق 2015، 2010  الطعام واللرا 
عل  مجموعة اللحوم، مجموعة الأللبا  والجب  

والبيض، مجموعة الزيوت والدهو ، مجموعة السكر 
جموعة الملروبات غير الكحولية، واألغصية السكرية، وم

وو  الم ابل انخفضت نسبة المنفق عل  مجموعة 
الخضر، مجموعة الحبو  والخبز، ومجموعة الفاكهة 

 2015و  كل م  الريل والحضر وبالتال  الجمهورية 
 .2010م ارنة بت 

 

 مشكلة الدراسة
 

نظًرا لما لهدته الفترة األخيرة م  ت يرات اقتصادية 
بصورة مبالرة عل  دخول األوراد ومستوي والت  فثرت 

إنفاقهم ونمط استه كهم لمجموعات السلع ال صااية 
متخص ال رار يحتاا إل  بيانات المختلفة، وضً  ع  ف  

دقي ة كمؤلر تخطيط  لإلسته ل والت  م  فهمها 
المرونة اكنفاقية للطل  عل  السلع ال صااية، لصا تتبلور 

فنماط اكنفاق اكسته ك   ملكلة الدراسة و  تحليل
عل  مجموعات السلع ال صااية الت  تمتص نسبة م  
ميزانية المستهلل ووق منهج قياس  دو  وروض م  
قبل الباحث عل  الحد األدن  المنفق عل  الطعام 

كيفية توزيع المستهلك واللرا ، وصلل للتعرل عل  
لما ينفقه علي مجموعات الطعام والشراب الرئيسية؟ 
أو ما هي درجة تفضيل المستهلك )كل فرد في األسرة( 

 بين المجموعات الغذائية المختلفة؟   
 

 أهداف الدراسة
 

انط ًقا م  فهمية التعرل عل  الطل  المست بل  
عل  ال صا، وحاجة صلل إل  وجود ت ديرات يمك  
االعتماد عليها للمرونات الدخلية والسعرية، وإ  هصج 

 الدراسة تهدل إل :
ت دير دوال االنفاق عل  مجموعات السلع ال صااية  -

الرايسية ووً ا للرااح االنفاق المختلفة والت اق 
المرونات الدخلية والسعرية لهصج المجموعات، وم  
ثم ت دير خط و ر ال صا، خط الف ر المدقع(، 

ة كعادة توزيع الدخول بي  األوراد م  خ ل كمحاول
روع مستوي معيلة بعض الفاات الت  ت ع تحت خط 

 الف ر المدقع.
قياس مرونات الطل  الدخلية اكنفاقية والكمية  -

والنوعية ألهم السلع داخل ثمانية مجموعات غصا، 
رايسية  الحبو  والخبز، اللحوم، األسمال، األلبا  
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يوت والدهو ، الفاكهة، الخضر، والجب  والبيض، الز 
والسكر واألغصية السكرية( م  خ ل ت دير دالة 

 Analysis of  انجل لدوال الطل  لكل سلعة ووً ا
Engel Curves  كمؤلر لترليد االسته ل

وللمساعدة و  وضع خطط للنهوض بالمستوي 
 المعيل  لألوراد.

الخط  تستخدم الدراسة نظام االنفاق  مصادر البيانات:
 LES لتحليل اكنفاق العاال  عل  ال صا، باالعتماد )

عل  بيانات منلورة م  بحث  الدخل واكنفاق 
، لتحديد مدي االخت ل 2015 ،2010 واكسته ل

سته ل ال صاا  بي  الفاات اكنفاقية كنماط افو  
باكضاوة إل  بيانات غير منلورة ع   .المختلفة

السنوي لألسرة عل  السلع  متوسط اكسته ل واكنفاق
الخاصة بالطعام واللرا   بحث الدخل واكنفاق 

2015 .) 
يهتم هصا البحث بمنهجيتا  لت دير  الطريقة البحثية:

 Partial andنظم الطل  الكاملة والجزاية 
Complete Demand Systems ، حيث تطبق نظم

 Complete منهج المنفعة(  الطل  ال صاا  الكامل
Demand System Approach (The Utility 

Approach)  على مجموعات السلع الت  تمتص نسبة
م  ميزانية المستهلل وم  ثم ت دير خط و ر ال صا، ووً ا 

 Linear Expenditure (5،4،3،2 لنظام اكنفاق الخط 
System (LES)  وبالتال  وه  تعتمد عل  النظرية

 Partialالجزاية اكقتصادية، فما نظم الطل  
Demand Models ووً ا لمنهج المعادالت الفردية 

Single Equations Approach ت در دالة الطل  و
، 6 لكل سلعة بمعزل ع  السلع األخرى ووً ا لدوال انجل

7 ،8 ،9)  Analysis of Engel Curves  حيث ال
يمك  معه الت اق دالة المنفعة الكلية عل  فساس 

لك  يمك  استخدام و  اكسته ل ضم  سلة متكاملة،
الدخل فو اكنفاق مع منحنيات إنجل لت دير مرونات 

األخص و  اكعتبار الت ير و  مستويات الدخل عبر 
مجموعات السلع المدروسة مع ورضية ثبات األسعار 
 تعتبر األكثر استخداًما و  تحليل اكسته ل العاال ، 
ألنها تتميز بجودة تووي ها اكحصاا  ولكنها التح ق 
كل لروط النظرية األقتصادية حيث ت يس تأثير 
األستجابة بأتجاج واحد و ط في يت ير األنفاق تبعًا لتت ير 

 الدختل(.

 مناقشة النتائج
 

أواًل: تحليل أنماط اإلنفاق اإلستهالكي وفًقا لنظم 
 Complete Demandالطلب الغذائي الكامل 

System 
 

 Linear Expenditureنموذج إنفاق خطي 
System (LES): 

 
استخدمت الدراسة نظام اكنفاق الخط  لتحليل 
اكنفاق الفردي عل  بنود الطعام واللرا  الحبو  
والخبز، اللحوم، األسمال، األلبا  والجب  والبيض، 
الزيوت والدهو ، الفاكهه، الخضر، السكر واألغصية 
السكرية، منتجات غصااية فخري، والملروبات غير 

حظ ف  نظام االنفاق الخط  يستخدم الكحولية(. ون 
 Permanentاكنفاق الكل  كبديل للدخل الداام

Income  وصلل تبًعا كقتراح ،Houthakkar & 
Taylor   1970 للت ل  عل  التصبصبات الت  قد تطرف )

عل  دخول بعض المجموعات السكانية كالريل، ويرجع 
استخدام اكنفاق الكل  كبديل للدخل الداام، وصلل أل  
البيانات المتوورة ع  دخول األسر الملمولة و  بحث 
ميزانية األسرة خ ل واات اكنفاق العلري  تختلل و  

كل واة إنفاقية ع  تلل المتاح بها عدد األوراد واألسر ب
بيانات ع  اكنفاق عل  بنود الطعام واللرا ، كما ف  
قيمة المرونة ت تر  و  الحالتي  م  التساوي كلما 
اقتربت قيمة المدخرات م  الصفر، وض  ع  ف  
تعظيم دالة المنفعة يتم و  إطار محدد الميزانية  خط 

نفاق الكل  وليس التوليفات الممكنة( وهو ما يمثل اال
الدخل. كما ف  معظم الدراسات و  هصا المجال تستخدم 
حجم األسرة وحجم اكنفاق  الدخل( كأهم محددي  
للسلول االسته ك  لألسرة، ويستخدم حجم األسرة 
كمت ير ل ياس ووورات الحجم و  االسته ل، إال ف  
الخول م  وجود ملكلة اكزدواا الخط  المتعدد 

Multicollinearity  نظًرا للترابط الصريح بي  إنفاق 
األسرة وحجمها(، كا  سب  و  إجرا، الت ديرات 
باستخدام المستويات الفردية لكل م  االسته ل 

 واكنفاق.
 بحث الدخل واكنفاق(  استخدام البيانات الم طعية

و  الت دير يزيد المخاول م  مخالفة فحد الفروض 
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الت دير، وهو اوتراض األساسية المبن  عليها فسلو  
ثبات  تباي  الخطأ، ولك  استخدام البيانات الم طعية 
ُيمك  ف  يؤدي إل  ظاهرة ت ير تباي  األخطا، فو 

 اكنفاق( لألسر ال نية م ارنة  تصبص  نمط االسته ل
 Error  مع األسر الف يرة، مما يعن  ف  تباي  الخطأ

Varianceأ لألسر ( لألسر ال نية فكبر م  تباي  الخط
 الف يرة. وينتج ع  ملكلة عدم ثبات تباي  األخطا،

 Heteroscadasticity  عدم كفا،ة األسلو ،)
 المستخدم للت دير، ولتفادي تلل الملاكل ال ياسية تم

 utilizing Zellner's باستخدام (LES ت دير نموصا 
(1962) method for iterative seemingly 
unrelated regression, or Multivariate 

Regression “ “ وهو فحد فنواع النماصا ال ياسية ،
، حيث يتكو  م  مجموعة م  (10 متعددة المعادالت

المعادالت الت  ال تعتمد مت يراتها الداخلية عل  بعضها 
البعض بما يوح  بأنها غير مرتبطة ظاهرًيا، إال فنها 
تكو  مرتبطة بالفعل ألسبا  فخري خفية ولت ل  هصج 

