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   واملزايا اإلجتماعية فى مصر واملنح واملساعدات الدعم حتليل هيكل

 1 مع اإلشارة إىل فاعلية برنامج دعم السلع الغذائية
 

 

 3محمد عثامن عبد الواحد د. 2عمرو فتيحة حنفى د.
 السكندرية جامعة  – التجارةكلية 

 

تعد برامج الدعم واملنح واملساعدات واملزايا الجتامعية هى أحد أليات التعبري عن الدور القتصادى والجتامعى للدولةةة   
الطبقات األكرث فقةةراح حيةةل إثةةة مبةةافة مبةةا ة أو  ةةري املجتمع ملساندة املنتجني وبعض طبقات القطاع العائىل وباألخص  

% مةةن مجةةام  28مبا ة للدخة الحقيقى لتلك الفئات والكيانات. وملا كانت مخصصات تلةةك الةة امج إثةةة مةةا يزيةةد عةةن 
روفات ةالنفاق العام وهو ما جعلها أحد أبرز مسببات عجز املوازنة العامة بإعتبارها تستحوذ عىل مةةا يزيةةد عةةن ربةةع املصةة 

العامة. ومن ثم فإن أى محاولة لتقلية ذلك العجز كان والبد أن تتطرق ا  معادة النظر   تلك ال امج.   بوء ذلك تبحل 

%   38.1حيل تناقص نصيب القطاع النتاجى مةةن  19/2020-06/2007تلك ال امج خالل الفرتة  هذه الورقة تحلية هيكة
، 19/2020%   91.7ا     06/2007%    61.9  حني تزايد نصةةيب القطةةاع العةةائىل مةةن    19/2020%    19.3ا     06/2007

اء منظومة دعم السةةلع الغذائيةةة السةةابقة حيل تم التغلب عىل أخطالغذائية  وكذلك تقيم مدى فاعلية برنامج دعم السلع  
ولكن كان ذلك عىل حساب كمية السلع املدعمة. عىل صانعى السياسات متابعة نتائج وتوصيات هذه الدراسة من أجة رفع 

 كفاءة تلك ال امج مستقبالح.

مسةةتهداا الطبقةةات األكةةرث  -ى الةةدعم النقةةد -  السلع التموينية -املزايا الجتامعية    -  الدعم الحكومى  :املفتاحيةالكلامت  

 فقراح.
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4  Gutner, T. (1999). The political economy of food subsidy reform in Egypt. Food 
consumption and Nutrition Division. International food policy research institute.  
Discussion paper77, 2. 
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وتقلية الواردات، ولكن يظة وصول الدعم ملستحقيه وتحقيق املستهدا منه بكفةةاءة وفعاليةةة مةةن أهةةم 
يف ظة ندرة املةةوارد القتصةةادية والرتفاعةةات الهائلةةة يف أسةةعار  التحديات التي تعرتى قضايا الدعم، خاصة

السلع والخدمات ع  العامل والتدهور املستمر   قيمة العملة املحلية أمام أ لب العمالت األجنبية لبعض 
الدول وهو ما يعني مرتفاع يف فاتورة الدعم الحكومي ورمبا يكون ذلك الرتفاع عىل حساب تقليةةة أعةةداد 

تفيدين من الدعم أو منخفاض   جودة الدعم املقدمة. وهو أمر   حد ذاته ميثةةة خطةةورة مقتصةةادية املس
ومجتامعية وسياسةةية فالةةدعم مهةةم أيضةةاح أل ةةراض تحقيةةق األمةةن والسةةلم املجتمعةةى فهنةةا  مةةن ينضةةم 

مج الةةدعم   حةةد للتنظيامت الرهابية ملجرد توفري الغذاء الكا  له وألرسته ال لىشء أخر. ومن ثم تعد برا
 . 1ذاتها أحد أليات تحقيق األمن واألمان والسلم والسالم املجتمعى وكذلك القضاء عىل العنف والتطرا

وتأىت طريقة تقديم ذلك الدعم ألفراد املجتمع   شكة عينةةى أم نقةةدى كقضةةية محوريةةة شةةائكة فةةاألول 
ومنخفةةاض قيمةةة العملةةة املحليةةة أمةةام العمةةالت ينادى به البعض ملالمئته   حال مرتفاع معةةدل التضةةخم  

االجنبية، والثاىن سواء كان مرشوط أو  ري مرشوط  ينادى به البعض لنخفاض تكلفته الداريةةة فضةةالح عةةن 
 2019ففةةى الوقةةت الةةذى يبلةةد فيةةه تعةةداد السةةكان لعةةام  تجنبه مشاكة عدم وصةةول الةةدعم ملسةةتحقيه

 -60و 19-0% منهم مابني أعامر من 50.5 باملناطق الريفية،% منهم مرتكزين  57.2نسمة فإن    99848720
عائةةة. كةةام يبلةةد معةةدل 100نسةةمة لكةةة  62عام، فضالح عن بلوغ معدل العالة الةةدميغرا     75مايزيد عن
% للعام ذاته ، فضةةالح عةةن بلةةوغ نسةةبة الفقةةراء 7.9% طبقاح ألرقام املستهلكني ومعدل البطالة 9.2التضخم  
، كام ميثة االنفاق عىل الطعام والرشةةاب واملسةةكن والخةةدمات والرعايةةة الصةةحية 17/2018%   عام  32.5

، لذا خصصت الدولةةة مةةا يعةةادل 2% من مجام  متوسط منفاق الفرد للعام ذاته71.7واالنتقاالت ما يعادل  
تامعيةةة، أل راض الدعم واملنح واملساعدات واملزايةةا الج 2019/2020% من حجم انفاقها العام   عام 20.8

% من الناتج املحىل االجام  كةةام تبلةةد نسةةبتى الةةدين 7.2  حني تعاىن ميزانية الدولة من عجز كىل يبلد  
كام بلد عجز   18/2019%  عىل التوا    عام36و    3%89.2املحىل والدين الخارجى للناتج املحىل الجام   

 .4مليون دوالر أمريىك38034.4امليزان التجارى بنفس العام 

و  النهاية يعد الدعم يف حد ذاته أحد الحلول قصرية املدى التي ال يجب التخطيط لها عىل املدى الطوية، 
ألن زيادة الدعم تدل عىل زيادة الفقر واملنطقى أنه بعد تحسن أحوال الفقراء وزيادة نصةةيب الفةةرد مةةن 

وق   مقدور كافة طبقات املجتمع الدخة القومى والقضاء عىل الفقر يكون مستوى األسعار السائد   الس
ومن ثم ينخفض الدعم تدريجياح، فالسياسه القتصاديه السليمة هى التى تعمة عةةىل تخفةةيض الفقةةراء م  
أقة حد ممكن وليس عالج األثار الناجمه عن الفقر فقد يكون تقليص الفقر أجدى من التعامة مةةع أثةةاره 

 ومنعكاساته القتصادية والجتامعية.

 
 

1  Löfgren, H., & El-Said, M. (2001). Food subsidies in Egypt: reform options, 

distribution and welfare. Food Policy, 26(1), 81-82. 
 . أرقام(. مص  2020الجهاز املركزى للتعبئة العامة والحصاء. )  2
 (. البيان املا  ملوازنة الدولة.2020/ 19وزارة املالية. ) 3
 . (. مرجع سبق ذكره2020الجهاز املركزى للتعبئة العامة والحصاء. )  4
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بناءاح عىل الزيادة السكانية ومرتفاع معدل العالة الدميغرا  وتركز ما يزيةةد عةةن نصةةف السةةكان باملنةةاطق 
الريفية حيل منخفاض حجم الخدمات املقدمة لهم مقارنة باملناطق الحرضية وكةةذلك تركةةزهم   األعةةامر 

ىل الطعام والرشاب واملسكن والخدمات والرعايةةة السنية     ري سن العمة، فضالح عن مستحواذ النفاق ع
الصحية واالنتقاالت عىل ما يزيد عن ثلثى مجام  متوسط منفةةاق الفةةرد شةةهرياح،   بةةوء مرتفةةاع معةةدالت 
التضخم والبطالة والفقر باألخص مبناطق الوجه القبىل واملناطق الريفية  ومنخفاض قيمةةة العملةةة املحليةةة 

بتحرير سعر الصا مام ترتب عليه   2016نوفم     3بية  نتيجة قرار الحكومة    أمام أ لب العمالت األجن

مرتفاع أسعار أ لب السلع والخدمات. وهو ما ميثة رضورة حتمية لتقديم الحكومة لةة امج الةةدعم واملةةنح 

عةةة واملساعدات واملزايا الجتامعية لتخفيف وطأة بعةةض الظةةواهر القتصةةادية والجتامعيةةة السةةلبية الواق
بسب سوء املؤ ات سالفة الذكر. لكن   الوقت ذاته باتت املخصصات السنوية لتلةةك الةة امج إثةةة عبةةأ 
جسيامح عىل ميزانية الدولة   بوء مرتفاع نسبتى الدين املحىل والةةدين الخةةارجى للنةةاتج املحةةىل الجةةام   

فعالية برامج الدعم املقدمةةة أمةةالح   وكذلك عجز امليزان التجارى. وهو ما يتوجب اعادة النظر مرة أخرى  
  تحقيق وصول الدعم ملستحقيه من ناحية وتخفيف وطاة األعباء املالية عةةىل ميزانيةةة الدولةةة وتحسةةني 

 مؤ ات املالية العامة من ناحية أخرى. لذا تسعى الورقة الجابة عىل التساؤالت االتية:

-06/2007ات واملزايةةا االجتامعيةةة خةةالل  هة تغةةري هيكةةة بنةةود ومخصصةةات الةةدعم واملةةنح واملسةةاعد -
 ، وهة هذا التغري  صالح أم  ري صالح القطاع العائىل/ القطاع االنتاجى؟  19/2020

هة مستفادات منظومة الدعم الغذاىئ الحالية من عيوب املنظومة السابقة وهة ال تزال تلةةك املنظومةةة  -
 الجديدة تعاىن من أوجه قصور؟

تهدا الورقة ا  تحلية هيكةةة بةةرامج الةةدعم واملةةنح واملسةةاعدات واملزايةةا الجتامعيةةة خةةالل الفةةرتة مةةن 
للوقوا عىل التغريات   بنود ومخصصات وحجم تلك ال امج وتحديد متجاهها العام   06/2007-19/2020

العةةائىل أم بعةةض ومدى توجها نحو القطاع العائىل أم النتاجى وكذلك توجهةةا نحةةو كةةة طبقةةات القطةةاع  
 طبقاته فقط . وكذلك تقييم مدى فعالية برنامج الدعم الغذاىئ الجديد.

