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أثر منظومة التحول الرقمي للدعم الغذائي علي بعض مؤشرات الدعم الغذائي
محمود محمد فواز1، محمد فوزي الصفتي1، السيد محمد عطاهللا2 و خالد كامل البوهي1*

1قسم اإلقتصاد الزراعى- كلية الزراعة- جامعة كفرالشيخ

2قسم اإلقتصاد الزراعى- كلية الزراعة- جامعة دمياط

تسعى الحكومة لتطوير منظومة الدعم من خالل التحول الرقمي لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ إال أنها مازالت 
لم تحقق العديد من أهدفها، واستهدفت التعرف على الوضع الحالي والمستقبلي للدعم الغذائي وأثر تطبيق منظومة 
الوصفي والكمي كمعادالت  التحليل  أساليب  استخدام  البحث على  الغذائي، واعتمد  للدعم  االلكترونية  البطاقات 
بلغ  النتائج:  أهم  Simple & Linear Regression Dummy Variable،Growth Rate، وكانت  النمو 
متوسط الدعم الغذائي، السلع التموينية، دعم الخبز نحو 26 ، 11 ، 15 مليار جنيه لكل منهم على التوالي، مقابل 
دعم حقيقي بلغ نحو 17 ، 7 ، 9 مليار جنيه خالل تلك الفترة، وبمعدل تغير سنوي نقدى متزايد بلغ نحو ٪16، 
18٪،  15٪، وبمعدل تغير حقيقي متزايد بلغ نحو 13٪، 16٪، 11٪ لكل منهم علي الترتيب، كما أن تغيراً 
مقداره  تغيراً  أن  الغذائي، كما  الدعم  الوحدة من  لتغير مقداره 0.208  النقدي سيؤدي  الكلي  للدعم  مقداره ٪1 
الوحدة في حجم الدعم النقدي للخبز سيؤدي لتغير مقداره 1.042 الوحدة لدعم الغذاء، كما أن مقدار االنتقال في 
الجزء الثابت في ظل الدعم باألسعار الجارية أكبر من مقدار االنتقال في الجزء الثابت باألسعار الحقيقية؛ مما 
يعني وجود ارتفاع في معدالت التضخم، كما أنه من المتوقع زيادة الدعم الغذائي بنحو 22٪ عام 2025م، وزيادة 
الدعم التمويني والخبز بنحو 48٪، 50٪ لكل منهما على التوالي، كما أن دعم الغذاء والسلع التموينية ورغيف 
الخبز تضاعف نحو 20 مرة علي الرغم من تضاعف الدعم الكلي نحو 67.8 مرة؛ االمر الذي يستوجب تصحيح 
مسار الدعم ووصول الدعم للفئات األكثر استحقاقاً في ظل انخفاض نسبة الدعم علي الغذاء من نحو 63٪ من 

الدعم الكلي لنحو 19٪ من الدعم الكلي خالل فترة البحث.

الكلمات االفتتاحية: التحول الرقمي، الدعم الغذائي، دعم الخبز، البطاقات االلكترونية، الدعم التموينى، المتغيرات 
الصورية، التنبؤ المستقبلى.  

مقدمة                                                                             

يعد الدعم أحد أبرز آليات مساعدة محدودي الدخل والفقراء على 
حيث  والخدمات،  السلع  ألسعار  العام  المستوي  ارتفاع  تحمل 
المزروعة  الرقعة  دعم  عن  تعجز  الزراعية  السياسات  الزالت 
المطلوبة لتحقيق االكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الالزمة 
لتأمين الغذاء، األمر الذى تسبب في خلل الميزان السلعي للمواد 
من  الذاتي  االكتفاء  نسبة  بلغت  حيث  الحبوب،  وخاصة  الغذائية 
القمح نحو 42٪، ومن األرز نحو 76٪، ومن السكر نحو ٪70، 
يضع  أن  شأنه  من  الذى  األمر  نحو ٪13،  النباتية  الزيوت  ومن 
المحصولي مسؤولية كبرى من حيث  التركيب  على عاتق هيكل 
المنافسة علي الموارد المحدودة  والمتاحة بهدف تحقيق االهداف 

العامة للدولة.

ضغوطاً  المصري  الغذائي  االمن  محددات  واجهت  وقد 
انعكس  مما  بالتحديات  ملئ  في ظل وضع  يناير 2011م  أعقاب 
)التطاوى،  بتكلفة مناسبة  الغذاء  إمدادات  تأمين  القدرة علي  علي 
التحديات  من  العديد  الصرف  سعر  لتحرير  كان  كما   ،)2006
الرتفاع  نتيجة  الغذائي  االمن  مؤشرات  تدهور  في  تسببت  التي 
ذلك  وتأثير  التضخم(  معدالت  )ارتفاع  لألسعار  العام  المستوى 
وكيفية  الدخل،  محدودة  للفئات  الغذائي  االنفاق  معدالت  على 

ذلك  لمواجه  الدولة  دفع  مما  للسكان،  الغذائية  االحتياجات  توفير 
من خالل سلسلة تدابير طموحة لرفع قدرات االنتاج الغذائي من 
)الوكيل، 2015(، واعادة  فدان  خالل استصالح مليون ونصف 
هيكلة منظومة الدعم التمويني من خالل التحول الرقمي للبطاقات 
التموينية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه األمر الذى ترتب 
مليون   232.30 نحو  من  السلعي  الدعم  إجمالي  انخفاض  عليه 
عام  جنيه  مليون   191.00 لنحو  2018/2017م،  عام  جنيه 
2019/2018م، ومن المتوقع أن تنخفض لنحو 149.03 مليون 
السلع  دعم  ارتفع  حين  في  موازنة 2020/2019م،  جنية خالل 
التموينية من نحو 80.50 مليون جنيه عام 2018/2017م، لنحو 
المركزى،  الجهاز   ( 2019/2018م  عام  جنيه  مليون   87.00
موازنة  خالل  جنية  مليون   89.00 ولنحو  متفرقة(،  أعداد 
الكلى،  الدعم  إجمالي  من   ٪27.20 نحو  يمثل  2020/2019م، 
لمستحقيه،  الدعم  وصول  لضمان  اإلجراءات  كل  تلك  ظل  وفي 
أعداد  وزيادة  الدخل  محدودي  فئات  نسب  ارتفاع  لوحظ  أنه  إال 
دفع  الذى  األمر  االقتصادي،  اإلصالح  سياسات  نتيجة  الفقراء 
الدولة لزيادة الدعم والمنح للخدمات االجتماعية من نحو 76.57 
مليار جنيه عام 2017/2016م، لنحو 128.95 مليار جنية عام 
الكلى. الدعم  إجمالي  من   ٪39.30 نحو  يمثل  2020/2019م، 