 General Leastالملكلة يتم استخدام طري ة 
Squares (GLS)   فو مدخل زلنر فتكZelliner 
Atkin Approach حيث تعط  فوزاًنا فقل للبيانات ،

صات التباي  المرتفع لصلل تسم  بطري ة المربعات 
 Weighted Leastالص ري المرجحة لألوزا  

Square (WLS). 
تم تحليل سلول االنفاق األسري ووً ا لنظام اكنفاق 

م  خ ل االستعانة بدالة  Stoneالخط  الصي اقترحه 
 رة التالية:المنفعة المبال

 
𝑴𝒂𝒙: 𝑼 = ∑ 𝜷𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

𝒍𝒏(𝑸𝒋 − 𝝀𝒋) ,   𝒔𝒕: ∑ 𝑷𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

𝑸𝒋 = 𝑰 

 
-NL( بإسلو   LESيتم الحصول عل  نموصا  

SUR وصلل عند تعظيم دالة المنفعة المبالرة تحت ،)
 Nonقيد الميزانية وينتج دوال اكنفاق غير التعويضية 
compensated Expenditure Function   نظام 

(، Linear Expenditure systemاكنفاق الخط  
حيث تواجه األسرة ملكلة م درا ما يتم إنفاقة عل  كل 
سلعة م  السلع آخصج و  االعتبار محدودية مواردها 
المالية، وباوتراض ف  قرار االسته ل يتم عل  فساس 
وردي، ويفترض فيًضا ف  العوامل األخري باستثنا، 

ال تؤثر عل  الكمية المستهلكه، الدخل واألسعار 
 Singularولتجن  الحصول عل  مصفووة لاصة  

Matrix  نتيجة وجود لرط اكضاوة بأ  مجموع نس )
يلترط اكنفاق عل  كل السلع بالنموصا يساوي الواحد 

 و  ت دير دوال اكنفاق لكل المجموعات ال صااية كنظام
LES ف  مجموع األنصبة الحدية للميزانية ∑ 𝛽𝑖

𝑛
𝑗=1 

، لصا يتم إستبعاد لهصج الدوال تستاوى الواحتد الصحيح(
( م  معادالت n-1دالة إنفاق واحدة وت دير عدد  

نموصا  االنفاق الخط  حت  يصبح النموصا معرل 
 بسب  ال يود المفروضة عل  هصا النظام وإنه ال يسمح 
بوجود سلع دنيا، كما يفترض ف  كل السلع 

εijمكملة < لمرونة السعرية الملت ة ، كما ف  ا0
تتصل ببعض ال صور، ولك  خ ل السبعينات تم 

 Theتطوير هصا النموصا ليعرل بالنظام الخط  الممتد 
Extended Linear Expenditure System 

(ELES) حيث استخدم متوسط الدخل الكل  لكل ورد ،
و  األسرة بداًل م  متوسط اكنفاق الكل ، وبالتال  

م درة معروه والنظام كلة يصبح معرًوا تصبح الدوال ال
أل  هنال ورق بي  اكنفاق الكل  والدخل الكل  لكل 

ويمك   ورد و  األسرة يتمثل و  االدخار الفردي(،
 ت ديرة كالتال :

 
𝑳𝑬𝑺:   𝑪𝒊 = 𝑷𝒊𝑸𝒊 = 𝑷𝒊𝝀𝒊 + 𝜷𝒊 (𝑰 − ∑ 𝑷𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

𝝀𝒋) 

 
، i( متوسط اكنفاق لكل ورد عل  السلعة Ciحيث:  

 I)   ،متوسط اكنفاق الكل  لكل ورد و  األسرةPi) 
متوسط ما يستهلكه الفرد م   (i  ،Qiسعر السلعة 

الميل الحدي لنسبة اكنفاق االسته ك   (i  ،βiالسلعة
بلرط ف   i Marginal Budget Shareعل  السلعة 

 0 < βi < ( ال LES( مما يعن  ف  نموصا  1
فقل كمية مطلوبة م   (  λiيسمح بوجود سلع دنيا،  

∑،  iالسلعة  Pj
n
j=1 λj )  فدن  حد فنفاق عل  السلعj 

"Subsistence Expenditure،"  I − ∑ Pj
n
j=1 λj) 

 Supernumeraryاكنفاق اكضاو  فو المتميز"
Expenditure  منفق عل  السلع "j  ،بنس  ثابتة

( مع االخص و  LES  ويمك  إعادة كتابة نموصا
عل  النحو  جه نفس األسعاراالعتبار ف  كل فسرة توا

 التال :
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𝑪𝒊 = 𝜷𝒊𝑰 + 𝑷𝒊𝝀𝒊 − 𝜷𝒊 ∑ 𝑷𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

𝝀𝒋 → (𝟏) ⋯ ⋯             

𝒂𝒔𝒔𝒖𝒎𝒆    𝜶𝒊 = 𝑷𝒊𝝀𝒊 − 𝜷𝒊 ∑ 𝑷𝒋
𝒏
𝒋=𝟏 𝝀𝒋 → (𝟐)  

  

∴ 𝐂𝒊 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝐈 →                    (𝟑) ⋯ ⋯ 
Correspondingly, the econometric model 
𝐂𝒊 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝐈 + 𝒖𝒊 →               (𝟒) 

∴ 𝑺𝒖𝒃𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒆 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆  " →   

𝐂𝟎 = ∑ 𝑷𝒋
𝒏
𝒋=𝟏 𝝀𝒋 =

∑ 𝜶𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝟏−∑ 𝜷𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

→              (𝟓)  

  ∴ 𝑷𝒊𝝀𝒊 = |𝜶𝒊 + 𝜷𝒊
∑ 𝜶𝒊

𝒏
𝐢=𝟏

𝟏−∑ 𝜷𝒊
𝒏
𝐢=𝟏

| →               (𝟔)    

 

𝛈𝒊 اكنفاقية المرونة  :وإ  وبالتال  = 𝜷𝒊(
𝑰

𝐂𝒊
)      ،

𝜺𝒊𝒊  السعرية المرونة = −𝜷𝒊
𝑰−𝐂𝟎+𝑷𝒊𝝀𝒊

𝐂𝒊
  ،   

𝜺𝒊𝒋   الت اطعية المرونة = −𝜷𝒊 (
𝑷𝒋𝝀𝒋

𝐂𝒊
) 
األول  توضح : مرحلتي  ( LES ويتضم  نموصا 

C0اكنفاق الكاو   = ∑ Pj
n
j=1 λj  ،عل  السلع للرا
، والثانية توضح توزيع ( λj حد فدن  م  الكميات 

Iفو المتب    باق  الدخل الزااد  − ∑ Pj
n
j=1 λj طبً ا ،)

لتفضي ت اكسته ل الحدي م  خ ل معالم 
بأنه يستوو  لروط  (LES (. ويتسم نموصا βi,s الت 

التجانس م  الدرجة الصفرية و  األسعار والدخل 
صا كانت قيمة   λiولروط اكضاوة والتماثل، وا  < 0 )

وهصا يعن  ف  الطل  عل  السلعة يكو  مر ، ويكو  
(، 2n-1هو   (LES معام ت إنحدار نموصا  عدد

( بالنسبة للت βi  ، )n( بالنسبة لت  n-1وتن سم إل  
 λi ويفترض ،)Bourguignon & Fields  ف  كل

والت  تتطل  للترا،  األوراد لديهم ميتزانية استتهت ل دنيتا
∑فدنتى كميتات للسلتع 𝑃𝑗

𝑛
𝑗=1 𝜆𝑗 وعليه وإ  األوراد ،

يعبر  C0الت  ت ل ميزانيتهم ع  هصا الحد و را،، في ف  
 ع  خط و ر ال صا،. 

سلول  (LES)يلرح نظام اكنفاق الخطى 
المستهلل والعوامل الت  يتأثر بها اكنفاق األسري على 
كل سلعة م  السلع حيث يكو  خطى و  األسعار 

وة وغيرها محتواج والدخل، فما األصواق والتفضي ت والث ا
، (5 ضمينًا حد الخطأ العلواا  لكل معادلة و  النظام

لصلل وإ  طري ة المعادالت غير المرتبطة ظاهرًيا 
 SUR) ه  فنس  طري ة تحليلية لنموصا(LES) . 