 

يف سبية تحقيق هةةدا الدراسةةة ينةةتهج املةةنهج الوصةةفى التحلةةيىل لدراسةةة هيكةةة بةةرامج الةةدعم واملةةنح 
من خالل مسةةتعراض مخصصةةات   19/2020-06/2007واملساعدات واملزايا الجتامعية الحكومية للفرتة من  

وبنود تلك ال امج الفعلية  قدر المكةةان و  حالةةة عةةدم توافرهةةا يسةةتعان مبخصصةةات مرشةةوع املوازنةةة، 
واملنهج االستقراىئ لبحل ودراسة مشكالت برنامج الدعم الغذاىئ ومةةدى نجاحةةه. وذلةةك لختبةةار الفةةروض 

 األتية:

     19/2020-06/2007م واملنح واملساعدات واملزايا الجتامعية خالل  تغري هيكة بنود ومخصصات الدع  -
 صالح القطاع العائىل عىل حساب القطاع النتاجى. 
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 استفادات منظومة الدعم الغذاىئ الحالية من عيوب منظومة الدعم الغذاىئ السابقة.  -

 ال تزال منظومة الدعم الغذاىئ الحالية تعاىن من أوجه قصورعدة.  -

علومات والبيانةةات الالزمةةة لتحقيةةق ذلةةك مةةن البيانةةات الكميةةة والكيفيةةة الةةواردة   الوثةةائق وتحصة امل
والتقارير واملواقع اللكرتونية الدولية واملحلية كالبنك الدو ، الجهةةاز املركةةزى للتعبئةةة العامةةة والحصةةاء، 

دة   الدراسات واألبحاث السةةابقة وزارة املالية، وزارة الكهرباء، صندوق النقد العرىب وكذلك البيانات الوار 
 املرتبطة مبوبوع الدراسة.

 

 1-2تتناول الورقة ما تبقى عةةىل النحةةو التةةا : يف حدود منهجية الدراسة، وعىل بوء الهدا السابق ذكره  

 3-2 اتجاهاتهةةا،هيكة برامج الدعم واملنح واملساعدات واملزايا الجتامعية وتحلية   2-2الدراسات السابقة،  
 نتائج وتوصيات الدراسة، وأخرياح الدراسات املستقبلية. 4-2، تقييم مدى فاعلية برنامج  الدعم الغذاىئ

2 

 

واملزايا   واملساعدات  واملنح  الدعم  برامج  لتقييم  تطرقت  التى  الدراسات  من  مجموعة  الجتامعية  هنا  
 ككة مثة: 

هدفت م  دراسةةة بةةرامج الةةدعم   1  دراسة بعنوان "سياسات الدعم الحكومي يف الدول العربية" 2-1-1

املطبقة يف الدول العربية ومنعكاساتها عىل املوازنة العامة، مستخدمة منهج الستبيان. خلصت م  
ة  يف تحقيق أهدافها عىل املةةدى أنه ر م الفعالية النسبية لسياسات الدعم املطبقة بالدول العربي

القصري، مال أن الستمرار  تطبيقها ترتب عليه عدة أثار سةةلبية إثلةةت يف زيةةادة مسةةتهال  السةةلع 
والخدمات التي يشملها الدعم، ترسيع وترية منو النفقةةات العامةةة، التشةةوهات السةةعرية، تشةةجيع 

شهدها القتصادات العربية مةةؤخراح بةةات تهريب السلع ع  الحدود. و  ظة العوائق املالية التي ت
من الصعب الستمرار يف إوية تطبيق تلك ال امج التى أصبت تزاحم إوية الستثامرات العامة   
مجاالت الرعاية الصحية والتعليم والبنيةةة التحتيةةة. وأوصةةت الدراسةةة  برضةةورة  تفعيةةة شةةبكات 

من األثار السالبة لصالحات الدعم املطبقةةة  الضامن والحامية الجتامعية لحامية محدودى الدخة  
 وتحسني اَليات الستهداا.

 
وهنا  أيضاح بعض .  55-1،  44(. سياسات الدعم الحكومي يف الدول العربية. صنةةةدوق النقةةةد العرىب. دراسات مقتصادية  2018اسامعية، طارق )  1

 الدراسات  التى اتفقت مع هذه الدراسة مثة:

      للدخة   أكرثعدالة  وتوزيع  للنمو  أعىل   معدالت   نحو:  القومى  التخطيط  معهد  مؤإر.  املصى  القتصاد      الدعم  انظمة  مصالح(.  2008)طارق  نوير،  -

 . 151-100 املصى، القتصاد

الدعم السلعى.. حقائق الوبع املحىل والدو  واالَليات املقرتحة لإلصالح. تقرير التجاهات  (. 2008.)والسرتاتيجية السياسية للدراسات األهرام مركز -

 . 218-213القتصادية السرتاتيجية ، 
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هةةدفت م  مقةةرتاح  1روط وعدالةةة توزيةةع الةةدخول"ةدراسة بعنوان "نظةةام الةةدعم النقةةدى املشةة     2-1-2

روط   حالةةة تطبيقةةه ةمجموعة من الضوابط التى من شأنها زيةةادة فاعليةةة الةةدعم النقةةدى املشةة 
وكذلك تقييم املنظومة الحالية للةةدعم مسةةتخدمة املةةنهج الوصةةفى التحلةةيىل. وخلصةةت م  عةةدم 

الدعم النقةةدى كفاءة سياسات الدعم املطبقة حاليا األمر الذى يعد مدعاة لإلنتقال لتطبيق برامج  
املرشوط، واقرتحت الدراسة مجموعة من االَليات التى من شأنها تطبيق ذلك النموذج من الةةدعم 
  بوء بعض الخ ات الدولية مثة ال ازية،املكسيك، ايران، ماليزيا، الهنةةد، بةةنجالديل والواليةةات 

 املتحدة االمريكية.

امج الدعم واملنح واملساعدات واملزايا الجتامعية ولكن مل تتطرق تلك الدراسات لتوبيح تطورات هيكة بر 

وال م  توبيح األنصبة النسبية ملخصصات القطاعني العائىل والنتاجى. وهنا  مجموعة أخرى تطرقةةت ا  
 تقييم أكرث من برنامج للدعم واملنح واملساعدات واملزايا الجتامعية  مثة:

هدفت م  تقييم مصالحات دعمى السلع الغذائية والسةةلع   2الدعم"بعنوان "حول قضية     دراسة     2-1-3

% من 25البرتولية مستخدمة املنهج الوصفى التحليىل، خلصت م  أن برنامج الدعم يستحوذ عىل  
النفاق الحكومى وهو ما يعد عقبة   سبية تقلية العجز ويحد من قدرة الدولةةة عةةىل السةةتثامر 

فة الوساطة بني سعر النتاج وسعربيع التجزئة  ووجود محتكاريف مجال مرتفاع تكليسهم  العام، كام 
التوزيع ومسترياد السلع األساسية وقلة منافذ التوزيع وعدم منتشةةارها جغرافيةةاح  مبةةا يتناسةةب مةةع 

رتفاع سعرالسوق بالنسةةبة للسةةلع األساسةةية محةةة توزيع السكان مام يرفع معها تكلفة النقة   م
ؤدى م  منخفاض القوة الرشائية لفئات كبرية من السكان ومنخفةةاض دخلهةةم الدعم وخارجه مام ي

. كةةام تعةةد الزيةةادة السةةكانية خاصةةة   الحقيقي فيزيد بالتةةاع عةةدد السةةكان املسةةتحقني للةةدعم
من أخطرالتحديات التةةي تزيةةد مةةن تعقةةد مشةةكلة الةةدعم. وأوصةةت الطبقات املتوسطة والفقرية  
دريجى من الدعم العينى ا  الدعم النقدى ولكن و  األجةةة القصةةري الدراسة برضورة  النتقال الت

البد من زيادة منافذ التوزيع وكرس الحتكار وتطوير وسائة النقة الرخيصة مثة السكك الحديدية 
وربط الطرق لتقلية املسافات ومن ثم تقلية تكلفة النقة بدالح من زيادة مخصصات دعةةم املةةواد 

ستثامرات الزراعية والتوجه نحو تطبيق سياسة النتاج املحىل محة الةةواردات البرتولية مع زيادة ال 
 وتقديم الحوافز املالية للتشجيع عىل تنظيم النسة.

 
 .153-186  ،(3)56  العلمية،  للبحوث التجارة  كلية  مجلة. الدخول توزيع  وعدالة  املرشوط النقدى الدعم نظام(  2019)  محمود مها زيد، أبو   1
2

. وهنا  أيضاح بعض الدراسات التى اتفقةت 6(. حول قضية الدعم. أراء   قضايا التخطيط والتنمية. معهد التخطيط القومى،2017أبو العينني، سهري)  
 مع هذه الدراسة مثة:

- The Egyption center for economic studies. (2010). The Subsidy System in Egypt: 
Alternatives for Reform. Policy view point, 25, 1-8. 

- Ghoneim, A. (2014). Egypt and subsidies: A country living beyond its means. Middle 
East Institute [Online]. Available:http://www.mei.edu/content/egypt-and-subsidies-
country-living -beyond-its-means [June/23, 2020]. 
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ولكن مل توبح تلك الدراسات مدى تطور صانعى السياسات   تال  أخطةةاء املنظومةةات السةةابقة للةةدعم. 
لع الغذائية فقط بعضاح منها مستهدا املنظومةةة وهنا  مجموعة أخرى تطرقت م  تقييم برنامج دعم الس

 القدمية مثة:

" مستخدمة املنهج The political economy of subsidy reform in Egypt"1 دراسة بعنوان   2-1-4

الوصفى التحليىل، هدفت م  دراسة القتصاد السياىس لصالح برامج الدعم الغذاىئ، وخلصةةت م  
برنامج كبري لدعم املواد الغذائية أنشأ شبكة أمان مجتامعي فعالة نسبيحا، ولكنةةه أنه يوجد يف مص  

مستنزا أيضاح موارد امليزانية و ري موجه للفقراء، وهنا  دلية عىل ترسب كبةةري لذ ذيةةة املدعومةةة 
قبة وصولها م  املستهلكني ؛ وتشويه قطاعات القمح والطحني املحلية . واقرتحت الدراسةةة تسةةعة 

حات لرفع كفاءة تلك ال امج مع توبيح  املزايا واملسةةاوا القتصةةادية والسياسةةية لكةةة منهةةا أصال 
ولكن الحة الذى لديه أك  فرصة للنجاح هو ذلك الذى يقلة من وصول األ نياء مع زيادة وصول 

 املحتاجني مع األخذ   العتبار توقيت مناقشة وتطبيق ذلك الحة.

 2ير منظومة الستهداا لبطاقات السلع التموينية   جمهورية مص العربية"  دراسة بعنوان"تطو  2-1-5

هدفت ا  مقرتاح اَليةةة لتطةةوير منظومةةة الةةدعم الغةةذاىئ   مصةة وتحسةةني اَليةةة مسةةتهداا األرس 
املسةةتحقة للةةدعم الغةةذاىئ مسةةتخدمة املةةنهج التجريبةةى مةةن خةةالل ثةةالت منةةاذج منحةةدار خطةةى 

لدراسة ا  أن التخلص من  ري املستحقيني لبطاقات التموين أسهة ولوجيستى وترتيبى، وخلصت ا

من تضمني كة املستحقيني لنظام الدعم، كةةام يةةؤدى التصةةنيف الصةةحيح لغةةري الفقةةراء ا  تقليةةة 
الفاقد مبنظومةةة الةةدعم. وأوصةةت الدراسةةة برضةةورة األخةةذ   العتبةةار النطةةاق الجغةةرا  لعمليةةة 

مفصلة ألرس كة منطقة جغرافية عىل حدة ملا يتيح من دقة أعىل الستهداا ورضورة معداد مناذج 
   عمليات حص وتحديد املستحقيني للدعم. 