)عطية، 2005)
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مشكلة البحث                                                                       

علي الرغم من الجهود المبذولة من جانب واضعي السياسات 
االحتياجات  وتوفير  الدعم  برامج  من خالل  الفقر  نسبة  من  للحد 
األساسية لألفراد من السلع الضرورية، األمر الذى أدى الرتفاع 
من  السكان  لزيادة  مباشرة  كنتيجة  الحكومي  الدعم  فاتورة  تكلفة 
من  التضخم  ومعدل  لألسعار  العام  المستوى  ارتفاع  وكذا  جهة، 
جهة أخري، كما كان لتحرير سعر صرف الجنية مقابل الدوالر 
الذى أدى الرتفاع  الواردات، األمر  الكبير في رفع فاتورة  األثر 
تكاليف الدعم وكان له أثرة كبير على الموازنة العامة للدولة، لذا 
أصدرت الدولة العديد من السياسات وطورت من منظومة الدعم 
ودعم  السلعي  الدعم  ألنظمة  الرقمي  التحول  خالل  من  السلعي 
2014م،  عام  التموين  وزارة  تنفيذها  بدأت  التي  الخبز  رغيف 
بهدف ترشيد االستهالك؛ إال أن المنظومة مازالت لم تحقق العديد 
من أهدفها من أجل رسم السياسات المستقبلية لشكل الدعم الغذائي 

في مصر.)حلمى، 2006)

أهداف البحث                                                                                

استهدفت الدراسة التعرف على الوضع الحالي لهيكل وبنود 
الغذائي  الدعم  المصري خاصة منظومة  الحكومي  الدعم  برنامج 
دعم  ومنظومة  الغذائي  الدعم  سياسات  علي  التعرف  خالل  من 
السلع التموينية في مصر، إضافة ألثر تطبيق منظومة البطاقات 
الدعم.والوضع  مؤشرات  بعض  علي  الغذائي  للدعم  االلكترونية 

المستقبلي لهيكل وبنود الدعم

األسلوب البحثي
الوصفي  التحليل  أساليب  استخدام  على  الدراسة  اعتمدت 

والكمي حيث تم استخدام  

1- معادالت االنحدار البسيط في الصورة اآلسية لتقدير معدالت 
.Growth Rate النمو

 Simple & Linear والمتعدد  البسيط  االنحدار  معادالت   -2
باستخدام    المتعدد  المرحلي  واالنحدار   ،Regression

Backward Regression

Dummy Variable 3- المتغيرات الصورية

األسى  التنبؤ  نماذج   باستخدام  المستقبلي  التنبؤ   -4
 Exponential التنعيم  ModelExponential،ونماذج 

ModelSingle and Double-

مصادر البيانات
ثانوية  بيانات  على  أهدافها  تحقيق  في  الدراسة  اعتمدت  كما 
منشورة وغير منشورة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
والمعلومات  االتصاالت  شبكة  لبيانات  إضافة  المالية،  وزارة 

الدولية »اإلنترنت«.

النتائج البحثية                                                                      

اوال: تطور الوضع الحالي لسياسات الدعم الغذائي في مصر خالل 
الفترة )2001/2000ـ2018 /2019م(

في  الغذائي  الدعم  لسياسات  الحالي  الوضع  تطور  بدراسة 
والغذائي  الكلي  الدعم  التعرف على تطور هيكل  مصرمن خالل 

ودعم الخبز والسلع التموينية،  

1- تطور هيكل الدعم الكلى:

يتضح من بيانات جدول )1( أن متوسط الدعم النقدي في مصر 
)2001/2000ـ2018  الفترة  خالل  جنيه  مليار   125 نحو  بلغ 
عام  جنيه  مليار   329.00 نحو  بلغ  أقصى  بحد   ، /2019م( 
أدني  وحد   ، المتوسط  من   ٪263.2 نحو  يمثل  2018-2019م 
بلغ نحو 4.90 مليار جنيه عام 2000-2001م ، يمثل نحو ٪4 
الكلي، وبانحراف معياري بلغ نحو 102.65  من متوسط الدعم 
مقابل  وذلك   ،٪81.87 نحو  بلغ  اختالف  وبمعامل  جنيه،  مليار 
متوسط دعم حقيقي بلغ نحو 87.4 مليار جنيه خالل تلك الفترة، 
 ٪218.1 نحو  يمثل  جنيه  مليار   190.6 نحو  بلغ  أقصى  بحد 
نحو  يمثل  مليار جنيه،  نحو 4.90  بلغ  أدني  المتوسط، وحد  من 
نحو  بلغ  معياري  وبانحراف  الكلي،  الدعم  متوسط  من   ٪5.61

56.43 مليار جنيه، وبمعامل اختالف بلغ نحو ٪71.90

الكلي في  الدعم  لتطور  العام  الزمني  وبتقدير معادلة االتجاه 
الصور المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات 
جدول )2(، أنها تتخذ اتجاهاً عاما متزايداً، ومعنوي إحصائي عند 
متزايد  وحقيقي  نقدى  تغير سنوي  بمعدل  معنوية 0.01  مستوى 
بلغ نحو 5٪، 19.9٪ لكل منهماعلي الترتيب، حيث بلغت قيمة 
مثيلتهما  أكبر من  المحسوبة نحو 28.48، 103.97 وهما   )F)
الجدولية عند مستويات المعنوية المألوفة، كما بلغت قيمة معامل 
التحديد )R2( نحو 0.704 ، 0.859 مما يعني أن نحو ٪70.40 
، 85.90٪ من التغيرات يعكسها عنصر الزمن لكل منهما على 

الترتيب.

مرة   67 نحو  تضاعف  النقدي  الكلي   الدعم  أن  يتضح  كما 
مما  الفترة،  تلك  الحقيقي خالل  الكلى  للدعم  مرة  نحو 16  مقابل 

يعنى ارتفاع معدالت التضخم والنمو السكاني. 