فنه إصا فنف ت (، LES  يتضح م  نتااج نموصا
األسرة جز، م  إنفاقها ال صاا  للرا، المتطلبات 

موعات الطعام واللرا  السابق صكرها، األساسية م  مج
وإ  الجز، المتب   م  هصا اكنفاق  اكنفاق 
اكضاو /الدخل غير الم يد( يعاد توزيع إنفاقه على 

، حيث  𝛽𝑖 مجموعات الطعام واللرا  بنس  مختلفة
% م  اكنفاق اكضاو  يوجه 40 تبي  ف  نحو

والبيض لمجموعة اللحوم، تليها مجموعة األلبا  والجب  
%، تليها 10 %، ثم مجموعة األسمال بنحو16 بنحو

%، ثم مجموعة الحبو  9 مجموعة الفاكهة بنحو
%، مما يوضح فهمية تلل المجموعات 8والخبز بنسبة 

ال صااية ضم  مجموعة الطعام واللرا  لدى األسرة 
المصرية، وبالتال  يمك  ال ول بأ  قيمة الميل الحدي 

توضح   βiك  عل  السلعة لنسبة اكنفاق االسته 
ضمنيًا درجة تفضيل المستهلل  كل ورد و  األسرة( 
بي  المجموعات ال صااية المختلفة. وُقدر خط الف ر 

 بحوال  2015لكل ورد باألسرة المصرية عام  1المدقع
جنيه/ورد/سنة، وبأخص عدد األسر وعدد األوراد  6042

ة واات بكل واة إنفاقية و  األعتبار تبي  ف  الثماني
االنفاقية األول  ت ع جميعها تحت خط و ر ال صا، وه  
الفاات األلد و رًا. وعلية وإ  األسرة المكونة م  خمسة 

جنيًها و  اللهر للووا،  2517فوراد تحتاا إل 
 .(1)جدولبإحتياجاتها األساسية 

نظًرا لما لهدته الفتترة األخيترة مت  ت يترات اقتصتادية 
علت  دختول األوتراد ومستتتوي  والتت  فثترت بصتورة مبالتترة

إنفتتتتاقهم ونمتتتتتط استتتتته كهم لمجموعتتتتتات الستتتتلع ال صاايتتتتتة 
المختلفتتتة، لتتتصا تتتتم م ارنتتتة التتتنمط االستتتته ك  للفتتترد متتت  

  2015،  2010بحتتتتتتث التتتتتتدخل واكنفتتتتتتاق واكستتتتتتته ل 
حيتتث تبتتي  ارتفتتاع الميتتل الحتتدي لإلنفتتاق علتت  مجموعتتة 

  األلبتتتتا  والجتتتتب اللحتتتتوم، مجموعتتتتة األستتتتمال، مجموعتتتتة
والبتتتتتيض، ومجموعتتتتتة الملتتتتتروبات غيتتتتتر الكحوليتتتتتة عتتتتتام 

، األمتتتر التتتصي قتتتد 2010م ارنتتتة بنظيرتهتتتا عتتتام  2015
يعتتزي إلتت  فستتعار تلتتل الستتلع ال صاايتتة و/فو تراجتتع دختتل 
                                                 

1
طبقًا لمفاهيم منظمة الصحة  Food Poverty Lineيعرف  

العالمية بأنه تكلفة سلة سلع غذائية تنسجم مع السلوك اإلستهالكي 

للفقراء وتوفر السعرات الحرارية والبروتينات الالزمة لقيام الفرد 

بالنشاط الطبيعي، وتختلف تكلفة السلع الغذائية باختالف المناطق 

 علي قيد الحياة.الجغرافية ويمثل خط فقر الغذاء بكلفة البقاء 
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الفتترد الح ي تت  ممتتا يتتؤدي إلتت  زيتتادة نستتبة التتدخل المنفتتق 
عل  تلل السلع ال صااية. و  حي  تناقص الميتل الحتدي 

الحبو  والخبز، مجموعة الزيوت ة لإلنفاق عل  مجموع
والتتتدهو ، ومجموعتتتة الستتتكر واألغصيتتتة الستتتكرية، األمتتتتر 
الصي قد يرجع إل  ت ير منظومة الدعم علت  تلتل الستلع 
بحيث يتجه الجز، المتب   م  إنفاق المستهلل إلت  ستلع 

 .(2،  1)جدولي فخري 
الم تتدرة صات إلتتارة موجبتتة وصلتتل  المرونتتات اكنفاقيتتة

( ال يستتتمح بوجتتتود ستتتلع دنيتتتا، حيتتتث LESأل  نمتتتوصا  
يلترط ف  الميل الحدي لنسبة اكنفاق االستته ك  علت  
الستتتتلعة تزيتتتتد عتتتت  الصتتتتفر وت تتتتل عتتتت  الواحتتتتد الصتتتتحيح 

 0 < βi < (، ولكنهتتا ت تتل عتت  الواحتتد الصتتحيح وتت  1
مجموعتتتة الحبتتتو  والخبتتتز، مجموعتتتة الزيتتتوت والتتتدهو ، 
 مجموعتتة الخضتتر، ومجموعتتة الستتكر واألغصيتتة الستتكرية
وهتتتتصج نتيجتتتتة متوقعتتتتة لكتتتتو  هتتتتصج المجموعتتتتات الستتتتلعية 

 وو ًتتا ل تتانو  فنجتتل  تعتبتتر فساستتية وتت  موازنتتة المستتتهلل
كلما تزايد لوغاريتم الدخل وإ  حصة ال صا، تتناقص و  
حالة الطل  غيتر المر (.بينمتا تزيتد المرونتة عت  الواحتد 
الصتتتتتحيح وتتتتت  مجموعتتتتتة اللحتتتتتوم، مجموعتتتتتة األستتتتتمال، 

الجتتتتب  والبتتتتيض، ومجموعتتتتة الفاكهتتتتة مجموعتتتتة األلبتتتتا  و 
 مما يعن  ف  المستهلل يعان  مت  ن تص اكلتباع بتلتل 
الستتتتلع وبالتتتتتال  بتحستتتت  التتتتدخل ومتتتت  المتوقتتتتع ف  يزيتتتتد 

 طل  المستهلل عل  تلل السلع ال صااية(.
 2015 كمتتتا تبتتتي  إنخفتتتتاض المرونتتتة اكنفاقيتتتة عتتتتام

للمجموعتتتتتتتات الحبتتتتتتتو   2010م ارنتتتتتتتة بنظيرتهتتتتتتتا عتتتتتتتام 
األلبتتتتتا  والجتتتتتب  والبتتتتتيض، مجموعتتتتتة الزيتتتتتوت والخبتتتتتز، 

والتتتتتتتتدهو ، مجموعتتتتتتتتة الخضتتتتتتتتر، مجموعتتتتتتتتة الفاكهتتتتتتتته ، 
ومجموعتتتتتة الستتتتتكر واألغصيتتتتتة الستتتتتكرية، ممتتتتتا يعنتتتتت  ف  
الطلتتتت  علتتتت  تلتتتتل الستتتتلع ال يت يتتتتر كثيتتتتًرا عنتتتتد تحستتتت  
مستتتتتتتوي التتتتتتدخل، وعلتتتتتت  الن تتتتتتيض لمجمتتتتتتوعت  اللحتتتتتتوم 
واألستتتتتتتتتتمال، ممتتتتتتتتتتا يعنتتتتتتتتتت  ف  الطلتتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتاتي  

 يتزايد بتحس  مستوي الدخل الفردي.المجموعتي  
بتحليتتتتتتل المرونتتتتتتات الستتتتتتعرية للطلتتتتتت  علتتتتتت  الستتتتتتلع 
ال صااية وتبي  فنها صات إلتارة ستالبة، كمتا نجتد فنهتا ت تل 
قيمتها المطل تة عت  الواحتد الصتحيح كمتا هتو متوقتع وت  
الستتلع األساستتية التتت  ال تتتتأثر كثيتتًرا باألستتعار والمتمثلتتة 

جموعتتتتتتتة الزيتتتتتتتتوت وتتتتتتت  مجموعتتتتتتتة الحبتتتتتتتتو  والخبتتتتتتتز، م
والدهو ، مجموعتة الخضتر، ومجموعتة الستكر واألغصيتة 
الستتكرية، ممتتا يعنتت  ف  الطلتت  علتت  ال تتصا، غيتتر متتر  

 كما  inelasticتجاج في ت يرات و  مستويات األسعار 
فنهتتتتا مرتفعتتتتة وتتتت  مجموعتتتتة الحبتتتتو  والخبتتتتز ومجموعتتتتة 
السكر نظًرا ألتجاج جز، كبيتر مت  إنفتاق المستتهلل علت  

لتت  هتتاتي  المجمتتوعتي (، ووتت  الم ابتتل نجتتد ف  ال تتصا، ع
المرونتتتة الستتتعرية تزيتتتد قيمتهتتتا المطل تتتة عتتت  الواحتتتد ممتتتا 
يعنتت  ف  حساستتية الطلتت  عليهتتا تتتتأثر بأرتفتتاع األستتعار 
والمتمثلتتتتتة وتتتتت  مجموعتتتتتة اللحتتتتتوم، مجموعتتتتتة األستتتتتمال، 
مجموعة األلبا  والجب  والبيض، ومجموعة الفاكهة ممتا 

ا، لتلتتتتل المجموعتتتتات متتتتر  يعنتتتت  ف  الطلتتتت  علتتتت  ال تتتتص
 . elasticتجاج في ت ير و  مستوي األسعار

زادت المرونة السعرية و  مجموعة اللحوم، 
األلبا  والجب  والبيض، ومجموعة الملروبات مجموعة 

، مما 2010ع  نظيرتها  2015غير الكحولية عام 
يعن  ف  إنفاق المستهلل فكثر تأثًرا بإرتفاع فسعار تلل 

مجموعات الحبو  والخبز، مجموعة الزيوت السلع. فما 
والدهو ، مجموعة الخضر، مجموعة األسمال، 
مجموعة الفاكهه، ومجموعة السكر واألغصية السكرية، 
وإنها ال تتأثر كثيًرا بإرتفاع األسعار نظًرا ألهميتها و  

 موازنة المستهلل.
 