" هةةدفت  baked-Half،the other side of Egypt’s baladi breadsubsidy"3 دراسةةة بعنةةوان  2-1-6

مصالحهم املكتسبة يف سلسلة مجراء دراسة عىل الوسطاء يف نظام دعم الخبز البلدي ثم تحديد      م 
وخلصت م  أن مص أكةة  مسةةتهلك للخبةةز يف العةةامل مبعةةدل   .التوريد مستخدمة  منهج الستبيان

كجم، من عمة سلسةةلة توريةةد الخبةةز   80-70كجم للفرد   حني املتوسط العاملي    210-180سنوي  
ل يعكس هيكة الدولة البلدي هو صورة مصغرة لكة ما هو خطأ يف االقتصاد السيايس املصي حي

 
1 Gutner, T. (1999). Op Cit, 1-51. 

. العربيةة مصة جمهوريةة   التموينيةة السلع لبطاقات الستهداا منظومة تطوير(. 2014) هند ومبراهيم،  عىل ميناس  املجيد،  وعبد  مى  الله،  جاد  2
 وهنا  أيضاح بعض الدراسات التى اتفقت مع هذه الدراسة مثة:.  12-1االجتامعى،  العقد مركز

- Adams, R. (2000). Self-targeted subsidies: The distributional impact of the Egyptian 

food subsidy system. Policy research working paper2322. World Bank Publications, 

1-42. 
3 Kamal, O. (2015). Half-baked, the other side of Egypt’s baladi bread subsidy. 

Barcelona, Spain: Center for International Affairs, 1-99. 
 وهنا  أيضأح بعض الدراسات التى أتفقت مع نتائج هذه الدراسة مثة: 

- Salama, A. (2012). Bread subsidies in Egypt, Journal of Agricultural Economics and 
Social Sciences, 3(4),677-704. 



   2020اكتوبر – الخامس العدد  -(  57املجلد )  –  ©سكندرية للعلوم الداريةل ا جامعة مجلة  
 

 

219 

املركزي، الطبيعة البريوقراطية، القطاع العام املتضخم ومنحراا الهيكة الريعي  حيل أن الوسطاء 
مييلون م  لعب دور أكرث بروزحا يف املراحة املختلفة لسلسلة التوريد معتامدحا عىل سلطتهم، خاصةةة 

خةةالل مامرسةةة سةةلطتهم عةةىل   وأن البعض قادر عىل تحوية أو عرقلةةة توزيةةع مةةوارد الدولةةة مةةن
الجهات الفاعلة األخرى. وكذلك عرقلة أي محاولة لصالح نظةةام الةةدعم بشةةكة جةةذري  ومةةن ثةةم 
تحولت املوارد التي كانت تهدا يف البداية لدعم املنتج النهايئ )الخبةةز البلةةدي( م  دعةةم سلسةةلة 

 التوريد بأكملها وتشويه السوق املحلية.
 ارنة برامج الدعم الغذاىئ الجديدة بالقدمية مثة:والبعض األخر أهتم مبق   

1 دراسةةة بعنةةوان  2-1-7
  The Political Economy of Food Subsidy Reforms in Egypt since " 

2000s: Swinging between universalism and targeting?”    هةةدفت م  رصةةد التغةةريات 
، مستخدمة املنهج الوصفى التحليىل. وخلصت م  أن 2015-2008برنامج دعم الغذاء خالل الفرتة  

نظام الدعم الشامة  يقدم شبكة أمان دنيا لعدد كبري من السكان ذوى الدخة املحةةدود وهةةو مةةا 
يشكة أساس نظام الرفاه املصي، ولكن عانت برامج دعةةم الغةةذاء السةةابقة مةةن عةةدم مسةةتهداا 

فيدين، الترسب يف سلسلة التوريد وهدر املواد املدعومة أثناء التخزين خاصة القمةةح، ور ةةم املست
تةةم تحسةةني   2014أنه بةةدءاح مةةن    مال  2013-2008من    التغيريات الجذرية يف منظومة الدعم الغذاىئ
مدخال و تطوير قاعدة بيانات املستفيدين من خالل  عمليات الستهداا وزيادة العنارص املدعومة 

البطاقات الذكية وال امج األخةةرى مثةةة التحويةةة النقةةدي املرشةةوط(. وأوصةةت الدراسةةة برضةةورة 
معالجة املشاكة املرتبطة بالبطاقة الذكية الجديدة وأن املزيةةد مةةن تحسةةني السةةتهداا هةةو أكةةرث 
 خيارات السياسة العامة كفةةاءة وفعاليةةة أسةةوة بالتجربةةة املكسةةيكية التةةى نجحةةت يف الرتكيةةزعىل

 املستفيدين الحقيقيني املحتاجني.

ولكن مل توبح تلك الدراسات مدى مستفادة الةة امج الجديةةدة لةةدعم السةةلع الغذائيةةة مةةن أوجةةه قصةةور 
ال امج السابقة وكذلك مدى فعالية تلك املنظومة الجديدة. لذا تضةةيف تلةةك الدراسةةة رصةةد التغةةريات   

-06/2007ايةةا الجتامعيةةة الحكوميةةة خةةالل الفةةرتة مةةن  سياسات وبرامج الدعم واملةةنح واملسةةاعدات واملز 
، من حيل ال امج الجديدة واتجاهات والنصيب النسبى لتلةةك الةة امج نحةةو القطةةاعني العةةائىل 19/2020

والنتاجى مع تقييم فعالية برنامج دعم السلع الغذائيةةة الجديةةد ومةةدى اسةةتفادته مةةن أخطةةاء املنظومةةة 

 السابقة.

 
1 Ido, Y. (2018). The Political Economy of Food Subsidy Reforms in Egypt since 2000s: 

Swinging between universalism and targeting? Institute of Developing Economies, 1-
25. 
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تقدم الحكومة برامج دعم ومنح ومساعدات ومزايا مجتامعية ألفراد املجتمع مستهلكني ومنتجني أل ةةراض 
وسياسةةية   املقةةام االول اجتامعية كمساندة الطبقات الفقرية و ري القادرين ومقتصادية لتشةةجيع االنتةةاج 

 لتحقيق الستقرار.

بلةةد متوسةةط مبةةالد الةةدعم واملةةنح واملسةةاعدات واملزايةةا الجتامعيةةة    19/2020-06/2007  خالل الفرتة من
. 06/2007مليةةار جنيةةه      58.4وحةةد أدىن    16/2017مليار جنيةةه      329.4مليار جنيه بحد أقىص    195.8

مليار جنيةةه 1.6يتضح أن مبالد الدعم زادت خالل تلك الفرتة مبقدار  1العام الخطيةوبتقديرمعادلة التجاه  
% من التغريات الحادثه   مبالد الدعم تعود م  مجموعة من 93سنوياح ، كام يشري معامة التحديد م  أن  

. 0.05،0.01،0.001العوامة التى ينعكس تأثريها ع  متغري الزمن وذلك عند مسةةتوى املعنويةةة الحصةةائية  
%   36.1ىة% بحد أقصةة 28.6كام بلد متوسط تلك املخصصات من مجام  النفاق العام خالل تلك الفرتة 

وذلك كام يتضح من الشكلني التاليني، مةةع األخةةذ   العتبةةار أن  2020/ 19%   20.8وحد أدىن    08/2009
د املخصصةةة لبنةةود الةةدعم أو زيةةادة عةةدد الزيادة   تلك املخصصات سنوياح ال تعى بالرضورة زيةةادة املبةةال

املستفيدين وممنا قد يرجع االمر ا  مبافة  بنود جديدة أو مرتفاع أسعار السلع أو الخدمات املدعمةةة مةةع 
 ثبات عدد املستفيدين ورمبا انخفابهم، والعكس صحيح.

  

  

 مخصصات الدعم واملنح واملساعدات    : 1شكة
 واملصوفات العامة    واملزايا الجتامعية 

 19/2020-2007/ 06خالل  

 .املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا : وزارة املالية

 . البيان املا  ملوازنة الدولة.(06/2007-19/2020) 

 نسبة مخصصات الدعم من االنفاق   : 2شكة  
 2020/ 19-2007/ 06العام خالل    

 املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا : وزارة املالية.  

 (. البيان املا  ملوازنة الدولة.06/2007-19/2020)
 

من تطور بنود ومخصصات تلك ال امج عىل مدى فرتة الدراسة أنه بعد أن كانت مخصصات الدعم  فيتضح  
بنود بخالا بنةةود: املةةنح واملسةةاعدات، البنةةود األخةةرى،   3بند ومخصصات املزايا الجتامعية تبلد    12تبلد  

بنةةود للمزايةةا  5بنةةد للةةدعم و 25، بلغةةت تلةةك املخصصةةات 06/2007املتطلبات البةةافية والحتياطيةةة   
الجتامعية بخالا بنود: املزايا الجتامعية األخرى، املنح واملساعدات، البنود األخةةرى، املتطلبةةات البةةافية 

. كام إثلت أهةةم املخصصةةات   19/2020والحتياطية، العتامدات الجاملية املدرجة مبوازنات الجهات   

 
 ( بامللحق1( بالجدول رقم )1كام يتضح من املعادلة رقم )  1
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%(، املةةنح 5%(، الكهربةةاء )16، السةةلع التموينيةةة )%(62عةةىل الرتتيةةب   املةةواد البرتوليةةة ) 06/2007
%( 2%(، عالج مةةواطنى الدولةةة )2%(، مسكان محدودى الدخة )3%(، تنشيط الصادرات )3واملساعدات )

% منهةةا عةةىل 78مبعنى أن مخصصات الدعم واملنح واملساعدات واملزايا الجتامعية اقتص مةةا يقةةارب مةةن  
لسلع التموينيةةة، ومثلةةت املةةنح واملسةةاعدات واملزايةةا الجتامعيةةة نسةةب بندين فقط هم املواد البرتولية، ا

عىل الرتتيةةب   السةةلع التموينيةةة   19/2020متدنية من تلك املخصصات، بينام إثلت أهم املخصصات    
%(، 4%(، املةةنح واملسةةاعدات )17%(، السةةلع البرتوليةةة )27%(، مسةةاهامت   صةةناديق املعاشةةات )29)

مبعنى أن مخصصات الدعم واملنح واملساعدات واملزايا  %(2%(، عالج مواطنى الدولة )2تنشيط الصادرات)
بنةةود هةةم السةةلع التموينيةةة، مسةةاهامت   صةةناديق  3% منهةةا عةةىل  73الجتامعية اقتص ما يقارب مةةن  

 اتاملعاشات، السلع البرتولية ومثلت املنح واملساعدات واملزايا الجتامعية نسب مهمة مةةن تلةةك املخصصةة 
مام يعنى تفضية الدولة للهدا الجتامعةةى )تةةدعيم مظلةةة الحاميةةة االجتامعيةةة لةةبعض طبقةةات القطةةاع 

 العائىل( عىل حساب الهدا القتصادى )دعم القطاع االنتاجى(. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 توزيع بنود الدعم واملنح واملساعدات    : 3شكة  
 06/2007واملزايا االجتامعية    

  : 2املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا  بيانات الجدول 
 بامللحق

 

 
 

واملساعدات    توزيع بنود الدعم واملنح   : 4شكة    
 2020 /19واملزايا االجتامعية    

  : 2استنادا ا  بيانات الجدول املصدر: من اعداد الباحثان 
   بامللحق

 

 

 

هيكة الدعم واملنح  واملساعدات واملزايا الجتامعية عىل مدى  ( بامللحق يتضح أن 2ومن الجدول رقم )
 الفرتة الزمنية 2007/06-2020/19 يتضمن األىت:   