2- تطور هيكل الدعم الغذائي:
يتضح من بيانات جدول )1( أن متوسط الدعم الغذائي بلغ نحو 
)2001/2000ـ2019/2018م(،  الفترة  خالل  جنيه  مليار   26
بحد أقصى بلغ نحو 87.00 مليار جنيه عام 2018-2019م يمثل 
جنيه  مليار   3.1 نحو  بلغ  أدني  وحد  المتوسط،  من  نحو ٪334 
عام 2000-2001م، يمثل نحو 12٪ من متوسط الدعم الغذائي، 
وبمعامل  جنيه،  مليار   23.58 نحو  بلغ  معياري  وبانحراف 
اختالف بلغ نحو 90.55٪، وذلك مقابل متوسط دعم حقيقي بلغ 
نحو  بلغ  أقصى  بحد  الفترة،  تلك  مليار جنيه خالل  نحو 16.60 
وحد  المتوسط،  من   ٪299.40 نحو  يمثل  جنيه  مليار   49.70
متوسط  من   ٪18.10 نحو  يمثل  جنيه،  مليار   3 نحو  بلغ  أدني 
الدعم الغذائي، وبانحراف معياري بلغ نحو 12.70 مليار جنيه، 

وبمعامل اختالف بلغ نحو ٪75.90

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور الدعم الغذائي في 
الصور المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات 
جدول رقم )2(، أنها تتخذ اتجاهاً عاما متزايداً، ومعنوي إحصائي 
وحقيقي  نقدى  سنوي  تغير  بمعدل   ،0,01 معنوية  مستوى  عند 
الترتيب،  علي  منهما  لكل  نحو ٪16.10، ٪13.10  بلغ  متزايد 
حيث بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو 66. 228، 146.87، وهي 
كما  المألوفة،  المعنوية  مستويات  عند  الجدولية  مثيلتها  من  أكبر 
بلغت قيمة معامل التحديد )R2( نحو 0.935, 0.896، مما يعني 

أن نحو 93.5٪، 89.6٪ من التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

كما يتضح أن الدعم الغذائي النقدي تضاعف نحو 20.3 مرة 
، مقابل 16.6 مرة للدعم الحقيقي خالل تلك الفترة.
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جدول 1. تطور هيكل الدعم الكلى والغذائي خالل الفترة 2001/2000-2019/2018م.

المتغير
المتوسط

)مليار جنية(
معامل االختالف%االنحراف المعياريالسنةالحد األقصىالسنةالحد األدنى

الدعم الكلي
125.05.002000329.02018102.6081.87جاري

78.44.902000190.6201856.4371.90حقيقي

الدعم الغذائي
26.03.00200087.0201823.5890.55جاري

16.63.10200049.7201812.7075.90حقيقي

دعم الخبز
15.02.00200046.0201811.8577.89جاري

8.91.90200026.020186.3064.00حقيقي

الدعم 
التمويني

10.801.00200042.00201812.00110.94جاري

6.721.20200023.720186.6599.00حقيقي
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:

1- وزارة المالية: الموازنة العامة للدولة، القاهرة،أعداد متفرقة.
2- مجلس الوزراء: مركز الدعم واتخاذ القرار ، بيانات غير منشورة

جدول 2. معادالت االتجاه الزمني لتطور هيكل الدعم الكلى والغذائي خالل الفترة 2001/2000-2019/2018م.

R2Fمعدل التغير %المعادلةالمتغيررقم المعادلة

1
الدعم الكلى )مليار جنيه(

جاري
Y=e1.89+ 0.050 T

(46.2)** (5.3)**5.00.70428.5*

حقيقي2
Y=e3.65+ 0.199T

(8.5)**     (103)**19.90.859104.0*

3
الدعم الغذائي )مليار جنيه(

جاري
Y=e1.193+ 0.161 T

(10.33)**   (15.12)**16. 10.935228.7*

حقيقي4
Y=e1.2+ 0.131 T

(9.9)**12.12)**13.00.896146.9*

5
الدعم تموين )مليار جنيه(

جاري
Y=e-210+ 0.184 T

(18)**     (17.15)**18.40.948294.4*

حقيقي6
Y=e0.128+ 0.16T

(7.21)**       (10.26)**16.00.861105.4*

7
دعم الخبز)مليار جنيه(

جاري
Y=e.841+ 0.153 T

(6.19)**     (12.16)**15.30.902147.9*

حقيقي8
Y=e.926+ 0.110 T

(6.6)**(9.4)**11.0.83888.2*

Y: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة          T: متغير الزمن 
القيم ما بين األقواس = ) t المحسوبة (.               * معنوي عند مستوى 0.01

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج تحليل بيانات:
1- وزارة المالية: الموازنة العامة للدولة، القاهرة،أعداد متفرقة.

2- مجلس الوزراء: مركز الدعم واتخاذ القرار ، بيانات غير منشورة

شكل 1. تطور مقررات الدعم  بالمليار جنيه
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة المالية: الموازنة العامة للدولة، القاهرة،أعداد متفرقة
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3- تطور هيكل دعم السلع التموينية:
دعم  متوسط  أن   )1( جدول  بيانات  من  يتضح 
الفترة  خالل  جنيه  مليار   10.8 نحو  بلغ  التموينية  السلع 
 41.5 نحو  بلغ  أقصى  بحد  (2001/2000ـ2019/2018م(، 
مليار جنيه عام 2018-2019م يمثل نحو 384٪ من المتوسط ، 
وحد أدني بلغ نحو  1.20 مليار جنيه عام 2000-2001م ، يمثل 
نحو11 ٪ من متوسط دعم السلع التموينية ، وبانحراف معياري 
نحو ٪110.9،  بلغ  اختالف  وبمعامل  جنيه،  مليار  نحو 12  بلغ 
وذلك مقابل متوسط دعم حقيقي بلغ نحو  6.72 مليار جنيه خالل 
نحو  يمثل  جنيه  مليار   23.70 نحو  بلغ  أقصى  بحد  الفترة،  تلك 
352.68٪ من المتوسط، وحد أدني بلغ نحو 1.20 مليار جنيه، 
يمثل نحو 17.86٪ من متوسط الدعم السلعي، وبانحراف معياري 
بلغ نحو 6.65 مليار جنيه، وبمعامل اختالف بلغ نحو ٪99.00 
كما يتضح أن الدعم النقدي والحقيقي للسلع التموينية تضاعف نحو 

19.2 مرة، مقابل نحو خالل تلك الفترة.