ثانًيا: تحليل أنماط اإلنفاق اإلستهالكي وفًقا لنظم 
 – Partial Demand Modelsغذائي الجزئية الطلب ال

Analysis of Engel Curves : 
 

بتحديد فنماط  Engle Erentقام العالم األلمان  
قياسية لكيفية توزيع األوراد كنفاقهم عل  ال صا، والملبس 
والمسك  وغيرها م  فوجه اكنفاق الرايسية األخري ككل 
م  خ ل تحليل نتااج بحوث ميزانية األسرة، إال ف  
درجات الحرية لما متاح م  بيانات ع  الكميات 
 واألسعار تحول دو  تطبي ة، لصا تم دراسة فنماط
اكنفاق داخل المجموعات السلعية ووً ا للرااح االنفاق 

مرونة الطل  الدخلية المختلفة، م  خ ل ت دير 
بجدول اكنفاقية والكمية للفرد ووً ا لصيغ النماصا الواردة 

، وصلل ألهم السلع داخل ثمانية مجموعات غصا، (3)
رايسية  الحبو  والخبز، اللحوم، األسمال، األلبا  

البيض، الزيوت والدهو ، الفاكهة، الخضر، والجب  و 
كمؤلر لتخطيط وترليد السكر واألغصية السكرية( 

، حيث ف  السلع المختارة داخل كل مجموعة االسته ل
% م  متوسط جملة 70سلعية تزيد نسبتها ع  نحو 

 إنفاق المستهلل عل  المجموعة السلعية التابعة لها. 
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 (Analysis of Engel Curvesالصيغ الدالية لبعض منحنيات فنجل  .3جدول 

Elasticity MPC Form Model 
𝜷𝒊(

�̅�

e̅
) 𝜷𝒊 𝒆𝐣 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝒚𝐣 + 𝐮𝒊 Linear 

𝜷𝒊 𝜷𝒊(e̅/�̅�) 𝒍𝒏𝒆𝐣 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝒍𝒏𝒚𝐣 + 𝐮𝒊 Double-Logarithmic 
𝜷𝒊(e̅) 𝜷𝒊(e̅) 𝒍𝒏𝒆𝐣 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝒚𝐣 + 𝐮𝒊 Log-Lin 

Semi-Log 
𝜷𝒊(𝟏/e̅) 𝜷𝒊(𝟏/�̅�) 𝒆𝐣 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝒍𝒏𝒚𝐣 + 𝐮𝒊 Lin-Log 

−𝜷𝒊(
𝟏

�̅��̅�
) −𝜷𝒊(𝟏/�̅�𝟐) 𝒆𝐣 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊(

𝟏

𝒚𝐣

) + 𝐮𝒊 Reciprocal 

𝜷𝒊(𝟏/�̅�) 𝜷𝒊(e̅/�̅�𝟐) 𝒍𝒏𝒆𝐣 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊(
𝟏

𝒚𝐣

) + 𝐮𝒊 Log  reciprocal 

(𝜷𝒊/e̅) + γi −𝜷𝒊 (
e̅

�̅�𝟐
) + γi(e̅/�̅�) 𝒍𝒏𝒆𝐣 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊 (

𝟏

𝒚𝐣

) + 𝛄𝒊𝒍𝒏𝒚𝐣 + 𝐮𝒊 Log Log inverse(LLI) 

 الملت ة المرونة وبالتال  ال صا،، عل  للفرد الكل  اكنفاق متوسط : 𝐣 ، 𝒚jالسلعة  عل  الفرد إنفاق متوسط: 𝑒ij ف  حيث
صا ، The expenditure elasticity (𝜀𝑖) ع  تعبر  محل( 𝐣  السلعة م  للفرد المستهلكة الكمية  𝑞jالمت ير استبدال تم ما وا 

𝑒j ع  عبارة الملت ة المرونة وإ  تابع كمت ير the quantity elasticity (𝜂𝑖) ، كما ف  المرونة النوعيةthe quality 
elasticity (𝜃𝑖)  ه  الفرق بي  المرونة اكنفاقية والمرونة الكمية𝜃𝑖 = 𝜂𝑖 − 𝜀𝑖  يفضل ت ديرها و  حالة السلع صات 

 النوعيات المختلفة، حيث تساوي الصفر و  حالة السلع وحيدة النوع(.
 (.12، 11، 9، 8، 7، 6راجع كل م  مرجع   المصدر:

 
 

نفاق سنوي  كما ف  كل سلعة لها متوسط إنفاق بالكجم وا 
لألسرة بالجنية موزعة عل  خمسة لرااح إنفاقية ووً ا 

وهصج  2015لإلنفاق السنوي لألسرة بالجمهورية لعام 
، إص يحصل فغن  (4بالجدول )اللرااح موضحة 

% م  41.9% م  فوراد المجتمع عل  نحو 20
 إجمال  اكنفاق.

م  الجدير بالصكر ف  فغل  الدراسات ت وم ب ياس 
المرونة اكنفاقية الدخلية عل  فعتبار فنها تتساوي مع 
المرونة الدخلية الكمية مع ورضية تجانس وحدات 
السلعة المدروسة وبالتال  ثبات سعر السلعة موضع 

إال ف  المرونة الدخلية النوعية توضح مدي الدراسة. 
لنوعيات األعل  جودة م  نفس استجابة المستهلكي  ل

السلعة بزيادة المستوي الدخل ، وو  واقع األمر وإ  
معظم السلع ال يتواور ويها لرط تجانس وحداتها مما 
ينعكس عل  سعر السلعة ليختلل باخت ل فنواعها. 
وووً ا للنظرية اكقتصادية وإ  خط التوليفات الممكنة 

ستهلل حالة وجود ينت ل موازًيا لنفسة عند ت ير دخل الم
سلعتي  و ط، ولك  ال يتم صلل و  الواقع أل  المستهلل 

عندما يزيد دخله ال يميل و ط إل  زيادة الكميات 
المستهلكة، ولك  يميل فيًضا إل  اكنت ال إل  نوعيات 
فوضل م  هصج السلع، وبالتال  ينت ل خط التوليفات 

ع متعددة الممكنة غير موازًيا عند زيادة الدخل حالة السل
النوعيات نتيجة ت ير األسعار، لصلل حالة السلع متعددة 

وإ  التأثير الكل  لت ير الدخل ين سم إل   (11 النوعيات
.  Quality effect، ونوع Quantity effectكم  

وي حظ فنه كلما انخفض معامل المرونة اكنفاقية ع  
الواحد الصحيح دل عل  إلباع فعل  م  السلعة، مما 

(، Necessary Good    ف  تلل السلع ضروريةيعن
وف  زيادة الدخل يترت  عليه زيادة اكنفاق عل  تلل 
السلع بمعدل فقل، بينما إصا تجاوز الواحد الصحيح وإ  
هصا يدل عل  ن ص اكلباع م  هصج السلعة ال صااية 

 Luxury/Superior Good كما فنه كلما فرتفعت .)
ية كلما دل صلل عل  وجود مرونة الطل  الدخلية النوع

اخت ل كبير و  فنواع السلعة وبالتال  فسعارها، 
وعندما يت ير دخل المستهلل وإنه ينت ل إل  نوعية 

 فخري م  نفس السلعة.
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المرونات اإلنفاقية والكمية والنوعية ألهم السلع داخل 
 مجموعات الغذاء المختلفة

 
تعتبر المكرونة سلع  أواًل: مجموعة الحبوب والخبز:

(، ووً ا لمعامل Giffen/Inferior Goodمالاة  
(. ويعتبر 0.124-، 0.09-  المرونة اكنفاقية والكمية

الخبز البلدي المدعم هام جًدا بالنسبة لوجبات المستهلل 
، 0.17  الف ير، ووً ا لمعامل المرونة اكنفاقية والكمية

ل  اكنفاق ( عل  الترتي ، حيث ف  زيادة إجما0.13
% يؤدي إل  زيادة الكمية 1عل  الطعام واللرا  بنسبة 

% مما يعن  ف  0.13المستهلكة للفرد سنوًيا بنسبة 
استه ل تلل السلع ال يتأثر نسبًيا بت ير الدخل. كما 
ف  انخفاض المرونة النوعية يعن  فنها سلعة وحيدة 

ض النوعية. وكصلل الحال لسلعة ال مح. فما األرز األبي
الساا  وم  سلع ال صا، الضرورية، ووً ا لمعامل 

(، مما يعن  0.85، 0.86المرونة اكنفاقية والكمية  
ف  المستهلل اليزال يعان  م  ن ص اكلباع عل  تلل 

% يؤدي إل  1السلعة، حيث ف  زيادة إنفاقة بنسبة 
%، في 0.85زيادة الكمية المستهلكة للفرد سنوًيا بنسبة 

المرجح ف  تنخفض بإرتفاع الدخل. بمعدل فقل وم  
كما ف  ارتفاع مرونة الدخل اكنفاقية والكمية للخبز 

( عل  الترتي ، مما يعزي 1.5، 1.6البلدي المحس   
صلل إل  إرتفاع فسعار تلل السلعة ال صااية بالنسبة 

جدول لدخل المستهلل، وصلل الحال للخبز األورنج  
(5). 
 