مخصصات الدعم  2-2-1  
 دعم موجه للقطاع العائىل 2-2-1-1

من املفرتض أن يسهم هذا الدعم   زيادة الدخة الحقيقى )القوة الرشائية( ألفراد الطبقات التى تحصة 
الخدمات  بأسعار أقة من سةةعرها الحقيقةةى ومةةن ثةةم تسةةتطيع  / بإعتباره يوفر بعض أنواع السلععليه  

 تلك الطبقات مستخدام ذلك الوفر   الحصول عىل سلع وخدمات أخرى أو حتى ادخاره.
 دعم سلعى  -أ 

 

 وسوا نتناوله بىشء من التفصية بعد ذلك.  دعم السلع التموينية:  -
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وألبةةان  1يتمثة يف تحمة الدولةةة الفةةرق بةةني تكلفةةة مسةةترياد بعةةض األدويةةة األطفال:دعم األدوية وألبان   -
األطفال وبيعها يف السوق املحيل بأسةةعار تقةةة عةةن تكلفةةة مسةةتريادها يف السةةوق املحةةيل، وقةةد أخةةذت 
مخصصاته   التقلب سنوياح بةةني الزيةةادة والنخفةةاض و  بعةةض األحيةةان الثبةةات، مبتوسةةط خةةالل فةةرتة 

مليةةون  91وحةةد أدىن 19/2020و 18/2019مليةةار جنيةةه    1.5ىةمليون جنيه وحد أقص 418.6ة الدراس
ويعاب عليه أنةةه موجةةه لكافةةة أفةةراد القطةةاع .  (5وذلك كام يتضح من الشكة رقم )  09/2010جنيه    

ملجتمةةع العائىل بدون إييز ومن كان ميكن ت يرعدم التمييز   أنه موجه لرفع القدرات الصحية ألفةةراد ا
ومن ثم اتاحته لكة األفراد أمر رضورى لتحسةةني األحةةوال الصةةحية وخاصةةة األطفةةال والتةةى مةةن شةةانها 

 .تحسني االنتاجية باملجتمع

يتمثة يف توفري أرايض بأسعار مخفضة لبناء مرشوعات االسكان الجتامعى  دعم مسكان محدودي الدخة:  -
جنيه مصي من تكلفة كة وحدة مةةن  150004 -  100003مبلد من    عالوة عىل تحمة  2ملحدودي الدخة

ثةةم مرتفعةةت م    2011-2005روع القةةومى لإلسةةكان الجتامعةةى  ةوحدات السكان املقدمة   ظة املشةة 
ومةةاتالهم مةةن بةةرامج. و  مطةةار  20175-2012جنيه لكة وحدة   مرشوع السكان الجتامعةةى   25000

الةةذى بةةدأت مخصصةةاته مةةن عةةام  صندوق دعم نشاط التموية العقارى جديداح وهو  ذلك خصص دعامح 
دعم محدودى الدخة   الحصول عىل املسكن املالئم مةةن ناحيةةة ودعةةم االسةةتثامر     بغرض  12/2013

ألف جنيه مةةن قيمةةة  25آالا و 10سوق التموية العقارى من ناحية أخرى وترتاوح قيمة الدعم ما بني  
 أن دعةةم، فضةةالح عةةن  دخة املستفيد حيل تزيد قيمة الدعم كلام قةةة الةةدخة والعكةةسالوحدة حسب  

فؤائد القروض امليرسة جزءاح منه يهتم أيضأ بتوفري املسكن املالئم ملحدود الدخة. وقد تقلبت مخصصات 
ذلك الدعم بني الرتفاع والنخفاض نتيجةةة عةةدد الوحةةدات السةةكنية التةةى يةةتم منشةةأها وبيعهةةا سةةنويا 

 14/2015يه    وحد أدىن صفر جن  19/2020مليار جنيه      3.9مليون جنيه وحد أقىص    988.1مبتوسط  
ويعاب عليه أنةةه يةةذهب لغةةري (. 6وذلك كام يتضح من الشكة رقم )  18/2019،  17/2018،  16/2017و  

 .6مستحقيه حيل أن أسعار الوحدات السكنية التتناسب مع مستويات دخول الطبقات األكرث فقراح 

 دعم خدمى    -ب 
يتمثة يف دعم توفري الخدمة الصحية لطالب املدارس ورياض األطفةةال :  دعم التأمني الصحي عىل الطالب  -

مليون ثم  19جنيه للطالب لعدد  12اململوكة للدولة واملدارس الخاصة املعانة واملعاهد األزهرية، مبعدل

 
  مثة األنسولني، أيودات البوتاسيوم1

2
 العائلةة، بيةت فقةراح، األكةرث القةرى بالرعايةة، األو   بيتك،  ابنى  مرشوعات  مثة  املستفيدين  قبة  من  الذاىت  البناء  مرشوعات  أو  إليك  وحدات  سواء   

 .االيجار  وحدات  حتى  أو ، الريفى  البيت
 10 ا  سةنة مةن تسةتمر التةى إويلهةا قةروض عةىل الفائةدة أسةعار   دعةم يصةاحبها ال وعادة الخاص القطاع بواسطة بنائها تم  الوحدة  كانت  مذا  3

 .سنوات
 وتتحمةة %7.5 املسةتفيد يةدفع حيةل إويلهةا قروض عىل الفائدة أسعار   دعم يصاحبها  وعادة  العام  القطاع  بواسطة  بنائها  تم  الوحدة  كانت  مذا  4

 .مقدمة  كدفعة  جنيه  5000  املستفيد سداد  بعد عاماح   20 عىل القرض  سداد عىل عالوة  الباقية  النسبة  الدولة
 عةىل القرض سداد عىل عالوة الباقية النسبة  الدولة  وتتحمة  5-%7.5من  املستفيد  يدفع  حيل  إويلها  قروض  عىل  الفائدة  أسعار     دعم  عىل  عالوة  5

 .مقدمة  كدفعة  جنيه الوحدة  قيمة  من  %16  املستفيد  سداد بعد عاماح   20
6 For more look at: Elsayed, M. & Mahmoud, A. (2020). Overview of social housing 

provision in Egypt. Journal of Alexandria University for Administrative Sciences, 
57(2), 207-243.  
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. وقةةد تقلبةةت مخصصةةاته بةةني الزيةةادة والنقصةةان نتيجةةة زيةةادة 19/20201  مليون طالب    23.4ارتفع  
 811مليةةون جنيةةه بحةةد أقىصةة    319.2ة لكة طالب وتغري أعداد الطالب سنوياح مبتوسةةط  مساهمة الدول
 (.7وذلك كام يتضح من الشكة رقم )  07/2008مليون جنيه      207وحد أدىن  17/2018مليون جنيه    

ويعاب عليه أنه موجه لكافة الطالب دون إييز بني طالب املدارس الحكومية التى ال تتجاوز مصةةاريفها 
جنيه   املتوسط سنوياح وبني املدارس الخاصة التى يصة   بعضها متوسةةط الرسةةوم   1500لدراسية عن  ا

جنيه ومن كان ميكن ت ير عدم التمييز أنه موجه لرفع القةةدرات  20000الدراسية سنوياح م  ما يزيد عن 
الصةةحية والتةةى مةةن الصحية للطالب ومن ثم متاحته لكة أفراد املجتمع أمةةر رضورى لتحسةةني األحةةوال  

 .شانها تحسني قدراتهم ومستيعابهم خالل فرتة التعليم 
للفئات األقة دخةةالح بالقطةةاع  تم استحداث حزمة من برامج الدعم التى  تدعم تقديم الخدمات الصحية  -

 :2العائىل وتتمثة  
 86طبقا للقانون رقةةم  12/2013بدأت مخصصاته من    :التأمني الصحى عىل األطفال دون السن املدرىس  -

جنيه سنوياح عن كة طفة من عمر يوم واحد   15جنيه ثم أصبحت    12حيل تتحمة الدولة    2012لسنة  
ويتحمةةة و    18/2019مليةةون طفةةة      15.5مليون ثةةم أصةةبحت    14وحتى دون السن املدرىس لعدد  

هذا الدعم مع زيادة أو منخفاض عدد املنضمني تحت جنيه سنويا عن طفله. ويزداد أو ينخفض    5األمر  
 مظلة هذا التأمني.

 2012لسةةنة  23طبقةةا للقةةانون رقةةم   12/2013التأمني الصحى عىل املرأة املعيلة: بدأت مخصصاته مةةن   -
ألةةف ثةةم  520جنيه سنوياح عن كة ممرأة ليس لديها عائة وتعول أطفال لعةةدد  200حيل تتحمة الدولة  

ويزداد أو ينخفض هذا الدعم مع زيادة أو منخفةةاض عةةدد   19/2020امرأة معيلة    ألف    830أصبحت  
  املنضمني تحت مظلة هذا التأمني.

ظهةةر كمخصةةص موازنةةة    :التةةأمني الصةةحى لغةةري القةةادرين مةةن أصةةحاب معةةاى الضةةامن االجتامعةةى -
 1/3/2015   ثةةم قنةةا وأسةةيوط وسةةوهاج 1/1/2015وتم تطبيقه   االقص وأسوان فقط من    15/2016

مةةن خةةالل   3وجارى التوسع   تطبيقه لباقى املحافظات حيل تقدم خةةدمات التةةأمني الصةةحى باملجةةان

 ويستبعد املنتفعني به من برنامج العالج عىل نفقة الدولة. ، بطاقة التموين الذكية
وهةةو   2018نة  لس  2التةأمني الصحى لغري القادرين )التأمني الصحى الشامة(: صدر مبوجب القانون رقم   -

ملزامى عىل كة املواطنني ولكن تتحمة الدولة قيمة مشرتاكات  ري القادرين مبةةن فةةيهم املتعطلةةون عةةن 

العمة، ري القادرين و ري املستحقني أو املستنفذين ملدة مستحقاق تعويض البطالة وكذلك كة فةةرد مةةن 
 أفراد أرسهم املعالني. 

جنيه سنوياح   200حيل تتحمة الدولة    16/2017زنة    ظهر كمخصص موا  التأمني الصحى عىل الفالح:  -
 .  19/2020ألف فرد     500عن كة فرد لعدد 

 
 . الدولة ملوازنة املا  البيان(. 06/2007-19/2020. )املالية وزارة 1
 .مبا ة ذكره السابق املرجع 2
 . الصحية والوحدات العامة باملستشفيات والكشف األدوية  توفري 3
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يتمثة يف تحمة الدولة الفرق بني تكلفة تقديم خدمة النقة   دعم اشرتاكات الطلبة يف السكك الحديدية:  -
يدفعها الطالب. وقد تقلبت شرتاكات الفعلية التي بالسكك الحديدية لطالب املدارس والجامعات وبني ال 

مخصصاته بني الرتفاع والنخفاض نتيجة تغري عدد الطالب ومن ثم مبالد الشرتاكات سنوياح حسب عدد 
 93وحةةد أدىن    07/2008مليون جنيةةه      360مليون جنيه بحد أقىص  198.7امللتحقني بالتعليم مبتوسط  

ويعاب عليه أنةةه موجةةه لكةةة الطةةالب  (.8)وذلك كام يتضح من الشكة رقم   2014/  13مليون جنيه    
 بكافة الفئات املجتمعية دون إييز بني الطبقات التى ينتمى مليها الطالب.