السلع  دعم  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
التموينية فى الصور المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح 
ومعنوي  متزايداً،  عاما  اتجاهاً  تتخذ  أنها   ،)2( بيانات جدول  من 
نقدى  سنوي  تغير  بمعدل   ،0,01 معنوية  مستوى  عند  إحصائي 
وحقيقي متزايد بلغ نحو 18.4٪، 16.0٪ لكل منهما على الترتيب، 
نحو 294.35، 105.4، وهي  المحسوبة   )F( قيمة  بلغت  حيث 
كما  المألوفة،  المعنوية  مستويات  عند  الجدولية  مثيلتها  من  أكبر 
يعني  التحديد )R2( نحو 0.948, 0.861مما  قيمة معامل  بلغت 
أن نحو 94.8٪، 86.1٪ من التغيرات يعكسها عنصر الزمن لكل 

منهما على الترتيب.

4- تطور هيكل دعم الخبز:
يتضح من بيانات جدول )1( أن متوسط دعم الخبز في مصر بلغ 
نحو 15مليار جنيه ن خالل الفترة )2001/2000ـ2019/2018م( 
، بحد أقصى بلغ نحو 45.5مليار جنيه عام 2018-2019 يمثل 
نحو 303٪ من المتوسط ، وحد أدني بلغ نحو  1.90 مليار جنيه 
عام 2000-2001م ، يمثل نحو12.6٪ من متوسط دعم الخبز ، 
وبانحراف معياري بلغ نحو 11.85 مليار جنيه، وبمعامل اختالف 
بلغ نحو 77.88٪، وذلك مقابل متوسط دعم حقيقي بلغ نحو 8.90 
مليار جنيه خالل تلك الفترة، بحد أقصى بلغ نحو 26.0 مليار جنيه 
يمثل نحو 292.1٪ من المتوسط، وحد أدني بلغ نحو 1.9 مليار 
جنيه، يمثل نحو 21.4٪ من متوسط دعم الخبز، وبانحراف معياري 

بلغ نحو 6.30 مليار جنيه، وبمعامل اختالف بلغ نحو ٪64.00

في  الخبز  دعم  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
الصور المختلفة تبين أن أفضلها معادلة النمو، واتضح من بيانات 
جدول )2(، أنها تتخذ اتجاهاً عاما متزايداً، ومعنوي إحصائي عند 
مستوى معنوية 0,01، بمعدل تغير سنوي نقدى وحقيقي متزايد 
بلغ نحو 15.3٪، 11.0٪ لكل منهما على الترتيب، حيث بلغت 
قيمة )F( المحسوبة نحو9 ،147، 88.24، وهي أكبر من مثيلتها 
الجدولية عند مستويات المعنوية المألوفة، كما بلغت قيمة معامل 
التحديد )R2( نحو 0.902, 0.838، مما يعني أن نحو ٪90,2، 

83.8٪ من التغيرات يعكسها عنصر الزمن لكل منهما.

ويوضح شكل رقم )2( تطور الدعم الغذائي والسلع التموينية 
ورغيف الخبز خالل فترة الدراسة

ومما سبق يتضح أن دعم الغذاء ودعم السلع التموينية ودعم 
الفترة ما يقرب من 20 مرة،  تلك  الخبز تضاعف خالل  رغيف 
وذلك علي الرغم من تضاعف الدعم الكلي نحو 67.8 مرة؛ االمر 
للفئات  الدعم  ووصول  الدعم  مسار  تصحيح  يستوجب  قد  الذي 
الغذاء  الدعم علي  انخفاض نسبة  األكثر استحقاقاً، وذلك في ظل 
من نحو 63٪ من الدعم الكلي لنحو 19٪ من الدعم الكلي خالل 

فترة الدراسة.

ثانياً: العالقة بين الدعم الكلي والدعم الغذائي
لقياس أثر العالقة بين الدعم الكلي والدعم الغذائي باستخدام 
الصورة  في  أفضلها  تتخذ  أنها  اتضح  البسيط،  االنحدار  نموذج 

الخطية، حيث تتخذ الشكل التالي باستخدام األسعار الجارية:

Y= 0.039 + 0.208 X

(0.10)   (8.80)**

R= 0.906   R2=0.820    R-2=0.809    F=77.49*

كما تتخذ الشكل التالي باستخدام األسعار الحقيقية:

Y= 1.118 + 0.197 X

(0.43)   (7.36)**

R= 0.872     R2=0.761      R-2=0.747     F=54.16*

شكل 2. تطور دعم الغذاء والتموين ورغيف الخبز )مليار جنيه( خالل الفترة 2000-2018م 

المصدر: جمعت وحسبت من بياناتوزارة المالية: الموازنة العامة للدولة، القاهرة،أعداد متفرقة
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حيث أن:
Y:الدعم الغذائي بالمليار جنيه.

X: الدعم الكلى بالمليار جنيه

ويتضح من المعادلتين المقدرتين أنهما معنويتان إحصائياً عند 
للنموذج،  اإلحصائية  المعنوية  ثبتت  كما  معنوية 0.01،  مستوي 
حيث بلغت قيمة F المحسوبة نحو 77.49، 54.16 وهي أكبر 
قيمة  بلغت  كما  المعنوية،  نفس مستوي  الجدولية عند  مثيلتها  من 
أن  يعني  المعدل)R-2) نحو 0.809، 0.747مما  التحديد  معامل 
نحو 80.90٪، 74.70٪ من التغيرات يعكسها تغير الدعم الكلى 
بالنسبة لتغير الدعم الغذائي في ظل الدعم الكلي باألسعار الجارية 

والحقيقية علي الترتيب.

كما يتضح من المعادلتان المقدرتان أن تغيراً مقداره الوحدة 
مقداره  لتغير  سيؤدي  والحقيقي  النقدي  الكلي  الدعم  حجم  في 
0.208، 0.197 الوحدة في حجم الدعم الغذائي لكل منهما علي 

الترتيب.