 

 مرونات الطل  الدخلية اكنفاقية والكمية والنوعية ألهم السلع داخل مجموعة الحبو .  5جدول 
 

 المرونة             
 

 النموذج
linear 

log 
linear 

log lin lin log reciprocal 
log 

reciprocal 
(LLI) 

فرز ابيض بلدي 
 ساا 

 ***0.869 ***1.029 ***0.872 **0.906 *0.948 **1.047 **0.836 انفاقية

 ***0.850 ***1.016 ***0.859 **0.889 *0.930 **1.032 **0.819 كمية

 0.019 0.013 0.013 0.017 0.018 0.015 0.018 نوعية

 قمح
 0.288 *0.218 *0.224 *0.260 **0.258 *0.252 **0.267 انفاقية

 0.295 *0.221 *0.228 *0.265 **0.264 *0.257 **0.273 كمية

 0.008- 0.003- 0.004- 0.006- 0.006- 0.005- 0.006- نوعية

 مكرونة
 ***0.097- 0.077 0.070 0.024 0.020- 0.030 0.025- انفاقية

 ***0.124- 0.044 0.042 0.003- 0.050- 0.002- 0.050- كمية

 0.026 0.032 0.028 0.028 0.030 0.033 0.025 نوعية

 خبز بلدي مدعم
 *0.150 ***0.171 ***0.168 **0.173 *0.160 **0.176 *0.158 انفاقية

 *0.090 ***0.130 *0.127 0.123 0.108 0.126 0.105 كمية

 0.060 0.041 0.041 0.049 0.052 0.049 0.053 نوعية

 خبز بلدي محس 
 *1.816 *1.331 1.569 *1.882 **1.620 **1.557 **1.999 انفاقية

 **1.370 0.967 1.141 *1.372 **1.203 **1.146 **1.460 كمية

 0.446 0.364 0.428 0.510 0.418 0.411 0.539 نوعية

 دقيق مدعم
 1.064- ***1.067- ***1.097- **1.137- **1.072- ***1.13- **1.049- انفاقية

 1.059- ***1.066- ***1.100- **1.139- **1.069- ***1.13- **1.049- كمية

 0.005- 0.001- 0.004 0.002 0.003- 0.002- 0.000 نوعية

 خبز اورنج  
 1.411 ***1.339 **1.257 ***1.408 **1.392 **1.444 ***1.405 انفاقية

 1.224 ***1.206 ***1.112 ***1.227 ***1.226 ***1.287 ***1.206 كمية

 0.188 0.133 0.145 0.181 0.166 0.158 0.199 نوعية

Source: Calculated Based on Data from HIECS, CAPMAS, 2015. 

*** Indicates significant at one percent level of significance. 

 ** Indicates significant at five percent level of significance. 
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 والكمية والنوعية ألهم السلع داخل مجموعة الزيوتمرونات الطل  الدخلية االنفاقية . 6 جدول
 

 المرونة             
 

 النموذج
Linear log linear log lin lin log reciprocal 

log 

reciprocal 

log log 

inverse 

زبدة 
 بلدي

 1.339 ***1.240 **1.195 ***1.347 ***1.306 ***1.347 ***1.353 انفاقية

 1.314 ***1.191 **1.156 ***1.310 ***1.274 ***1.303 ***1.327 كمية

 0.025 0.048 0.039 0.037 0.033 0.045 0.027 نوعية

زبدة 
 طبيع 

 3.109 ***2.977 *2.359 **2.724 ***3.072 ***3.204 ***2.795 انفاقية

 2.896 **2.467 *2.315 **2.707 ***2.719 ***2.749 ***2.805 كمية

 0.213 0.510 0.044 0.017 0.353 0.455 0.010- نوعية

سم  
 بلدي

 **1.606 ***1.439 **1.404 ***1.599 ***1.543 ***1.579 ***1.621 انفاقية

 1.589 ***1.428 **1.359 ***1.546 ***1.529 ***1.566 ***1.562 كمية

 0.017 0.011 0.045 0.053 0.015 0.014 0.059 نوعية

سم  
 صناع 

 0.283 ***0.283 ***0.279 ***0.298 **0.285 ***0.301 **0.284 انفاقية

 0.218 ***0.225 ***0.222 ***0.235 **0.222 ***0.237 **0.221 كمية

 0.065 0.058 0.057 0.064 0.063 0.064 0.063 نوعية

 زيت
 0.583 ***0.564 ***0.549 ***0.599 ***0.581 ***0.605 ***0.583 انفاقية

 0.551 ***0.542 ***0.526 ***0.570 **0.551 ***0.579 ***0.552 كمية

 0.031 0.022 0.023 0.029 0.030 0.026 0.031 نوعية

 طحينة
 2.098 ***1.949 **1.757 ***1.999 ***2.035 ***2.110 ***2.024 انفاقية

 2.098 ***1.988 **1.790 ***2.033 ***2.065 ***2.146 ***2.054 كمية

 0.000 0.039- 0.032- 0.034- 0.030- 0.036- 0.031- نوعية

Source: Calculated Based on Data from HIECS, CAPMAS, 2015. 
*** Indicates significant at one percent level of significance. 
 ** Indicates significant at five percent level of significance. 

 

 

يعتبر السم   ثانًيا: مجموعة الزيوت والدهون:
الصناع  م  السلع الضرورية جًدا  المرونة اكنفاقية 

(، إال ف  الزيت له مكانة ثابته 0.23، والكمية 0.29
و  قاامة غصا، المستهلل المصري المرونة اكنفاقية 

(، وعل  الن يض وإ  معام ت 0.57، والكمية 0.59
المرونة اكنفاقية والكمية لسلع الزبد البلدي، الزبد 
الطبيع ، والطحينة تتجاوز الواحد الصحيح، مما يعزي 

ال صااية بالنسة لدخل صلل إل  إرتفاع فسعار تلل السلعة 
المستهلل، وم  المرجح ف  يزداد اكنفاق عليها بمعدل 

 .(6جدول )اكبر بإرتفاع الدخل 
تعتبر  ثالثًا: مجموعات اللحوم واألسماك واأللبان:

اللحوم المستوردة هام جًدا بالنسبة لوجبات المستهلل 
، 0.18الف ير، ووً ا لمعامل المرونة اكنفاقية والكمية 

عل  الترتي ، وتعتبر اللحوم المجمدة م  السلع  (0.13
الضرورية و  قاامة غصا، المستهلل المصري المرونة 

(، وكصلل الحال بالنسبة 0.68، والكمية 0.72اكنفاقية 
، والكمية 0.90للدجاا والبط  المرونة اكنفاقية 

(، وعل  الن يض وإ  معام ت المرونة اكنفاقية 0.85

م الطازجة، اللحوم المصنعة، اللحوم والكمية لسلع اللحو 
المفروم، تتجاوز الواحد الصحيح، مما يعزي صلل إل  
إرتفاع فسعار تلل السلعة ال صااية بالنسة لدخل 

 المستهلل. 
فما مجموعة األسمال وتبي  ف  مرونتها اكنفاقية 

وبالتال  م  المرجح ف   2.9إل   0.9تراوحت بي  
كبر بإرتفاع الدخل. كما ف  يزداد اكنفاق عليها بمعدل ف

لألسمال  0.13المرونة الدخلية النوعية تراوحت بي  
 لألسمال الطازجة الفاخرة. 0.54الطازجة العادية، و 

فما مجموعة األلبا  والبجب  والبيض : وتبي  ف  معامل 
المرونة اكنفاقية يزيد ع  الواحد الصحيح و  اللب  

بيض، بينما تنخفض الحلي  الطازا والزبادي والجب  األ
ع  الواحد الصحيح و  البيض، فما الجب  ال ريش 

في لها مكانة ثابته و  قاامة غصا،  0.5وتدور حول 
المستهلل المصري.كما ف  المرونة الدخلية النوعية 

( مما يدل عل  0.15مرتفعة لسلعة الجب  األبيض 
 .(7جدول )تعدد فنواعها 
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 ألهم السلع داخل مجموعات اللحوم واألسمال واأللبا مرونات الطل  الدخلية االنفاقية والكمية والنوعية  .7جدول 