يتمثة يف تغطية جزء مةةن العجةةز املةةاع املحقةةق لةةدى هيئتةةي نقةةة الركةةاب بالقةةاهرة  دعم نقة الركاب:  -
         قتصةةادية. وقةةد أخةةذت مخصصةةاته والناتج من تةةوفري خدمةةة النقةةة بأقةةة مةةن تكلفتهةةا ال  واالسكندرية  

            التزايد سنوياح نتيجة زيةةادة عةةدد خطةةوط نقةةة الركةةاب نتيجةةة التوسةةعات العمرانيةةة بإسةةتثناء ثباتةةه 
وحةةد  19/2020و 18/2019مليةةون جنيةةه    1.9ى ةمليةةار جنيةةه بحةةد أقصةة 1.2مبتوسةةط  19/2020  

(. ويعاب عليه أنه موجةةه لكافةةة أفةةراد 9ن الشكة رقم )كام يتضح م  06/2007مليون جنيه      441أدىن
 القطاع العائىل دون إييز.

ر ةهيئةةة سةةكك حديةةد مصةة  يتمثة يف تغطية خسةةائر   دعم الخطوط  ري القتصادية يف السكك الحديدية:  -
. وقةةد تقلبةةت مخصصةةاته بةةني الرتفةةاع والنخفةةاض 1الناتجة من تشغية بعض الخطوط  ريالقتصةةادية

وحةةد أدىن صةةفر جنيةةه    19/2020و 18/2019مليةةار جنيةةه    1 مليون جنيه وحد أقىص  652مبتوسط  
 (. 10كام يتضح من الشكة رقم )  07/2008
 15/2016بةةدأ مةةن    تم استحداث برنامج لدعم خدمة النقة وهو دعم اشرتاكات الطالب مبةةرتو االنفةةاق:  -

خدمة النقة مبرتو األنفاق لطالب املدارس والجامعةةات ويتمثة يف تحمة الدولة الفرق بني تكلفة تقديم  
. ويعاب عليه أنه موجه لكة الطةةالب مةةن جميةةع الفئةةات وبني الشرتاكات الفعلية التي يدفعها الطالب

 . املجتمعية دون إييز بني الطبقات التى ينتمى مليها الطالب
 
   

 

  
 

مخصصات دعم األدوية    : 5شكة  
-06/2007وألبان االطفال خالل  

19 /2020 

املصدر: من اعداد الباحثان استنادا  
 بامللحق 2ا  بيانات الجدول

مخصصات دعم مسكان    : 6شكة  
           2007/ 06محدودى الدخة خالل  

-19 /2020 
 

املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا   
 بامللحق  :2بيانات الجدول 

مخصصات دعم التأمني    : 7شكة  
    06/2007الصحى عىل الطالب خالل  

-19 /2020 
 

املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا   
 بامللحق  :2بيانات الجدول 

 

 

  

 

 

 

 
 مبا ة ذكره السابق املرجع: انظر شهرياح،  رحلة/قطار  27480 بإجام   الطويلة للمسافات قطار  76و القصرية  للمسافات قطار  840  الهيئة لدى  حيل1
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مخصصات دعم اشرتاكات    : 8شكة    
الطلبة   السكك الحديدية  

 2020/ 19-07/2008خالل 
 

 مخصصات دعم نقة الركاب  :9شكة  
 2020/ 19-06/2007خالل 

مخصصات دعم الخطوط    : 10شكة   
 ري األقتصادية يف السكك الحديدية  

 2020/ 19-07/2008خالل 
 

ملصدر: من اعداد الباحثان استنادا  ا

 بامللحق  :2ا  بيانات الجدول 

      املصدر: من اعداد الباحثان استنادا 

 بامللحق  :2ا  بيانات الجدول 

املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا   

 بامللحق  :2الجدول بيانات 

 دعم موجه للقطاع االنتاجى 2-2-1-2
ومن املفرتض أن يسهم هذا النوع من الدعم   تخفيض تكاليف الكيانات القتصادية التى تحصة عليةةه 
بإعتباره يوفر بعض أنواع السلع/ الخدمات بأسعار أقة من سعرها الحقيقى أو مبةةالد نقديةةة ومةةن ثةةم 

 الوفر   الحصول عىل سلع وخدمات أخرى أو حتى مدخاره أو مستثامره.تستطيع مستخدام ذلك 

 سلعى دعم   -أ 

وفقةةاح لقةةرارات رئةةيس مجلةةس   10/2011بدأ    :  دعم صندوق تحوية  اء بعض مركبات النقة الرسيع -
ريبة الجمركيةةة عةةىل مكونةةات ةويتمثة يف تحمة الدولة الضةة   2010لسنة    3184،  2009لسنة    47الوزراء  

جنيةةه   8000جنيه أوالرضيبة الجمركيةةة عةةىل السةةيارة املسةةتوردة مبقةةدار  1000السيارة املستوردة مبقدار
-5000ورضيبة املبيعات )القيمة املضافة حالياح( عىل السيارة املستوردة أو املجمعةةة محليةةاح مبقةةدار مةةن 

محةةالل سةةيارات األجةةرة روع ةيف مطار مش Taxi)واملستخدمة   نقة الركاب بنظام األجرة )  8300-9500
من أجة تحسني صورة السياحة والحد من التلوث الناتج من مستعامل سةةيارات     1القدمية بأخرى جديدة
تقلبت مخصصاته بني الزيادة والنخفاض عةةام   19/2020-10/2011. وخالل الفرتة  2متهالكة داخة املدن

 
آالا جنيةه تخصةم مةن اةن السةيارة الجديةدة التةى  5عاماح بتخريد سةيارته مقابةة  20حيل يقوم صاحب السيارة القدمية التى مر عليها أكرث من   1

سةنوات ألحةد البنةو  ويةتم وبةع معةالن عةىل  7-5جنيه ملدة ترتاوح من  1795جنيه م   784عليها عىل أن يدفع قسط شهرى يرتاوح من يحصة  
جنيه شةهرياح للسةائق وبةذلك يكةون مالةك السةيارة قةد حصةة عةىل  100جنيه شهرياح للبنك و 550سيارته ألحد الرشكات مقابة دفع األخرية مبلد 

% ويكون البنك استفاد من مبالد العالنات مبقدار النقص   معدالت الفائدة التى 30% م   25ص من سعرها مبقدار يرتاوح منالسيارة بسعر أرخ
 مينحها عىل إوية السيارات عن تلك السائدة. أنظر:

   السةرتجاع تةم. جديةدة بسةيارات ومحاللهةا الخدمةة مةن القدميةة التاكسة  سةيارات  مخةراج  مرشةوع  حةول  مرشةادي  دليةة(.  2010)  املالية  وزارة  -
 الرابط  عىل  01/10/2010

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d9%87%20%
d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87/Pages/Registering_fo
r_taxi.aspx. 
- Ministry of Finance (2009). Framework Environmental and Social Assessment for 
EGYPT Vehicle Scrapping and Recycling Program. Executive Summary [Online]. 
Available:http://mof.gov.eg/english/mofnews/media/releas-a-9-4-
09.htm.[December/21, 2009] 

 .ذكره سبق  مرجع  (.06/2007-19/2020.)املالية وزارة 2

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d9%87%20%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87/Pages/Registering_for_taxi.aspx.
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d9%87%20%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87/Pages/Registering_for_taxi.aspx.
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d9%87%20%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87/Pages/Registering_for_taxi.aspx.
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حدث منخفةةاض متةةوا  و  15/2016بإستثناء 1بعدعام نتيجة  تغري عدد السيارات التى يتم محاللها سنوياح 
 11/2012مليةةون جنيةةه    409مليون جنيه بحةةد أقىصةة   194.6حدث مرتفاع متوا  مبتوسط    19/2020

(. ويعاب عليه أنةةه موجةةه بشةةكة 11كام يتضح من الشكة رقم )  17/2018مليون جنيه      5وحد أدىن  
 الوقت ذاته دون إييزبينهم.   ري مبا  ملستوردى السيارات ومجمعى السيارات  

 خدمى دعم  -ب 

ويتمثةةة يف انشةةاء وتقةةديم خةةدمات البنيةةة   06/2007دعم املنةةاطق الصةةناعية: بةةدأت مخصصةةاته مةةن   -
كهربةةاء  –طرق اتصةةاالت  –رصا صناعي  –رصا صحي  –األساسية للمناطق الصناعية )الرتفيق( )مياه 

األرض التي تم تخصيصةةها للمسةةتثمر مجانةةاح أو مببةةالد  از طبيعي( م  أقرب نقطة ممكنة من حدود   –
محافظة وذلك من أجة زيادة قدرة  23منطقة صناعية عىل مستوى  35أقة من تكلفتها الحقيقية لعدد 

تلك املناطق عىل جذب االستثامرات وزيادة تنافسية الستثامرات القامئة بهةةا معةةامالح للقةةرار الجمهةةورى 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيةةق وتطةةوير املنةةاطق من خالل    2005لسنة    35رقم  

مليون جنيةةه وحةةد  508.8. وقد تقلبت مخصصاته بني الرتفاع والنخفاض مبتوسط 2  الصناعية التابع لها

وذلك كام يتضةةح مةةن  19/2020 و 18/2019وحد أدىن صفر جنيه    13/2014مليار جنيه      1.6أقىص  
ولكن الزالةةت تكةةاليف تأسةةيس املصةةانع مرتفعةةة نتيجةةة ألن الهيئةةة العامةةة للتنميةةة (.  12الشكة رقم )

الصناعية ال تقوم بإمداد املرافق م  داخة األرض مام يؤدي مع تحمة أصحاب املصانع تكةةاليف مبةةافية 
 .3تقدر مباليني الجنيهات

ويتمثة يف تحمة الدولةةة جةةزء مةةن   07/2008بدأت مخصصات ذلك الدعم من    دعم التدريب الصناعي:  -
تكلفة تدريب قوة العمة سواء كانت موظفة يف  كات القطاع العام أو الخاص أو مل تلتحق بعد بسوق 
العمة وهو ما يعد مستكامالح لدعم املناطق الصناعية فاألخري يدعم رأس املال املةةادى واألول يةةدعم رأس 

مليةةون جنيةةه بحةةد أقىصةة   126.5رشى، وقد تقلبت مخصصاته بني الرتفاع والنخفاض مبتوسط  املال الب

 
 نظةرا 19/2020   النصةف يقةارب مةا م  الةدعم مبلةد انخفض بينام  سيارة ألف 25 11/2012    احاللها  تم  التى  السيارات  بلغت  املثال  سبية  عىل  1

 .مبا ة ذكره السابق املرجع: انظر سيارة،  ألف  12  لحالل
 انظر: 2

(. عقد ترخيص تنمية وتطوير منطقة صناعية بنظام البيع بني كة من الهيئة العامةة للتصةنيع و كةة املطةور 2008الهيئة العامة للتنمية الصناعية )   -

 الصناعي. 