الغذائي )Y(، وأهم بنود  الدعم  العالقة بين حجم  أثر  ولبيان 
 ،)X2( السكر  دعم   ،)X1) الخبز  دعم  في  ممثلة  السلعي،  الدعم 
دعم الزيت )X3(، دعم األرز)X4(، فقد تم إجراء معادلة االنحدار 
المتعدد، واتضح أنها تتخذ أفضلها في الصورة الخطية، حيث تتخذ 

الشكل التالي باستخدام األسعار الجارية:

0.Y= 0.67+1.041X1+ 0.001X2+0.001X3+ 0.003X4

(0.6)   (8.23)*   (0.74)  (2.1)**(6.89)*

R= 0.998   R2=0.996    R-2=0.996    F=874.7*

كما تتخذ الشكل التالي باستخدام األسعار الحقيقية:

Y=  0.111+ 1.023X1+ 001X2 + 0.001X3+ 003X4

(0.12)  (8.27)*   (0.39) (1.9)**(4.87)*

R= 0.997   R2=0.994    R-2=0.993    F=826

حيث أن:
Y:الدعم الغذائي بالمليار جنيه.
X1: دعم الخبز بالمليون جنيه
X2: دعم السكر بالمليون جنيه

X3: دعم الزيوت بالمليون جنيه
X4: دعم األرز بالمليون جنيه

ويتضح من المعادلتان المقدرتان أنهما معنويتان إحصائياً عند 
للنموذج،  اإلحصائية  المعنوية  ثبتت  كما  معنوية 0.01،  مستوي 
حيث بلغت قيمة F المحسوبة نحو 874.6، 826.0 وهي أكبر 
قيمة  بلغت  كما  المعنوية،  نفس مستوي  الجدولية عند  مثيلتها  من 
معامل التحديد المعدل)R-2( نحو 0.996، 0.993 مما يعني أن 
بنود  أهم  تغير  يعكسها  التغيرات  من   ٪99.30  ،٪99.60 نحو 
الزيت  )X2(، دعم  السكر  (X1(، دعم  الخبز  الغذائي دعم  الدعم 
باألسعار  الغذائي  الدعم  لتغير  بالنسبة   )X4(األرز دعم   ،)X3)

الجارية والحقيقية علي الترتيب.

ولبيان أهم بنود الدعم الغذائي تأثيراً علي الدعم الغذائي، فقد 
تم إجراء تحليل االنحدار المرحلي باستخدام Backward  حيث 

اتضح ما يلي:

في ظل األسعار الجارية، تتخذ الشكل التالي: 

Y= 0.32+ 1.042X1+0.001X2+ 0.003X3

(0.6)   (8.23)**   (2.62)**(6.96)**

R= 0.998   R2=0.996    R-2=0.995    F=1203

في ظل األسعار الحقيقية، تتخذ الشكل التالي: 

Y= 0.087+ 1.027X1+0.001X2+0.003X3

(0.14)   (8.56)** (2.88)** (6.35)**

R= 0.997   R2=0.994    R-2=0.992    F=584.71

ويتضح من المعادلتان المقدرتان أنهما معنويتان إحصائياً عند 
 (R-2)مستوي معنوية 0.01، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل
نحو 0.995، 0.992 مما يعني أن نحو 99.50٪، 99.20٪ من 
 ،)X1) التغيرات يعكسها تغير أهم بنود الدعم الغذائي دعم الخبز
بالنسبة   )X4(األرز دعم   ،)X3( الزيت  دعم   ،)X2( السكر  دعم 

لتغير الدعم الغذائي باألسعار الجارية والحقيقية علي الترتيب.

كما يتضح من المعادلتان المقدرتان أن:
والحقيقي  النقدي  الخبز  دعم  حجم  في  الوحدة  مقداره  تغيراً   -1
سيؤدي لتغير مقداره 1.042، 1.027 الوحدة في حجم الدعم 

الغذائي لكل منهما علي الترتيب.

والحقيقي  النقدي  السكر  دعم  حجم  في  الوحدة  مقداره  تغيراً   -2
سيؤدي لتغير مقداره  0.001  الوحدة في حجم الدعم الغذائي 

لكل منهما علي الترتيب.

والحقيقي  النقدي  السكر  دعم  حجم  في  الوحدة  مقداره  تغيراً   -3
سيؤدي لتغير مقداره 0.003 الوحدة في حجم الدعم الغذائي 

لكل منهما علي الترتيب.

ومما سبق يتضح أن دعم الخبز يستحوذ عل النصب األكبر 
من إجمالي دعم السلع الغذائية، حيث أن أي تغيراً مقداره الوحدة 
في حجم دعم الخبز النقدي والحقيقي سيؤدي لتغير مقداره أكبر من 

الواحد في حجم الدعم الغذائي لكل منهما علي الترتيب. 
ثالثاً: أثر تطبيق منظومة البطاقات االلكترونية للدعم الغذائي علي 

بعض مؤشرات الدعم
1-أثر تطبيق منظومة البطاقات االلكترونية علي الدعم الكلي

للدعم  االلكترونية  البطاقات  منظومة  تطبيق  أثر  بدارسه 
الغذائي علي بعض الدعم الكلي في ظل كل من األسعار الجارية 

والحقيقية، يتضح من بيانات جدول )3( ما يلي:

في ظل الدعم باألسعار الجارية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم الدعم الكلي باألسعار 
الجارية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
رقم  جدول   )1( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3)
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 32.70، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0 = 66                                               :قبل تطبيق المنظومة

                                              Y1=240                                             :بعد تطبيق المنظومة
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باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
في  انتقال  بمقدار  المنظومة  تطبيق  من  الرغم  علي  الجارية 
الجزء الثابت بلغ نحو 174، ومن ثم فقد بلغ نحو 66 قبل تطبيق 

المنظومة، وارتقع لنحو 240 بعد تطبيق المنظومة.

في ظل الدعم باألسعار الحقيقية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم الدعم الكلي باألسعار 
الحقيقية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
رقم  جدول   )2( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3)
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 23.40، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0 = 47.50                                      :قبل تطبيق المنظومة

               Y1=137.50                                     :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الحقيقية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
تطبيق  قبل   47.50 نحو  بلغ  فقد  ثم  ومن   ،90 نحو  بلغ  الثابت 

المنظومة، وارتقع لنحو 137.5 بعد تطبيق المنظومة.

ومما سبق يتضح أن مقدار االنتقال في الجزء الثابت كان في 
الجزء  في  االنتقال  مقدار  من  أكبر  الجارية  باألسعار  الدعم  ظل 
الثابت في ظل الدعم باألسعار الحقيقية؛ األمر الذي يعني وجود 

ارتفاع كبير في معدالت التضخم.

2-أثر تطبيق منظومة البطاقات االلكترونية علي الدعم الغذائي
للدعم  االلكترونية  البطاقات  منظومة  تطبيق  أثر  بدارسه 
الغذائي علي بعض الدعم الكلي في ظل كل من األسعار الجارية 

والحقيقية، يتضح ما يلي:

في ظل الدعم باألسعار الجارية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم الدعم الغذائي باألسعار 
الجارية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
رقم  جدول   )3( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3)
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 25,2، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0= 13.4                                      :قبل تطبيق المنظومة

       Y1=30.8                                          :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الجارية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
تطبيق  قبل   13,4 نحو  بلغ  فقد  ثم  ومن   ،27,4 نحو  بلغ  الثابت 

المنظومة، وارتقع لنحو 30,8 بعد تطبيق المنظومة.