 
 المرونة             

 linear النموذج
log 

linear 
log lin lin log reciprocal 

log 

reciprocal 

log log 

inverse 

 لحوم طازجة
 **1.216 **1.012 **1.049 **1.205 ***1.135 ***1.136 ***1.230 انفاقية

 **1.141 **0.955 **0.984 **1.127 ***1.066 ***1.070 ***1.147 كمية

 0.076 0.057 0.065 0.079 0.068 0.066 0.083 نوعية

دجاا وبط 
 طازا ومجمد

 **0.913 ***0.866 ***0.837 ***0.925 ***0.901 ***0.935 ***0.910 انفاقية

 **0.861 ***0.823 ***0.795 ***0.876 ***0.850 ***0.886 ***0.859 كمية

 0.052 0.043 0.042 0.049 0.050 0.048 0.051 نوعية

 لحوم مصنعه
 2.063 ***1.889 **1.758 **2.013 ***2.002 ***2.060 ***2.051 انفاقية

 1.626 ***1.492 **1.414 ***1.600 ***1.579 ***1.626 ***1.612 كمية

 0.437 0.397 0.344 0.413 0.424 0.433 0.439 نوعية

لحوم مستوردة 
 متنوعة

 ***0.135 *0.223 *0.209 0.198 ***0.175 0.211 0.164 انفاقية

 **0.082 0.174 0.167 0.151 ***0.124 0.158 0.117 كمية

 0.053 0.048 0.042 0.047 0.052 0.053 0.046 نوعية

 لحم مفروم
 2.284 ***2.053 **1.905 **2.189 ***2.195 ***2.251 ***2.235 انفاقية

 2.007 ***1.817 **1.646 ***1.881 ***1.934 ***1.988 ***1.908 كمية

 0.277 0.236 0.259 0.309 0.261 0.263 0.327 نوعية

لحوم مجمدج 
/ صحيحه  

 (مفرومه 

 **0.603 **0.844 **0.723 **0.732 0.749 *0.845 *0.656 انفاقية

 **0.603 **0.802 **0.677 *0.676 0.696 *0.794 0.593 كمية

 0.000 0.042 0.046 0.056 0.053 0.051 0.062 نوعية

 مجموعة األسماك
فسمال طازجه 

 عاديه
 **0.998 ***1.092 ***0.957 ***1.018 **1.049 **1.134 **0.965 انفاقية

 ***0.825 ***0.943 ***0.825 ***0.001 *0.883 **0.968 **0.805 كمية

 0.173 0.149 0.132 1.018 0.166 0.165 0.160 نوعية

فسمال طازجه 
 واخرج

 2.979 ***2.631 *2.397 **2.814 ***2.850 ***2.900 **2.932 انفاقية

 2.400 ***2.148 *2.059 **2.394 ***2.311 ***2.358 ***2.472 كمية

 0.579 0.483 0.338 0.420 0.539 0.542 0.460 نوعية

 فسمال مجمدج
 1.211 ***1.314 ***1.119 ***1.203 **1.268 **1.367 ***1.154 انفاقية

 1.035 ***1.131 ***0.978 ***1.045 **1.087 **1.174 **0.996 كمية

 0.176 0.184 0.141 0.158 0.181 0.193 0.158 نوعية

 مدخنهفسمال 
 (رنجه   

 0.966 ***1.055 ***0.930 ***0.991 **1.013 **1.096 **0.941 انفاقية

 0.777 ***0.897 ***0.793 **0.827 *0.835 **0.919 **0.766 كمية

 0.189 0.158 0.137 0.164 0.178 0.177 0.175 نوعية

 فسمال مملحه
 –سردي    

 (وسيخ

 1.500 ***1.374 ***1.310 ***1.470 ***1.451 ***1.498 ***1.464 انفاقية

 1.078 1.368 1.203 1.171 1.191 1.370 0.968 كمية

 0.422 0.006 0.107 0.300 0.261 0.128 0.496 نوعية
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 .7تابع جدول 
 

 المرونة             
 linear النموذج

log 

linear 
log lin lin log reciprocal 

log 

reciprocal 

log log 

inverse 

 مجموعة األلبان
لب  حلي  
 ساا  طازا

 *1.046 ***1.102 ***0.986 ***1.060 **1.078 ***1.156 ***1.015 انفاقية

 *1.035 ***1.094 ***0.978 ***1.051 **1.069 ***1.146 ***1.006 كمية

 0.011 0.009 0.008 0.009 0.009 0.010 0.009 نوعية

 زبادى
 **1.699 ***1.634 **1.480 ***1.658 ***1.683 ***1.757 ***1.655 انفاقية

 1.598 ***1.561 **1.404 ***1.563 ***1.594 ***1.671 ***1.549 كمية

 0.101 0.073 0.075 0.095 0.089 0.086 0.106 نوعية

 جب  فبيض
 1.090 ***1.085 ***1.005 ***1.102 **1.096 ***1.155 ***1.078 انفاقية

 0.924 ***0.944 ***0.873 ***0.947 **0.942 ***0.997 ***0.917 كمية

 0.165 0.141 0.131 0.155 0.154 0.157 0.161 نوعية

 جب  قريش
 *0.538 ***0.510 ***0.501 ***0.549 ***0.530 ***0.550 ***0.535 انفاقية

 **0.369 ***0.325 ***0.328 ***0.365 ***0.353 ***0.359 ***0.361 كمية

 0.169 0.184 0.173 0.184 0.178 0.192 0.174 نوعية

 بيض
 ***0.770 ***0.747 ***0.720 ***0.787 ***0.767 ***0.801 ***0.767 انفاقية

 ***0.726 ***0.706 ***0.681 ***0.744 ***0.723 ***0.757 ***0.723 كمية

 0.044 0.041 0.038 0.043 0.044 0.044 0.044 نوعية

Source: Calculated Based on Data from HIECS, CAPMAS, 2015. 

*** Indicates significant at one percent level of significance.  ** Indicates significant at five percent level of 

significance. 

 
 
 

ويعتبر  السكرية:رابًعا: مجموعة السكر واألغذية 
السكر هام جًدا بالنسبة للمستهلل المصري، ووً ا 

( عل  0.37، 0.39  لمعامل المرونة اكنفاقية والكمية
الترتي ، مما يعن  ف  استه ل تلل السلعة ال يتأثر 
نسبًيا بت ير الدخل، كما ف  انخفاض المرونة النوعية 
يعن  فنها سلعة وحيدة النوعية. فما العسل األسود وتبلغ 

في له مكانة ثابته و  قاامة  0.54المرونة اكنفاقية 
ل المرونة غصا، المستهلل المصري. بينما يزيد معام

اكنفاقية ع  الواحد الصحيح و  الح وة الطحينية 
 .(8جدول )وعسل النحل 

وتبي  ف  معامل المرونة  خامًسا: مجموعة الفاكهة:
اكنفاقية يزيد ع  الواحد الصحيح و  التفاح، الموز، 

والعن ، بينما تنخفض ع  الواحد الصحيح و  
 .(9جدول )البرت ال، البطيخ، واليوسف  

يعتبر العدس األصفر كأحد  ًسا: مجموعة الخضر:ساد
(، Giffen/Inferior Goodالسلع الب ولية سلع ردياة  

-، 0.138-ووً ا لمعامل المرونة اكنفاقية والكمية 
(. وبالنسبة لمجموعة الخضر وينخفض معامل 0.192

لسلعت  البطاطس   0.5المرونة اكنفاقية ع  
ي ل ع  الواحد و  0.5والباصنجا ، و  حي  يتجاوز 

الصحيح و  كل م  البصل، الطماطم، الفلفل الروم  
والبلدي، البامية، الفاصوليا، الكوسة، والفول األخضر، 
بينما يتجاوز الواحد الصحيح و  البسلة، الجزر، 

 (.10جدول )والخيار 
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 يةلسكر ألهم السلع داخل مجموعة السكر واألغصية اقية والكمية والنوعية مرونات الطل  الدخلية االنفا. 8جدول 

 
 المرونة             

 linear النموذج
log 

linear 
log lin lin log reciprocal 

log 
reciprocal 

log log 
inverse 

سكر 
 حر

 **0.406 **0.339 **0.345 ***0.390 ***0.379 ***0.380 ***0.392 انفاقية

 **0.393 **0.331 **0.336 ***0.379 ***0.367 ***0.370 ***0.380 كمية

 0.012 0.009 0.009 0.011 0.012 0.010 0.012 نوعية

عسل 
 فسود

 *0.508 **0.602 ***0.545 **0.562 *0.554 **0.613 *0.517 انفاقية

 0.484 **0.579 ***0.519 **0.533 *0.530 **0.587 *0.491 كمية

 0.025 0.023 0.026 0.029 0.024 0.025 0.025 نوعية

عسل 
 فبيض

 *3.836 ***3.462 2.815 **3.332 ***3.700 ***3.790 **3.496 انفاقية

 3.086 ***2.792 *2.304 **2.702 ***2.983 ***3.055 **2.805 كمية

 0.750 0.669 0.511 0.630 0.717 0.735 0.692 نوعية

ح وة 
 طحينية

 1.182 ***1.198 ***1.086 ***1.182 **1.197 ***1.270 ***1.146 انفاقية

 1.115 ***1.166 ***1.031 ***1.111 **1.143 ***1.225 ***1.064 كمية

 0.067 0.033 0.055 0.071 0.053 0.045 0.082 نوعية

Source: Calculated Based on Data from HIECS, CAPMAS, 2015. 

*** Indicates significant at one percent level of significance. 

 ** Indicates significant at five percent level of significance. 
 

 ألهم السلع داخل مجموعة الفاكهة مرونات الطل  الدخلية االنفاقية والكمية والنوعية. 9جدول 
 

 المرونة
 linear log linear log lin lin log Reciprocal النموذج

log 

reciprocal 

log log 

inverse 

 برت ال
 0.760 ***0.747 ***0.715 ***0.780 ***0.761 ***0.799 ***0.760 انفاقية

 0.596 **0.645 **0.600 **0.634 *0.622 **0.672 **0.598 كمية

 0.164 0.102 0.115 0.146 0.139 0.127 0.162 نوعية

 يوسف 
 0.924 ***0.939 ***0.871 ***0.945 **0.939 ***0.994 ***0.913 انفاقية

 0.790 ***0.810 ***0.758 ***0.817 **0.806 ***0.856 ***0.785 كمية

 0.134 0.128 0.113 0.128 0.133 0.138 0.129 نوعية

 موز
 2.059 ***2.088 **1.721 ***1.921 **2.088 ***2.212 ***1.909 انفاقية

 1.895 ***1.934 ***1.611 ***1.788 **1.928 ***2.045 ***1.767 كمية

 0.164 0.155 0.110 0.133 0.160 0.167 0.142 نوعية

 تفاح
 2.514 ***2.343 **2.058 **2.367 ***2.459 ***2.541 ***2.419 انفاقية

 1.914 ***1.788 **1.636 ***1.856 ***1.872 ***1.938 ***1.872 كمية

 0.601 0.554 0.422 0.511 0.587 0.603 0.547 نوعية

 عن 
 1.109 ***1.047 ***1.002 ***1.111 ***1.087 ***1.131 ***1.096 انفاقية

 0.886 ***0.836 ***0.808 ***0.891 ***0.868 ***0.903 ***0.875 كمية

 0.223 0.211 0.194 0.220 0.219 0.228 0.221 نوعية

 بطيخ
 0.664 ***0.753 **0.750 ***0.839 ***0.809 ***0.828 ***0.833 انفاقية

 0.664 ***0.597 **0.594 ***0.659 ***0.637 ***0.654 ***0.650 كمية

 0.000 0.156 0.156 0.180 0.172 0.174 0.183 نوعية

Source: Calculated Based on Data from HIECS, CAPMAS, 2015. 