ع الخةاص: الجيةة الجديةد مةن (. كراسة الشرتاطات املرجعية ل نامج تنمية املناطق الصناعية مبشةاركة القطةا 2009الهيئة العامة للتنمية الصناعية )  -

 .3/1التجمعات الصناعية: املرحلة الثالثة: مناطق خدمات صناعية،  
مليةون جنيةة / كيلةو مةرت  1،8  . ا  يتحمة املستثمر تكلفة بواقع  220الكهرباء عيل سبية املثال عند توصيلها يف حالة التغذية عيل الجهد الفائق  3

الت املستثمر بالشبكة الكهربائية املوحدة عن طريق خط هوايئ مزودج الدائرة شاملة تكلفة خط الةربط من طول املسار مذا كان ربط محطة محو 

مليةون جنيةة / كيلةو مةرت مةن طةول املسةار مذا كةان ربةط محطةة محةوالت املسةتثمر بالشةبكة   9،5وخليتي توصية مبحطة  كة النقة.أو بواقةع  

ة شاملة تكلفة خط الربط وخليتي توصية مبحطةة محةوالت  كةة النقةة. وأمةا عنةد توصةيلها يف الكهربائية املوحدة عن طريق كابة مزدوج الدائر 

مليةون جنيةة / كيلةو مةرت مةن طةول املسةار مذا كةان ربةط محطةة  0،8  . ا يتحمة املستثمر تكلفةة  بواقةع   66حالة التغذية عيل الجهد العاع  

مليون جنية / كيلو مرت من طول املسةار مذا كةان  2،3خط هوايئ مزدوج الدائرة. أو بواقع محوالت املستثمر بالشبكة الكهربائية املوحدة عن طريق 

مليةون  3بيعةي فتصةة مع ربط محطة محوالت املستثمر بالشبكة الكهربائية املوحدة عن طريق كابة مزدوج الدائرة. أما تكلفة توصةية الغةاز الط

 ،انظر:  جنية مصي

 .  10. دلية توصية التغذية الكهربائية للمرشوعات االستثامرية،  (2004وزارة الكهرباء والطاقة ) -

 (.  126)  2061(. مجتامع وزيرالبرتول بإتحاد الصناعات ملناقشة محتياجات الصناعة من الغاز. مجلة األهرام القتصادى،  2008، محمد )مبراهيم -
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. (13كةةام يتضةةح مةةن الشةةكة رقةةم ) 17/2018وحد أدىن صفر جنيةةه      07/2008مليون جنيه      500
 ال يوزع مستنادا م  مدى نجاح مركز التدريب أو طبيعة العملية التدريبيةةة  فضةةالح  ولكن يعاب عليه أنه

 .1عن ان مستمرار برامج التدريب دون توفري فرص عمة للمتدربني يفقد من فاعليتة
تم مستحداث دعم جديد من املفرتض أنه مكمة لدعمى املناطق الصناعية والتدريب الصناعى وهو دعم   -

مقامة مناطق ويتمثة يف  09/2010بدأت مخصصاته   الظهور بدأ من  الداخلية: البنية األساسية للتجارة
لوجسةةتية داخليةةة تسةةاعد عةةىل تنميةةة ورفةةع أداء وكفةةاءة التجةةارة الداخليةةة بالسةةوق املحةةيل لجةةذب 

 09/2010االستثامرات وتشغية العاملة، ولكن فعلياح مل يتم الصا من هةةذه املخصصةةات مال   سةةنوات 
   .2017/2018و  16/2017و

 نقدىدعم  -ج
بتقةةديم  يقوم صةةندوق تنميةةة الصةةادراتحيل ، 01/2002دعم تنشيط الصادرات: بدأت مخصصاته من   -

دعم ملصدري املنتجات الزراعية والصناعية وتبلد قيمة ذلك الدعم نسةةبة مةةن قيمةةة املنةةتج املصةةدر م  

سب الةةدعم م  الخارج يحددها الصندوق وفقاح ل امج املساندة التي يقرها، و  بعض األحيان يتم رفع ن
نسب أعىل مذا كانت املنتجةةات املصةةدرة موجهةةة م  دول معينةةة أو كانةةت تلةةك الصةةادرات مصةةنعة يف 

يقوم الصندوق بالتعاون مع مركز تحةةديل الصةةناعة باملسةةاهمة يف تكلفةةة اشةةرتا   منطقة الصعيد، كام 
قف تلك املساهمة عىل عةةدد املنتجني املحليني باملعارض الدولية املعتمدة لدى املجالس التصديرية وتتو 

 3.2. وقد تقلبت مخصصاته بني الزيادة والنقصان مبتوسط  2مرات مشاركة املنتج املحيل يف تلك املعارض
وذلةةك كةةام  06/2007مليةةار جنيةةه     1.5وحةةد أدىن    19/2020مليةةار جنيةةه    6مليار جنيه بحد أقىص  
لدعم املقةةررة للصةةادرات املصةةية   عةةام ( يوبح نسب ا1(. والجدول رقم )14يتضح من الشكة رقم )

2007 . 
 

 2007برامج صندوق دعم الصادرات      : 1جدول  

 املساندة املعتمدة  مدة ال نامج  املنتجات املدعومة 
 جنيه للطن  70مبلد  سنة واحدة الساحة امل دة

 دوالر للطن.  200مبلد  سنة واحدة الشحن الجوى

 % من تكلفة الشحن ال ى والبحرى.50 2009يناير سنة تبدأ من  الشحن م  افريقيا

 م  ديسم   2008سنوات من يناير  6 الحاصالت الزراعية
% 2% ملدة ثالث سنوات تتناقص   العام الرابع بنسةةبة  10

 %4لتصة   العام األخري م  

 % سنوياح 1ثالث سنوات قم تتناقص % ثابتة لفرتة 10 -% 4 2013م  مارس   2007سنوات من مبرية  6 املالبس الجاهزة

 % سنوياح 1% ثابتة لفرتة ثالث سنوات ثم تتناقص 10 -% 3 2012م  ديسم    2007سنوات من يناير  6 املفروشات املنزلية

 
 انظر: 1

 مركز األهرام للدراسات   -عدالة الجتامعية. تقرير التجاهات القتصادية السرتاتيجية(. االَليات القتصادية لبناء ال2012النجار، أحمد السيد ) -

ر. تةم السةرتجاع   ة(. التحديات التي تواجةه جهةود تطةوير التعلةيم والتةدريب املهنةي يف مصة2010املرصد املصي للتعليم والتدريب والتشغية. )  -

 عىل الرابط  19/1/2010

http://www.observatory.gov.eg/front/ar/Build_training.   
2 International Modernization Center (2009). International Modernization Center your partner for success. Guide book, 4 -

13. 



 تحلية هيكة الدعم و املنح و املساعدات و املزايا الجتامعية ......د.عمرو فتيحة حنفى ، د. محمد عثامن عبد الواحد  
 

 

228 

 % سنوياح 1% ثابتة لفرتة ثالث سنوات ثم تتناقص 10 -% 3 2012م  ديسم    2007سنوات من يناير  6 الغزل والنسيج

مكسسةةةةةوارات املالبةةةةةس 

 الجاهزة
 سنوات 5% ثابتة ملدة 2 2011م  ديسم    2007سنوات من يناير  5

 %4% لتصة 2سنوات ثم تتناقص سنوياح بنسبة  3% 10 2013م  ديسم    2008سنوات من يناير  6 الصناعات الغذائية

 %7%  لتصة 1سنوات ثم تتناقص  3ثابتة ملدة % 10 2013م  أ سطس  2007سنوات من سبتم   6 األثاث )بكافة أنواعه(

 %7%  لتصة 1سنوات ثم تتناقص  3% ثابتة ملدة 10 2013م  ديسم    2008سنوات من يناير  6 الصناعات الهندسية

 %6% سنوياح لتصة م  1% تتناقص بنسبة  10 2012م  يونيو   2007سنوات من يوليو  5 املستلزمات الطبية

با ة مصاريف التسجية امل
 للدواء

 مليون جنيه سنوياح  4 2012م  ديسم    2008سنوات من يناير  5

 % ثابتة8 2012م  أ سطس  2007سنوات من سبتم   5 صادرات أدوات التجمية

 % ثابتة8 2010م  أ سطس  2007سنوات من سبتم   3 الصابون واملنظفات

 2012ديسم  م    2008سنوات من يناير  5 العبوات الزجاجية
% سنوياح لتصة م  2%   العام األول ثم تتناقص بنسبة  10
 %   العام األخري2

 2011%   5% سنوياح لتصة م  1% تتناقص بنسبة  10 2012م  أ سطس  2007سنوات من سبتم   5 مواد التعبئة والتغليف

 2012م  ديسم    2008سنوات من يناير  5 املواد العازلة للحرارة
% سنوياح لتصة م  2%   العام األول ثم تتناقص بنسبة  10
 %   العام األخري2

 2012م  أ سطس  2007سنوات من سبتم   5 الجلود
% سةةنوياح 2% ملرحلة الكرست واملرحلة النهائيةةة تتنةةاقص  8

% ثابتة ملنتجات التصنيع النهاىئ ملدة 10سنوات، ثم  4ملدة  
 سنوات. 5

 2012م  يونيو   2007يوليو سنوات من  6 الرخام
% لتصةةة م  2سةةنوات تتنةةاقص بنسةةبة    3% ثابتة ملةةدة  10

4% 

 2009سنة تبدأ من يناير  الجلفنة
% لصةةلب املطةةىل 6% للصلب املةةدرفة عةةىل البةةاردن  25.5
 % للصلب املطىل باللدائن7.5بالزنك 

 .08/2009الصادرات، عام املصدر: وزارة التجارة والصناعة، تقرير صندوق تنمية 
     

 ري إيزي يوجه لصادرات السلع دون األخذ يف االعتبةةار نسةةب املكةةون املحةةىل   السةةلع   ويعاب عليه أنه
املصدرة فالصادرات ذات نسب مكون محيل منخفض تتسةةاوى مةةع الصةةادرات ذات نسةةب مكةةون محةةيل 

امة معاملة الصةةادرات املنتجةةة داخةةة املنةةاطق مرتفع ، والمكان النتاج فالصادرات املنتجة داخة البالد تع
الحرة واألخرية أساساح تتمتع بكم هائة من الحوافز والتفضيالت الرضيبية، وال حتى اتفاقيات التجارة الحرة 
القامئة فالصادرات التى توجه لذسواق املعفاه من الرضائب الجمركية تعامة معاملة الصادرات التى توجةةه 

  %.1من الرضائب الجمركية. بة وعندما تم تطبيق ذلك التمييز تم بنسب بئيلة جدا   لذسواق الغري معفاه
ال يشجع عىل فتح أسواق جديدة للصادرات ألنةةه يقةةدم بةةنفس النسةةبة ولةةنفس املنةةتج سةةواء تةةم   كام أنه

تصديره لنفس السوق التقليدي أو لسوق أخةةر جديةةد وبالتةةاع دامئةةاح مةةا يفضةةة املصةةدر التوجةةه ألسةةواقه 
-%1قليدية بدالح من املخاطرة يف سوق جديدة . وعندما تم تطبيق ذلك التمييز تم بنسب بئيلة جةةدا  الت
2%1      . 