في ظل الدعم باألسعار الحقيقية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم الدعم الغذائي باألسعار 
الحقيقية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
رقم  جدول   )4( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3)
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 17,4، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

Y0 = 10                                          :قبل تطبيق المنظومة

      Y1=23.40                                      :بعد تطبيق المنظومة

جدول 3. أثر تطبيق منظومة البطاقات االلكترونية للدعم الغذائي علي أهم بنود الدعم الكلي.

المتغيرم

في ظل القيم باألسعار الحقيقيةفي ظل القيم باألسعار النقدية )الجارية(

R2Fالمعادلة
أثر المنظومة

R2Fالمعادلةم
أثر المنظومة

بعدقبلبعدقبل

1
 الدعم الكلى )مليار

جنيه(
Y=66+174d

   (4.1)**     (5.7)* *
0.6732.7*662402

Y=47.5+90.4d

      (4.8)**    (4.8)**
0.5923.4*47.5137.5

3
 الدعم الغذائي )مليار

جنيه(
Y=13.4+27.4d

     (4.7)**     (5)* *
0.6125.2*13.440.84

Y=10+13.4d

     (5.9)**    (4.2)**
0.5217.4*1023.0

5
دعم الخبز

مليار جنيه()
Y=9+16.4d

    (4.8)**    (4.6)**
0.5721.4*925.46

Y=6.8+7.8d
     (6)**     (3.7)* *

0.4613.6**6.814.6

7
دعم السكر

مليون جنيه()
Y=1354+3282d

    (3.2)**    (4.1)* *
0.5217.2*135446368

Y=994+1660d

     (4.1)**    (3.6)* *
0.4513.4**9942560

9
 دعم الزيوت

)مليون جنيه(
Y=2054+5240d

    (3.6)**     (4.8)* *
0.5923.0*2054729410

Y=1501+2687d

(4.5)**  (4.2)* *
0.5317.9*15014188

11
دعم األرز

مليون جنيه()
Y=612+1703d

    (4.9)**    (7.1)* *
0.7651.6*612231512

Y=444+884d
     (5.8)**     (6.1)* *

0.7037.5*4441324

13
 دعم السلع التموينية

)مليار جنيه(
Y=4020+12026d

     (3.8)**   (6)* *
0.7036.7*40201604614

Y=2939+6272d
(4.8)**   (5.4)**

0.6529.5*29399211

D متغير صوري يأخذ القيمة )0( قبل تطبيق المنظومة، والقيمة )1( بعد تطبيق المنظومة.
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باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الحقيقية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
تطبيق  قبل   10 نحو  بلغ  فقد  ثم  ومن   ،13,4 نحو  بلغ  الثابت 

المنظومة، وارتقع لنحو 23,4 بعد تطبيق المنظومة.

ومما سبق يتضح أن مقدار االنتقال في الجزء الثابت كان في 
الجزء  في  االنتقال  مقدار  من  أكبر  الجارية  باألسعار  الدعم  ظل 
الثابت في ظل الدعم باألسعار الحقيقية؛ األمر الذي يعني وجود 

ارتفاع كبير في معدالت التضخم.

السلع  دعم  علي  االلكترونية  البطاقات  منظومة  تطبيق  أثر   -3
التموينية.

للدعم  االلكترونية  البطاقات  منظومة  تطبيق  أثر  بدارسه 
الغذائي علي بعض دعم السلع التموينية في ظل كل من األسعار 

الجارية والحقيقية، يتضح ما يلي:

في ظل الدعم باألسعار الجارية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم  دعم السلع التموينية 
باألسعار الجارية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات 
 (5( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V) الصورية 
ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3 )جدول 
حيث   ،  ٪1 المعنوية  مستوى  عند  للنموذج  اإلحصائية  المعنوية 
نظيرتها  من  أكبر  وهى   ،36,7 نحو  المحسوبة   (F) قيمة  بلغت 
يمكن  المعادلة  تلك  ومن  المعنوية،  مستوى  نفس  عند  الجدولية 

اشتقاق معادالت توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0 = 4020                                            :قبل تطبيق المنظومة

                                            Y1=16046                                         :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الجارية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
الثابت بلغ نحو 12026، ومن ثم فقد بلغ نحو 4020 قبل تطبيق 

المنظومة، وارتقع لنحو 16046 بعد تطبيق المنظومة.

في ظل الدعم باألسعار الحقيقية:
التموينية  السلع  دعم  المنظومة علي حجم  تطبيق  أثر  ولبيان 
باألسعار الحقيقية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات 
 (6( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V) الصورية 
ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3 )جدول 
حيث   ،  ٪1 المعنوية  مستوى  عند  للنموذج  اإلحصائية  المعنوية 
نظيرتها  من  أكبر  وهى   ،29,5 نحو  المحسوبة   (F) قيمة  بلغت 
يمكن  المعادلة  تلك  ومن  المعنوية،  مستوى  نفس  عند  الجدولية 

اشتقاق معادالت توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ

 Y0 = 2939                                          :قبل تطبيق المنظومة

  Y1= 9211                                         :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الحقيقية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
الثابت بلغ نحو 6272، ومن ثم فقد بلغ نحو 2939 قبل تطبيق 

المنظومة، وارتقع لنحو 9211 بعد تطبيق المنظومة.

ومما سبق يتضح أن مقدار االنتقال في الجزء الثابت كان في 
الجزء  في  االنتقال  مقدار  من  أكبر  الجارية  باألسعار  الدعم  ظل 
الثابت في ظل الدعم باألسعار الحقيقية؛ األمر الذي يعني وجود 

ارتفاع كبير في معدالت التضخم.

4-أثر تطبيق منظومة البطاقات االلكترونية علي الدعم الخبز
للدعم  االلكترونية  البطاقات  منظومة  تطبيق  أثر  بدارسه 
الجارية  الخبز في ظل كل من األسعار  الغذائي علي بعض دعم 

والحقيقية، يتضح من بيانات جدول )3( ما يلي:

في ظل الدعم باألسعار الجارية:
الخبز باألسعار  المنظومة علي حجم دعم  أثر تطبيق  ولبيان 
الجارية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
)جدول   )7( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 21,4، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

Y0 = 9                                           :قبل تطبيق المنظومة

                                           Y1= 25.4                                            :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الجارية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
الثابت بلغ نحو 16,4، ومن ثم فقد بلغ نحو 9 قبل تطبيق المنظومة، 

وارتقع لنحو 25,4 بعد تطبيق المنظومة.