*** Indicates significant at one percent level of significance. 

 ** Indicates significant at five percent level of significance. 
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 لخضرألهم السلع داخل مجموعة امرونات الطل  الدخلية االنفاقية والكمية والنوعية  .10جدول 
 

 المرونة
 linear النموذج

log 
linear 

log lin lin log Reciprocal 
log 

reciprocal 
log log 
inverse 

 طماطم
 0.697 ***0.655 ***0.643 ***0.707 ***0.684 ***0.709 ***0.692 انفاقية
 0.621 ***0.596 ***0.581 ***0.635 ***0.613 ***0.641 ***0.618 كمية
 0.076 0.060 0.061 0.072 0.071 0.068 0.075 نوعية

 بطاطس
 0.452 ***0.432 ***0.426 ***0.463 ***0.444 ***0.465 ***0.448 انفاقية
 0.370 ***0.371 ***0.364 **0.389 **0.370 **0.394 **0.369 كمية
 0.082 0.060 0.062 0.074 0.074 0.071 0.080 نوعية

 بصل
 0.632 ***0.580 ***0.576 ***0.637 ***0.613 ***0.632 ***0.629 انفاقية
 0.850 ***0.637 **0.638 ***0.714 ***0.687 ***0.700 ***0.712 كمية
 0.217- 0.057- 0.063- 0.077- 0.074- 0.068- 0.083- نوعية

 خيار
 1.300 ***1.285 ***1.174 ***1.296 ***1.303 ***1.370 ***1.274 انفاقية
 *1.178 ***1.123 ***1.065 ***1.183 ***1.164 ***1.210 ***1.172 كمية
 0.123 0.161 0.109 0.112 0.139 0.160 0.103 نوعية

 باصنجا 
 0.349 ***0.330 ***0.327 ***0.356 ***0.344 ***0.356 ***0.345 انفاقية
 0.233 ***0.222 ***0.221 ***0.239 ***0.230 ***0.240 ***0.231 كمية
 0.116 0.108 0.106 0.117 0.114 0.117 0.114 نوعية

عدس 
 فصفر حر(

 0.136- ***0.128- ***0.129- ***0.138- ***0.134- ***0.139- **0.133- انفاقية
 0.187- ***0.177- ***0.179- ***0.192- ***0.185- ***0.191- ***0.184- كمية
 0.052 0.049 0.050 0.053 0.051 0.053 0.051 نوعية

 ثوم
 0.563 **0.487 **0.494 ***0.554 ***0.533 ***0.540 ***0.554 انفاقية
 0.383 **0.344 **0.345 **0.382 **0.370 **0.377 **0.380 كمية
 0.180 0.143 0.149 0.172 0.163 0.163 0.174 نوعية

ولفل 
روم / 
 بلدي

 0.779 ***0.737 ***0.717 ***0.789 ***0.764 ***0.796 ***0.773 انفاقية
 0.651 ***0.614 ***0.603 ***0.661 ***0.640 ***0.664 ***0.646 كمية
 0.128 0.123 0.114 0.127 0.124 0.132 0.126 نوعية

 كوسة
 0.964 ***0.930 ***0.887 ***0.977 ***0.957 ***0.999 ***0.959 انفاقية
 0.890 ***0.883 ***0.833 ***0.908 **0.895 ***0.941 ***0.882 كمية
 0.074 0.047 0.054 0.069 0.062 0.058 0.076 نوعية

 بسلة
 1.164 ***1.226 ***1.080 ***1.167 **1.200 ***1.285 ***1.124 انفاقية
 *1.131 ***1.214 ***1.065 ***1.143 **1.176 ***1.266 ***1.093 كمية
 0.032 0.012 0.015 0.024 0.024 0.019 0.030 نوعية

 بامية
 0.854 ***0.830 ***0.795 ***0.872 ***0.850 ***0.890 ***0.853 انفاقية
 0.778 ***0.769 ***0.735 ***0.801 **0.782 ***0.821 ***0.779 كمية
 0.076 0.061 0.060 0.072 0.068 0.069 0.075 نوعية

 واصوليا
 0.802 ***0.725 **0.720 ***0.803 ***0.773 ***0.794 ***0.797 انفاقية
 0.733 ***0.667 **0.654 ***0.725 ***0.708 ***0.729 ***0.715 كمية
 0.069 0.058 0.067 0.078 0.065 0.065 0.082 نوعية

جزر بدو  
 عرش

 ***1.308 ***1.293 ***1.177 ***1.298 **1.312 ***1.379 ***1.276 انفاقية
 *1.238 ***1.253 ***1.115 ***1.220 **1.253 ***1.328 ***1.188 كمية
 0.071 0.040 0.062 0.078 0.059 0.052 0.087 نوعية

 لوبيا
 0.560 **0.521 **0.515 ***0.560 **0.536 **0.561 **0.540 انفاقية
 0.560 **0.543 **0.506 **0.546 *0.554 **0.582 **0.522 كمية
 0.000 0.022- 0.009 0.014 0.018- 0.021- 0.018 نوعية

وول 
 فخضر

 0.925 ***0.981 ***0.880 ***0.942 **0.957 ***1.027 **0.898 انفاقية
 0.832 ***0.921 ***0.843 ***0.892 **0.880 **0.953 **0.840 كمية
 0.093 0.061 0.037 0.051 0.077 0.074 0.058 نوعية

Source: Calculated Based on Data from HIECS, CAPMAS, 2015. 
*** Indicates significant at one percent level of significance. 
 ** Indicates significant at five percent level of significance. 
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 التوصيات

 
تبي  م  نتااج الدراسة ف  الثمانية واات االنفاقية 
األول  ت ع جميعها تحت خط و ر ال صا،، كما يحصل 

% م  41.9 % م  فوراد المجتمع عل  نحو20 فغن 
األسرة المكونة م  خمسة فوراد إجمال  اكنفاق، وف  

جنيًها و  اللهر للووا، بإحتياجاتها  2517 تحتاا إل 
لصا البد م  إتباع سياسة تكفل إعادة توزيع األساسية. 

الدخول بي  األوراد وصلل لروع مستوي معيلة بعض 
 الفاات الت  ت ع تحت خط الف ر المدقع.

الت  تم التوصل إليها سوا،  كما ف  المرونات
للمجموعات فو للسلع الفردية يمك  ف  تصبح فساًسا 
كمؤلر لترليد االسته ل وكجرا، فية تنبؤات مست بلية 
للطل  المحل  عل  ال صا،، حيث ف  انخفاض مستوي 
إلباع األسرة م  السلع اكسته كية ال صااية جا، ليؤكد 

أسعار و  متناول ضرورة اكهتمام بتووير تلل السلع ب
 المستهلل العادي.
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متوسط نصي  الفرد م  االسته ل واالنفاق السنوي لألسرة عل  بعض السلع الخاصة بالطعام واللرا  . 1جدول 
 ال يمة بالجنيه والكمية بالكيلو جرام ماعدا البيض بالعدد         2015ووً ا للفاات الخمسية اجمال  الجمهورية عام 

 
السلع الخاصة بالطعام 

 والشراب

 أقل من -20إنفاق من %20 إنفاق أقل من
40% 

أقل -40من إنفاق
 %60من

أقل -60إنفاق من
 %80من

 -80 أنفاق من
 الجملة 100%

. م
. م إنفاق. م استهالك. م إنفاق. م استهالك. م إنفاق. م استهالك. م إنفاق. م استهالك

. م إنفاق. م استهالك
 إنفاق. م استهالك

 جملة الحبو  والخبز
 

238.43 
 

289.69 
 

326.38 
 

357.36 
 

450.65 
 

332.50 

 64.87 18.17 86.71 24.06 79.63 22.28 71.00 19.95 55.79 15.78 31.20 8.76 فرز فبيض بلدي ساا 

 7.24 2.39 8.40 2.79 7.69 2.52 6.59 2.17 6.92 2.28 6.69 2.21 قمح

 6.54 8.60 3.77 4.96 4.74 6.32 5.78 7.56 7.56 9.80 10.88 14.42 دقيق مدعم

 17.35 4.45 15.56 3.94 18.55 4.76 19.27 4.92 18.68 4.76 14.75 3.88 مكرونة عادية ساابة حر

 48.11 916.32 50.94 936.06 50.70 969.15 48.77 940.59 46.93 901.08 43.21 834.69 بالعدد خبز بلدي عادي

 15.29 53.64 36.86 108.93 12.30 46.97 10.11 39.76 9.16 36.79 7.97 35.81 بالعدد خبز بلدي محس 