 
) أ ( مةن  1-3فقةرة  3م املحظور تطبيقه وفقا ألحكام املادة رقةم ويتعارض دعم الصادرات مع أحكام منظمة التجارة العاملية  فهو أحد أشكال الدع  1

عةىل  متفاق الدعم والجراءات التعويضية والفقرة )أ( من امللحق األول لنفس االتفاقية خاصة وأن مص مل تعد مةن زمةرة الةدول الناميةة املنصةوص
دوالر امةري  سةنويا فبيانةات البنةك  1000ر عةن ةلناتج القومي يف مصةمعفائها من تطبيق قوانني لدعم صادراتها لرتفاع متوسط دخة الفرد من ا
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 سلعى وخدمى ونقدى دعم     -د 
، تحمة نسبة من أعباء مواجهةةة بعةةض ا فةةات 1يتمثة يف دعم مستلزمات النتاج الزراعي  :دعم املزارعني  -

القروض امليرسة املقدمة من البنك الزراعى املصى لبعض أ ةةراض النتةةاج ، تحمة فروق فوائد  2الزراعية
مةةن الةةديون املتعةةرثة عةةىل صةةغار املةةزارعني واملسةةتحقة لبنةةك التنميةةة واالئةةتامن   %50، تحمة  3الزراعي

  11/2012الزراعى. بالبافة ا  تضمني مخصصات دعم املحاصية الزراعية والذى بدأت مخصصاته مةةن  
جنيةةه مصةةي، طةةن  600تحديد سعر توريد طن للقمح املحيل مبا يفةةوق السةةعر العةةاملي ب ويتمثة يف  

جنيه لكة طن قصب سكر وكةةذلك دعةةم   100، دعم  4جنيه مصي  400  الذرة مبا يفوق السعر العاملي ب
وذلك لتشةةجيع االنتةةاج الزراعةةى وتحسةةني أوبةةاع   5سعر توريد القطن للمغازل مبا يفوق السعر العاملى

نتيجة  وقد تقلبت مخصصاته بني الرتفاع والنخفاض  ودعم قدراتهم وباألخص صغار املزارعني.  رعنياملزا
منهةةا أو نظةةراح لسةةداد الدولةةة  تقدير أسعار توريد املحاصية الزراعية بأقة من سعرها املستورد أو بةةأكرث

مليةةون   665وسط  نصيبها من فؤائد القروض املستحقة  للبنك الزراعى من مخصصات سنوات سابقة مبت

وذلةةك كةةام يتضةةح  16/2017مليون جنيه     41وحد أدىن  15/2016مليار جنيه      1.7جنيه بحد أقىص  
. ولكةةن 17/2018( بنةةود مخصصةةات ذلةةك الةةدعم   16(. كام يوبح الشكة رقةةم )15من الشكة رقم )

اعةةة وطةةرق الةةرى، قصور جهاز الرشاد الزراعةةى عةةن توعيةةة املةةزراعني باملحاصةةية وأسةةاليب الزر نتيجة  
وبةةعف دور التعاونيةةات الزراعيةةة   تقةةديم املسةةتلزمات أو تسةةويق املنتجةةات أو تحديةةد الرتاكيةةب 
املحصولية، الزال الرتكيب املحصو    مص مل يصة بعد م  الرتكيب املحصو  األمثة فاملزارع يةةزرع مةةا 

حتياجات املحلية والتصديرية وتشوه يشاء دون توجيه وهو ما أدى م  زراعة أصناا  ري متوافقة مع ال 
، كةةام أن نصةةيب 6الرتكيب املحصو  الذى أصبح تابعاح للعائد عىل املحصول وليس لذهميةةة السةةرتاتيجية

القطاع الزراعى بشكة عام من القروض املمنوحة من القطاع املصةة  بةةئيلة جةةداح مقارنةةة بالقطاعةةات 
  .7العائىل والعامل الخارجىالصناعى، الخدمى، التجارى، 

 
 1800دوالر أمري  ثةم  1580مع أنه تعدى األلف دوالر أمري  وأصبح  2007الدوع الخاصة مبتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي تشري يف عام 

لخطةر فةرض رسةوم اال ةراق والرسةوم التعويضةية وبعةض الجةراءات  ، وهو ما يعرض الصادرات التى تتلقةى هةذا الةدعم2008دوالر أمري  عام  
 والتدابريالوقائية من قبة الدول املستوردة،  أنظر: 

- World Bank. (2009). World Development Indicators, 14. 

- World Bank. (2009). Gross national income per capita 2008, Atlas method and PPP. World Development Indicators 

Database, 3. 
 من أسمدة و بذور ومبيدات وتقاوي. 1
 جنيه عىل كة فدان.100مثة دودة القطن مبا يعادل   2
 %5% واملزارع  6.5تتحمة الدولة  3
 بالبافة م  متاحة الفراطالت واملجففات الالزمة ملعالجة محصول الذرة 4
 .ذكره سبق  رجعم(.  06/2007-19/2020.)املالية وزارة   5
 – 2000فعىل سبية املثال بالر م من كون الكتان والقطن سلع تصديرية هامة مال أن مساحات وحجم منتاج كال منهم تناقصت خالل الفرتة من عةام 6

املركةزى للتعبئةة والحصةاء. وهو ما انعكس عىل منخفاض أحجام صادرتهم وترضرت صناعة الغزل والنسيج واملالبس الجاهزة، انظر: الجهةاز   2012

 .(. الكتاب الحصاىئ السنوى2012-2013)
  حةني بلغةت  2019%   عةام 1.1% وبالعملةة األجنبيةة 3.2فعىل سبية املثال بلد نصيب القطاع الزراعى من القروض املمنوحة بالعملةة املحليةة   7

%  5.3%،  8.8%،38.1%، 49.6% للقروض بالعملةة املحليةة و 35.1 %،11.8، %،23.1%، 27.9تلك النسبة   القطاعات سالفة الذكر عىل الرتتيب:  
 (. التقرير املا  الشهرى..2019-2008للقروض بالعملة االجنبية، انظر: وزارة املالية .)
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لدعم الصناعات التى تنتجها مصانح االنتاح الحةةرىب سةةواء املدنيةةة أو الحربيةةة وقةةد   دعم االنتاج الحرىب:  -
 17/2018و  15/2016حققت مخصصاته زيادة متتالية أوعىل االقةةة ثبةةات باسةةتثناء انخفةةاض   عةةامى 

مليةةون جنيةةه    250وحةةد أدىن  14/2015  مليةةار جنيةةه  2.4مليةةار جنيةةه وحةةد أقىصةة 1.1مبتوسةةط 
 .   08/2009و  07/2008
يتمثة يف توفري خدمات االستوديوهات وعمليات الطبع والتحميض والديكور واملكيةةاج مذا   دعم السينام:  -

كان عينياح، ونسبة من تكلفة منتاج العمة الفني مذا كان نقدياح، ومل تظهر له مخصصات فعلية خالل فرتة 
 الدراسة.

 وهم: تم استحداث حزمة جديدة من برامج الدعم املوجه اللقطاع االنتاجى -
ولكن مل تظهر له بعد ذلك ايةةة   12/2013: بدأت مخصصاته من  1دعم الهيئة العامة للخدمات الحكومية  -

 مخصصات موازنة أو فعلية.

تظهةةر بعةةد ذلةةك ايةةة ولكةةن مل تظهةةر لةةه    13/2014: بةةدأت مخصصةةاته   عةةام  دعم املنشأت السياحية  -
 .مخصصات موازنة أو فعلية

 

 

صندوق  مخصصات دعم    : 11شكة   
تحوية  اء بعض مركبات النقة  

 19/2020-2011/ 10خالل    الرسيع 

     مخصصات دعم املناطق    : 12شكة   
 الصناعية خالل 

06 /2007-19/2020 
 

          
مخصصات دعم التدريب    : 13شكة    

 19/2020-2008/ 07خالل  

استنادا    املصدر: الباحثان  اعداد  من 
 ( بامللحق2) الجدول رقم بيانات ا 

 

 

الباحثان استنادا ا     املصدر: من اعداد 

 بامللحق  (2) الجدول رقم بيانات

 

الباحثان   اعداد  من  ا  املصدر:  استنادا 
 ( بامللحق2) بيانات الجدول رقم

 
 

 
 

 
 

 

مخصصات دعم الصادرات    : 14شكة  
 2019/ 18-06/2007خالل 

 

مخصصات دعم املزارعني    : 15شكة  
 2020/ 19-06/2007خالل 

 

 

بنود مخصصات دعم املزارعني    : 16شكة  
   17 /2018 

 
من اعداد الباحثان استنادا  املصدر: 
 (2) ما رق ني أبيانات الجدولا  

 بامللحق
 

املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا   
 ( بامللحق2) بيانات الجدول رقم

املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا   
الدولة،    وازنةوزارة املالية، البيان املا  مل

 79، ص17/2018

 
 عىل الرابط  01/04/2020(. الهيئة العامة للخدمات الحكومية.  تم السرتجاع  2020وزارة املالية . )  1

http://www.gags.gov.eg/Home/Targets. 
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 والنتاجى معاح دعم موجه لكالح من القطاعى العائىل  2-2-1-3
 نكةةاليف تخفةةيض و  الطبقات  ألفراد  الحقيقى  الدخة  زيادة     الدعم  من  النوع  هذا  يسهم  أن  املفرتض  من

 سةةعرها من أقة بأسعار  الخدمات /السلع أنواع بعض يوفر  بإعتباره عليه تحصة التى القتصادية  الكيانات
 عةةىل الحصةةول   الةةوفر  ذلك مستخدام والكيانات الطبقات تلك تستطيع ثم ومن نقدية مبالد أو  الحقيقى
 .مستثامره أو مدخاره حتى أو أخرى وخدمات سلع
 سلعىدعم  -أ 
وهو موجه للمستهلكني ويتمثةةة يف دعةةم:  05/2006بدأ درج  مخصصاته   موازنة    دعم املواد البرتولية:  -

، دعم: الغاز الطبيعي النتاجي ويتمثة يفالغاز الطبيعي،  از البوتجاز، البنزين و از الكريوسني وللقطاع 

السوالر، البنزين واملازوت حيل تتحمة الدولة الفرق بني قيمة مةةا يةةتم بيعةةه مةةن تلةةك املةةواد وتكلفةةة 
مليةةار جنيةةه بحةةد 79.6انتاجهم أو استريادهم. وقد تقلبت مخصصاته بني االرتفاع والنخفاض مبتوسةةط  

كةةام يتضةةح  07/2008و 06/2007مليةةار جنيةةه     36.6أدىن  وحد    13/2014مليار جنيه      126.2أقىص  
تقلبات األسعار العاملية للمواد البرتولية مام يصاحبه   يرجع سبب التقلب نتيجةو(.  17من الشكة رقم )

، ومتجاه الحكومة لرتشيد ذلك الةةدعم بطريقةةة متدرجةةة مةةن خةةالل تسةةعري 1تقلب   قيمة املخصصات
، وترشيد مستهالكها فقةةد قامةةت  2017/ 16قرتب من تكلفتها بدأ من موازنة املنتجات البرتولية بأسعار ت

الحكومة بتقديم برامج دعم جديدة وهى دعم توصية الغاز الطبيعى للمنازل والذى بدأت مخصصةةاته 
مليون أرسة لرتشيد مستهال  البوتجاز، دعم التحول للطاقة   13لتوصية الغاز الطبيعى م     13/2014من  

ولكن مل تظهر له مخصصات فعليةةة أو موازنةةة بةةدأ مةةن   13/2014لذى بدأت مخصصاته من  وا  النظيفة
. أيضاح مستبدال مستخدام املازوت بالفحم   بعض الصناعات، كام قامت بإلغاء بعض بنود دعم 15/2016

، 92 و 95  حالةةة ملغةةاء دعةةم بنةةزين املواد البرتولية بعدما تبني أنها  ري موجه للطبقةةات الفقةةرية كةةام 