في ظل الدعم باألسعار الحقيقية:
الخبز باألسعار  المنظومة علي حجم دعم  أثر تطبيق  ولبيان 
الحقيقية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
)جدول   )8( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 13,6، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0 = 6.8                                        :قبل تطبيق المنظومة

                     Y1= 14.60                                           :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
في  انتقال  بمقدار  المنظومة  تطبيق  من  الرغم  علي  الحقيقية 
الجزء الثابت بلغ نحو 7,8، ومن ثم فقد بلغ نحو 6,8 قبل تطبيق 

المنظومة، وارتقع لنحو 14,6 بعد تطبيق المنظومة.

ومما سبق يتضح أن مقدار االنتقال في الجزء الثابت كان في 
الجزء  في  االنتقال  مقدار  من  أكبر  الجارية  باألسعار  الدعم  ظل 
الثابت في ظل الدعم باألسعار الحقيقية؛ األمر الذي يعني وجود 

ارتفاع كبير في معدالت التضخم.

5-أثر تطبيق منظومة البطاقات االلكترونية علي الدعم السكر
للدعم  االلكترونية  البطاقات  منظومة  تطبيق  أثر  بدارسه 
الغذائي علي بعض دعم السكر في ظل كل من األسعار الجارية 

والحقيقية، يتضح ما يلي:

في ظل الدعم باألسعار الجارية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم الدعم الكلي باألسعار 
الجارية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
)جدول   )9( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع4 )2020(

محمود محمد فواز، و آخرون 404

(F) المحسوبة نحو17,22، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0 = 1354                                            :قبل تطبيق المنظومة

                                               Y1= 4537                                        :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الجارية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
الثابت بلغ نحو 3282، ومن ثم فقد بلغ نحو 1354 قبل تطبيق 

المنظومة، وارتقع لنحو 4537 بعد تطبيق المنظومة.

في ظل الدعم باألسعار الحقيقية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم دعم السكر باألسعار 
الحقيقية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
)جدول   )10( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 13,4، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0 = 994                                       :قبل تطبيق المنظومة

              Y1= 2654                                             :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الحقيقية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
تطبيق  قبل   994 نحو  بلغ  فقد  ثم  ومن   ،1660 نحو  بلغ  الثابت 

المنظومة، وارتقع لنحو 2654 بعد تطبيق المنظومة.

ومما سبق يتضح أن مقدار االنتقال في الجزء الثابت كان في 
الجزء  في  االنتقال  مقدار  من  أكبر  الجارية  باألسعار  الدعم  ظل 
الثابت في ظل الدعم باألسعار الحقيقية؛ األمر الذي يعني وجود 

ارتفاع كبير في معدالت التضخم.

6-أثر تطبيق منظومة البطاقات االلكترونية علي دعم الزيت
للدعم  االلكترونية  البطاقات  منظومة  تطبيق  أثر  بدارسه 
الغذائي علي بعض دعم الزيت في ظل كل من األسعار الجارية 

والحقيقية، يتضح ما يلي:

في ظل الدعم باألسعار الجارية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم دعم الزيت باألسعار 
الجارية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
)جدول   )11( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
عند  الجدولية  نظيرتها  من  أكبر  وهى   ،23 نحو  المحسوبة   (F)
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0 = 2054                                            :قبل تطبيق المنظومة

                                               Y1=7294                                       :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الجارية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
تطبيق  نحو2054قبل  بلغ  فقد  ثم  ومن   ،5240 نحو  بلغ  الثابت 

المنظومة، وارتقع لنحو7294 بعد تطبيق المنظومة. 

في ظل الدعم باألسعار الحقيقية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم دعم الزيت باألسعار 
الحقيقية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
)جدول   )12( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 17,90، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0 = 1501                                           :قبل تطبيق المنظومة

                         Y1= 4188                                        :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الحقيقية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
الثابت بلغ نحو 2687، ومن ثم فقد بلغ نحو 1501 قبل تطبيق 

المنظومة، وارتقع لنحو 4188 بعد تطبيق المنظومة.

ومما سبق يتضح أن مقدار االنتقال في الجزء الثابت كان في 
الجزء  في  االنتقال  مقدار  من  أكبر  الجارية  باألسعار  الدعم  ظل 
الثابت في ظل الدعم باألسعار الحقيقية؛ األمر الذي يعني وجود 

ارتفاع كبير في معدالت التضخم.

7-أثر تطبيق منظومة البطاقات االلكترونية علي الدعم االرز
للدعم  االلكترونية  البطاقات  منظومة  تطبيق  أثر  بدارسه 
الغذائي علي بعض دعم االرز في ظل كل من األسعار الجارية 

والحقيقية، يتضح ما يلي:

في ظل الدعم باألسعار الجارية:
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم دعم االرز باألسعار 
الجارية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
)جدول   )13( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 51,65، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0 = 612                                              :قبل تطبيق المنظومة

                     Y1= 2315                                      :بعد تطبيق المنظومة

باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الجارية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
تطبيق  قبل   612 نحو  بلغ  فقد  ثم  ومن   ،1703 نحو  بلغ  الثابت 

المنظومة، وارتقع لنحو 2315 بعد تطبيق المنظومة.

في ظل الدعم باألسعار الحقيقية
ولبيان أثر تطبيق المنظومة علي حجم دعم االرز باألسعار 
الحقيقية، تم تقدير معادلة انحداريه باستخدام المتغيرات الصورية 
)جدول   )14( رقم  المقدرة  المعادلة  توضحه  والذى   ،(D.V)
المعنوية  ثبوت  المقدرة  االنحدار  معادلة  من  يتضح  حيث   ،)3
اإلحصائية للنموذج عند مستوى المعنوية 1٪ ، حيث بلغت قيمة 
(F) المحسوبة نحو 37,5، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية عند 
نفس مستوى المعنوية، ومن تلك المعادلة يمكن اشتقاق معادالت 

توضح أثر تطبيق المنظومة التالية:ـ 

 Y0=444                                            :قبل تطبيق المنظومة

            Y1=1328                                        :بعد تطبيق المنظومة
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باألسعار  الدعم  حجم  ارتفاع  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
الحقيقية علي الرغم من تطبيق المنظومة بمقدار انتقال في الجزء 
تطبيق  قبل   444 نحو  بلغ  فقد  ثم  ومن   ،884 نحو  بلغ  الثابت 

المنظومة، وارتقع لنحو 1328 بعد تطبيق المنظومة.