 16.48 61.57 29.64 101.28 18.67 72.57 14.72 56.28 12.04 48.61 7.31 29.08 بالعدد اورنج  بكل فنواعة خبز

 883.47 0.00 1466.79 0.00 986.96 0.00 792.92 0.00 659.10 0.00 511.69 0.00 جملة اللحوم

 343.83 5.06 599.82 8.53 374.42 5.52 294.59 4.39 240.04 3.64 210.22 3.17 لحوم طازجة

 363.66 18.85 541.04 27.47 410.23 21.22 347.16 18.12 298.33 15.80 221.63 11.75 دجاا وبط طازا ومجمد

 16.53 0.49 37.25 0.95 17.82 0.55 13.31 0.44 9.02 0.30 5.21 0.21 مصنعة لحوم

 8.98 0.26 9.22 0.26 9.65 0.28 9.49 0.29 9.02 0.26 7.45 0.22 لحوم مستوردة متنوعة

 25.81 0.47 60.82 0.98 29.91 0.53 18.91 0.35 11.84 0.24 7.61 0.16 لحم مفروم

 20.28 0.54 24.55 0.62 25.50 0.68 22.54 0.59 17.82 0.48 10.99 0.29 مفرومة(-لحوم مجمدة صحيحة

 197.04 0.00 323.74 0.00 231.07 0.00 192.42 0.00 148.88 0.00 89.05 0.00 جملة األسمال

 131.44 10.10 188.98 13.52 160.66 12.20 137.37 10.85 106.67 8.64 63.56 5.30 فسمال طازجة عادية 

 13.22 0.54 38.73 1.41 12.90 0.55 6.85 0.35 5.26 0.30 2.40 0.14  طازجة واخرةفسمال  

 11.11 0.82 17.46 1.21 12.70 0.93 12.32 0.90 8.50 0.66 4.54 0.38 فسمال مجمدة 

 6.92 0.35 9.91 0.46 8.54 0.45 6.79 0.35 6.02 0.32 3.40 0.19 فسمال مدخنة رنجة(

 4.31 0.26 7.71 0.23 5.62 0.68 3.47 0.15 2.74 0.14 2.00 0.09 وسيخ(-فسمال مملحة سردي  

 406.03 0.00 655.94 0.00 465.59 0.00 378.25 0.00 311.52 0.00 218.91 0.00 والبيض والجب  األلبا  ا.

 101.75 16.83 150.12 24.78 126.17 20.76 102.00 16.96 80.22 13.36 50.28 8.35 طازا ساا  حلي  لب  

 27.45 20.94 52.97 38.63 32.83 25.53 23.81 18.78 17.66 13.84 9.95 7.92 زبادي 

 53.92 2.79 84.64 4.10 61.94 3.17 52.00 2.79 43.61 2.38 27.51 1.54 جب  فبيض 

 38.40 3.61 48.93 4.33 41.83 3.80 37.90 3.54 34.19 3.34 29.08 3.09 جب  قريش

 108.53 132.14 151.50 181.07 121.98 148.09 106.33 129.9 92.44 113.83 70.46 87.89 بيض

 232.60 0.00 328.99 0.00 252.36 0.00 219.92 0.00 203.31 0.00 158.44 0.00 جملة الزيوت والدهو 

 18.24 0.42 32.85 0.75 19.18 0.43 16.74 0.37 13.68 0.32 8.71 0.21  زبدة بلدي 

 2.46 0.07 6.76 0.20 2.57 0.08 1.85 0.04 0.78 0.02 0.33 0.02 زبدج طبيع  مستوردة 

 24.13 0.52 47.52 0.98 26.58 0.55 20.30 0.44 15.62 0.32 10.59 0.22  سم  بلدي 

 35.94 2.91 40.66 3.18 38.55 3.10 35.61 2.90 34.29 2.80 30.61 2.55 سم  صناع  نبات ( حر 

 146.82 14.35 191.31 18.38 160.13 15.70 141.36 13.91 135.65 13.36 105.69 10.42 الطعام حرزيت  

 2.72 0.12 6.01 0.26 3.00 0.13 2.35 0.11 1.42 0.06 0.81 0.03 الطحينة

 172.43 0.00 131.53 0.00 83.74 0.00 جملة الفاكهة
 

220.51 0.00 336.18 0.00 188.88 

 25.11 12.64 35.08 16.18 27.39 13.36 25.33 14.41 21.61 10.86 16.11 8.38  برت ال

 14.82 6.42 21.60 8.89 17.03 7.33 15.00 6.52 12.12 5.48 8.31 3.90 يوسف 

 30.46 5.49 62.62 10.73 37.95 6.90 26.30 4.85 17.96 3.44 7.45 1.50 موز

 17.75 2.58 44.04 5.38 20.56 3.12 11.47 1.91 8.82 1.60 3.88 0.85  تفاح

 15.61 3.19 24.75 4.63 18.27 3.68 14.74 3.03 11.60 2.54 8.62 2.00  عن 

 11.51 1.45 16.67 1.94 13.05 1.64 11.16 1.43 8.64 1.16 7.97 1.09 (بالعدد    بطيخ

 411.33 0.00 553.02 0.00 455.18 0.00 401.23 0.00 354.57 0.00 292.73 0.00 جملة الخضر

 88.18 31.63 119.96 41.52 98.60 35.20 85.50 31.08 75.12 27.55 61.66 22.72  طماطم

 24.29 7.50 40.83 12.34 28.65 8.54 22.74 6.96 18.20 5.80 10.92 3.85 خيار 

 21.99 8.65 25.73 9.62 23.74 9.12 21.55 8.55 20.47 8.28 18.49 7.69 باصنجا 

  



 منى حسنى جاد على            94
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 26(1), 2018 

 .1تابع ملحق جدول 
 

السلع الخاصة بالطعام 
 والشراب

 أقل من -20إنفاق من %20 إنفاق أقل من
40% 

أقل -40من إنفاق
 %60من

أقل -60إنفاق من
 %80من

 -80 أنفاق من
 الجملة 100%

. م
. م إنفاق. م استهالك. م إنفاق. م استهالك

. م إنفاق. م استهالك. م إنفاق. م استهالك
. م إنفاق. م استهالك

 إنفاق. م استهالك

 10.83 2.23 16.74 3.38 13.46 2.82 10.48 2.20 8.66 1.80 4.85 1.00 بسلة

 4.78 0.89 6.86 1.21 5.39 1.01 4.33 0.81 4.06 0.74 3.24 0.62 واصوليا

 1.29 0.16 1.64 0.20 1.44 0.18 1.38 0.18 1.06 0.12 1.00 0.12 لوبيا

 1.08 0.28 1.51 0.39 1.34 0.35 1.03 0.29 0.90 0.26 0.57 0.16  وول فخضر

 15.31 2.63 20.12 3.22 16.35 2.70 14.28 2.44 13.76 2.66 12.02 2.16 ثوم

 11.02 3.07 16.67 4.46 12.22 3.45 10.94 3.12 8.80 2.50 6.38 1.81 كوسة

 8.56 1.15 12.41 1.61 9.73 1.31 8.06 1.10 7.44 1.02 5.23 0.72 بامية

 14.11 3.42 19.76 4.56 16.00 3.83 13.55 3.32 11.76 2.96 9.37 2.45  ولفل روم /بلدي

 4.31 1.50 7.22 2.40 5.12 1.79 4.06 1.43 3.16 1.12 1.93 0.67  جزر بدو  عرش

 27.64 12.64 37.05 17.72 29.91 13.43 26.85 12.10 24.09 10.80 20.32 9.06 بصل

 17.65 1.55 16.48 1.41 17.26 1.51 17.82 1.56 17.80 1.58 18.92 1.71 عدس فصفر حر(

 56.20 25.77 68.53 29.77 61.84 29.23 55.51 25.35 50.49 23.35 44.65 21.06 بطاطس

 140.27 0.00 205.91 0.00 150.89 0.00 130.82 0.00 116.23 0.00 97.52 0.00 ا.السكر واألغصية السكرية

 89.75 18.59 109.95 22.61 93.81 19.48 86.18 17.88 81.70 16.98 77.10 16.02 سكر حر 

 5.04 0.63 6.10 0.75 5.54 0.68 5.47 0.68 4.74 0.60 3.29 0.41 عسل فسود

 فنتاا غير م  نحل عسل 
 3.59 0.12 12.04 0.33 3.10 0.10 1.60 0.07 0.86 0.04 0.33 0.02 األسرج

 12.52 0.73 19.59 1.08 15.52 0.91 12.32 0.72 9.16 0.54 5.98 0.34 ح وة طحينية

 59.50 0.00 87.37 0.00 65.74 0.00 55.73 0.00 49.47 0.00 39.26 0.00 فخري األغصيه منتجات ا.

 110.59 0.00 203.29 0.00 122.87 0.00 96.88 0.00 75.46 0.00 54.50 0.00 الكحوليه غير الملروبات ا.

 2962.21 0.00 4611.86 0.00 3308.52 0.00 2766.98 0.00 2339.77 0.00 1784.27 0.00 واللرا  الطعام عل  المنفق ا.

 23976 6713 5150 4496 4090 3527 األسر عدد

 102263 20454 20438 20466 20455 20449  عدد األوراد

Source: Calculated Based on Data from HIECS, CAPMAS, 2015. 

 
 

 