ومما سبق يتضح أن مقدار االنتقال في الجزء الثابت كان في 
الجزء  في  االنتقال  مقدار  من  أكبر  الجارية  باألسعار  الدعم  ظل 
الثابت في ظل الدعم باألسعار الحقيقية؛ األمر الذي يعني وجود 

ارتفاع كبير في معدالت التضخم.

رابعاً: تطور الوضع المستقبلي لسياسات الدعم الغذائي في مصر
المستقبل،  بأحداث  للتوقع  الحديثة  الوسيلة  هو  التنبؤ  يعتبر 
ومن ثم االعتماد علي رسم السياسات المستقبلية، فالتنبؤ والتخطيط 
الفعال  لها األثر  التنبؤ  بالمستقبل، فأساليب  يرتبطان مع بعضهما 
في عمليات التخطيط االقتصادي، إلمداد متخذي القرار بها أثناء 
وضع السياسات على أسس علمية، وبالتالي وضع االستراتيجيات 
والبرامج المستقبلية التي يمكن تنفيذها في توصيل الدعم لمستحقيه، 
لسياسات  الوضعالمستقبلي  على  التعرف  الجزء  هذا  ويستهدف 
الفترة 2020-2025م، وبمقارنة  الغذائي في مصر خالل  الدعم 
 Double النموذج  أفضلية  اتضح  المستخدم  نموذج  أفضلية 
النموذج  جودة  لمعايير  فقاً  وذلك   ،Exponential Model

المستخدم في التنبؤ، حيث يتضح من بيانات جدول )4(، ما يلى:

1- الوضع المتوقع للدعم الكلي:
مليار جنيه عام 2020م،  نحو 344  الكلي من  الدعم  زيادة 
لنحو 401 مليار جنيه عام 2025م، بمقدار زيادة من المتوقع أن 

يبلغ نحو 57 مليار جنيه، وبمعدل زيادة متوقع يبلغ نحو ٪15.

2- الوضع المتوقع للدعم الغذائي:
مليار جنيه عام 2020م،  الغذائي من نحو 59  الدعم  زيادة 
لنحو 92 مليار جنيه عام 2025م، بمقدار زيادة من المتوقع أن 
يبلغ نحو 33  مليار جنيه، وبمعدل زيادة متوقع يبلغ نحو ٪55.9.

3- الوضع المتوقع للدعم التمويني:
زيادة الدعم التمويني من نحو 28.5 مليار جنيه عام 2020م، 
المتوقع  زيادة من  بمقدار  مليار جنيه عام 2025م،  لنحو 43.3 
نحو  يبلغ  متوقع  زيادة  وبمعدل  جنيه،  مليار  نحو 14.8  يبلغ  أن 

.٪51.9

4- الوضع المتوقع لدعم الخبز:
زيادة الدعم الخبز من نحو 33.86 مليار جنيه عام 2020م، 
لنحو 50.88 مليار جنيه عام 2025م، بمقدار زيادة من المتوقع 
أن يبلغ نحو 17.02 مليار جنيه، وبمعدل زيادة متوقع يبلغ نحو 

.٪50.27

التوصيات                                                                                  

1- زيادة الدعم الموجه للغذاء والسلع التموينية ورغيف الخبزحيث 
تضاعف نحو 20 مرة علي الرغم من تضاعف الدعم الكلي 

نحو 67.8 مرة.

للفئات األكثر  الدعم  الدعم ووصول  2- يستوجب تصحيح مسار 
نحو  من  الغذاء  علي  الدعم  نسبة  انخفاض  في ظل  استحقاقاً 

63٪ من الدعم الكلي لنحو 19٪ من الدعم الكلي .

3- التوسع فى زراعة محصول القمح 

نصيب  وزيادة  الكلى  الدعم  من  الغذائى  الدعم  نسبة  زيادة   -4
محدود الدخل

تقليل عدد  العامة عن طريق  الموازنة  الكلى من  الدعم  تقليل   -5
المستفدين
جدول 4. تطور الوضع المستقبلي للدعم الكلي والغذائي والتمويني خالل الفترة) 2020-2025م(.

السنوات 

 

دعم الخبزالدعم التموينيالدعم الغذائيالدعم الكلي

 Exponential

Model

 Double

 Exponential

Model

 Exponential

Model

 Double

 Exponential

Model

 Exponential

Model

 Double

 Exponential

Model

 Exponential

Model

Double

 Exponential

 Model

2020824.40344.282.759.232.528.549.0833.86

20211053.52372.897.165.839.131.557.1637.26

20221346.32401.3114.172.347.034.466.5940.67

20231720.51429.9134.078.956.637.477.5644.07

20242198.7458.4157.585.468.140.390.3547.48

20252809.8486.9185.092.081.943.3105.2450.88

1514.0401.3120.172.350.334.469.7340.67المتوسط

MAPE: 41.4748.1816.8917.716.917.720.7922.16

MAD:         42.9318.083.213.300.881.112.512.46

MSD:         4521.66699.2322.8135.741.623.0612.7419.30

Alpha  --0.05 --0.04 --0.90 --0.07

Gamma:  --3.26 --3.50 --0.32 --1.46

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي. 
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THE RESEARCH paper aims to know the targeted current and future status of food 
support and the impact of the application of the electronic card system for food support. 

Qualitative and quantitative methods were utilized to achieve the study purpose, as well as 
exponential function to estimate the growth rates, simple andlinear regression, Dummy variable 
and forecasting model, secondary data collected from CAPMS.The main results of the study 
included that,there is an increasing cash support trend towards food support,ration goods and 
bread support about 160%, 18%, 15% respectively during the period2000-2019, but 13%, 16%, 
11% in real support respectively during this period. The change rate of 1% total cash support 
will change the amount support of food by 0.208 unit, and change in the amount of cash support 
unit for the bread support will change the support food by 1.042 unit. It is expected to increase 
food subsidies an bread by about 22%, 50% 2025 respectively. In addition to subsidies for food, 
commodities and bread support has doubled about 20 times, despite the total support doubling 
about 67.8 times, this may necessary correcting the support path and reaching the support for 
the best. because decreasing percentage of food support from about 63% of the total support to 
about 19% of the total support during the period.

Key words: Food subsidies, food subsidies, digital homes, digital support, dummy variables, 
future prediction.