ودعم السوالر للقطاع السياحى مع مبقاء الدعم عىل بعض املواد البرتولية املوجه للطبقات األقةةة دخةةالح 
(  يتضح توجه أ لب دعم املواد البرتولية ا  القطاع النتاجى فنجد 18. ومن الشكة رقم )2مثة البوتجاز

%(، 20.1ليةةه دعةةم البنةةزين )%( ي44.8أن دعةةم السةةوالر يسةةتأثر بالنسةةبة األكةة  مةةن ذلةةك الةةدعم )
%( عةةىل التةةوا  حيةةل يسةةتحوذ 0%(، الغاز الطبيعى )0.1%(، الكريوسني )16%(، املازوت)19البوتجاز)

% من مخصصات دعم املواد البرتولية بدون أخذ الغاز الطبيعةةى 60.8القطاع النتاجى عىل مايقارب من
عةةائىل والقطةةاع االنتةةاجى عةةىل حةةد سةةواء. والبنزين   الحسبان اللذان يستخدمان مةةن قبةةة القطةةاع ال

ويالحظ أيضاح عدم وجود مخصصات دعم للغاز الطبيعى مثلام كان   السنوات السابقة حيل مثة دعم 
  1من مجام  دعم املواد البرتولية 3%8.1 13/2014الغاز الطبيعى   العام السابق 

 
برتولية بدأ من أنه استحدث العمة باُلية التسعري التلقاىئ للمواد البرتولية ملواجهة املخاطر املالية الناتجة عن تذبذب األسعار العاملية للمواد ال  الحظ  1

للحامية من تذبةذب األسةعار وتأثريهةا سةلباح عةىل مخصصةات   18/2019واَلية التحوط بد مرتفاع أسعار املواد البرتولية بدأ من موازنة    2019أبرية
 الدعم

% مةن أفةراد املجتمةع، 20% من دعم الغاز الطبيعى يذهب ا  أ نةى 60% و10% من دعم البنزين يذهب م  أ نى 70بعدما وجدت ان أكرث من    2

 .ذكره سبق  مرجع(.19/2020-06/2007.)املالية وزارة انظر:
 . 59 الدولة، ملوازنة املا  البيان(. 13/2014) .املالية وزارة 3
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ويتمثة يف تحمة الدولة الفرق بني تكلفةةة  07/2008بدأ درج مخصصاته   موازنة الدولة : دعم الكهرباء -
منتاج الغاز الطبيعي واملازوت والسوالر املستخدم يف انتاج الكهرباء وسعر بيعةةه لرشةةكات منتةةاج الطاقةةة 

مليار   28.6مليار جنيه بحد أقىص  12.5الكهربائية. وقد تقلبت مخصصاته بني مرتفاع ومنخفاض مبتوسط  
(. ويوجةةه ذلةةك 19كام يتضح من الشكة رقم ) 10/2011مليار جنيه    1.1أدىنوحد  15/2016جنيه    

% من استهال  الطاقة الكهربائيةةة( ، يليةةه 51)االستهال  املنز ( )2الدعم م : بعض أفراد القطاع العائىل
ع %(، بعض كيانات القطةةا 11%(، القطاع الحكومى واملرافق العامة )16) 3بعض كيانات القطاع الصناعى

تقلبات األسعار العاملية للمةةواد  ويرجع سبب التقلب ا ( 20%( كام يتضح من الشكة رقم )6التجارى )
، ومتجاه الحكومةةة لرتشةةيد ذلةةك الةةدعم بطريقةةة البرتولية مام يصاحبه تقلب   قيمة مخصصات الدعم

م زيادة تعريفة ، حيل ت14/2015متدرجة من خالل تسعري الكهرباء بأسعار تقرتب من تكلفتها بدأ من  
فضالح عن مجراءات ترشيد مستهال  الكهرباء من خةةالل العةةالم وتشةةجيع   %37-27  الكهرباء مبتوسط من

 .16/2017. والجدول التا  يوبح قيمة ذلك الدعم لعام 4استخدام املصابيح املوفرة

 2017/ 16دعم الكهرباء      : 2جدول  

املادة البرتولية  
 االنتاج املستخدمة    

 االتفاق الثالث  القرار وزارى  الكمية 
الفرق بني القرار الوزارى  

 االتفاق الثالث و 

 الغاز الطبيعى 
مليار مرت  31.396

 مكعب 
99.5 

 قرى/مرتمكعب

قرى/مرت  48.39

 مكعب 
 قرى  51.11

 جنيه 1537.9 جنيه/للطن 762.1 جنيه/للطن 2300 مليون طن  8.409 املازوت

 ازنة الدولة، أعداد  متفرقة.و اعداد الباحثان استنادا ا  وزارة املالية، البيان املا  ملاملصدر: من 

 

 
 القطةاع من معينة طبقات عىل قصه تم الهيكلة معادة بعد ولكن االنتاجى القطاع وكة العائىل القطاع طبقات لكة موجه كان الدعم  ذلك  ان  الحظ  1

 للمزيد انظر:  . الستهال   كمية حسب  متدرجة  مستهالكية تعريفات  خالل من النتاجى بالقطاع  معينة وكيانات العائىل
- Breisinger, C., Mukashov, A., Raouf, M., & Wiebelt, M. (2019). Energy subsidy reform for growth and equity in Egypt: 

The approach matters. Energy Policy, 129, 661-671. 
، بعد ذلك بدأت تتزايد التكلفة عامةاح بعةد عةام 1993الرشيحة األو  بواقع خمس قروى لكة كيلوات/ ساعة شهرياح منذ حيل كان يتم تثبيت سعر   2

ركة القابضةة  ةالشة ، انظةر:بةدأت التعريفةة تةزداد لةتعكس تكلفتهةا الحقيقيةة 14/2015قرشاح لكة كليوات / ساعة، وبدأ من  22م  أن بلغت حواع  
التقرير السنوى. وزارة17/2018-09/2010لكهرباء مص. )  .والطاقة الكهرباء (. 

طبقةاح للمةواد  سةنوات 3وبعت تعريفة جديدة عىل أساس أن يسةاوى السةعر التكلفةة تةدريجياح بعةد   2/9/2007بالنسبة للقطاع الصناعي بدأ من    3
 كهربائيةة والغةاز الطبيعةي للرشةكاتسةتهال  الطاقةة ال، الخاص بتعدية أسعار ا2007لسنة    1914من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    1،2،3،4أرقام:

 الصناعية. وما لبثت عدة أشهر حتى صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء اختص بتميز أسعار الحصول عىل الطاقة وفقةاح لنةوع الصةناعة فالصةناعات
س( تحاسب بسعر أعةىل مةن بةاقي الصةناعات ) ذائيةة، كثيفة االستهال  للطاقة )زجاج، سرياميك، كيامويات، حديد، أسمنت، أسمدة، أملونيوم، نحا

، بشةأن تعةدية أسةعار بيةع الغةاز 2008لسةنة  1795مةن قةرار رئةيس مجلةس الةوزراء رقةم  1،3 زل نسيج ، أدوية ، هندسية ( طبقاح للمواد أرقام: 
اليةة العامليةة عةىل االقتصةاد املصةي صةدر قةرار رئةيس نتيجة تأثري األزمةة امل  2009ومع بداية عام    الطبيعي والطاقة الكهربائية للرشكات الصناعية.

ومل يتم االنتقةال م  املرحلةة الثانيةة مةن مراحةة تحريةر  2008حيل تم تثبيت أسعار الطاقة التي تعامة بها يف عام  2009/ 11/2مجلس الوزراء يف 
قي القطاعات الصناعية بدالح من محاسبتها بةمن الصةناعات أسعار الطاقة، عالوة عىل محاسبة الصناعات الكياموية وصناعات الزجاج بمن زمرة با

لسةنة  1759، الخاص بتعدية أحكام قرار رئيس مجلةس الةوزراء رقةم 2009لسنة  446كثيفة الستهال  للطاقة طبقاح لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
ىل الكهرباء بالنسبة للمصانع مبا يتجاوز املراحةة الثالثةة صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء اختص بزيادة أسعار الحصول ع  29/7/2010. ويف  2008

الخاص بتعدية أسعار الحصول عىل الطاقةة للقطةاع الصةناعي، وتوالةت  2010لسنة    13طبقاح لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم    2007املحددة يف عام  
خطةة معةادة هيكلةة أسةعار د لتعكس تكلفتها الحقيقية   مطار بدأت تعريفة الكهرباء تزدا  14/2015بعد ذلك العديد من القرارات ا  ان بدأ من  

 الكهرباء.
 . ذكره سبق مرجع (.06/2007-19/2020.)املالية وزارة ، انظر:% من أفراد املجتمع20بعدما وجدت ان أكرث من ثلل دعم الكهرباء يذهب م  أ نى   4
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دعم  كات املياه: يتمثة يف تحمة الدولة الفرق بني تكلفة منتاج املياه وسعر بيعهةةا يف السةةوق املحةةيل  -2
 249رئةةيس الجمهوريةةة  مةةن قةةرار    2لتوصية مياه الرشب النقية لكافة مناطق الجمهورية معامالح باملادة  

. أيضاح زيادة استثامرات الهيئة القومية ملياه الرشب والصا الصحى والجهاز التنفيذى مليةةاه 2006لسنة  
مبتوسةةط   16/2017الرشب والصا الصحى. وقد مرتفعت مخصصات ذلك الدعم بإسةةتثناء منخفةةاض    

كام   06/2007مليون جنيه      87  وحد أدىن  15/2016مليار جنيه      1.3مليون جنيه بحد أقىص    797.5
 (. 21يتضح من الشكة رقم )

 نقدى و سلعى وخدمى  دعم   -ب 
يتمثة يف تحمة الدولة فروق سعر الفائةةدة عةةن القةةروض امليرسةةة الخاصةةة : دعم فوائد القروض امليرسة -

تعاونيات السةةكان بتموية منشاء وحدات السكان الجتامعى التي تنشئها وزارة السكان ممثلة يف هيئة  
والبناء وبنك السكان والتعمري وهيئةةة املجتمعةةات العمرانيةةة و ريهةةا، القةةروض امليرسةةة لةةذرس الفقةةرية، 
القروض امليرسة للمرشوعات التصديرية ومستصالح األراىض ، وقروض أل راض أخرى. وهةةو دعةةم موجةةه 

تقلبةةت مخصصةةاته بةةني الزيةةادة للقطةةاع االنتةةاجى وللطبقةةات األقةةة دخةةال مةةن القطةةاع العةةائىل. وقةةد 
مليةةون   85وحةةد أدىن    08/2009مليةةون جنيةةه      845مليون جنيه بحد أقىص  526والنخفاض مبتوسط   

مخصصةةات ذلةةك الةةدعم    ومةةن بنةةود. (22وذلةةك كةةام يتضةةح مةةن الشةةكة رقةةم ) 16/2017جنيةةه   
، 1% من ذلك الدعم بالقطاع العائىل وباألخص مرشوعات السكان االجتامعى98.4يتضح تركز    19/2020

ولكةةن   الواقةةع بعةةض يعد تقلبه م  عدد الوحدات السكنية التى يتم منشأها وبيعها سةةنوياح.  ومن ثم   
 2ل عىل تلك القروض املدعومة.بنود قانون الرهن العقارى ال إكن بعض الطبقات من الحصو 

وتتمثة يف النفاق عىل برامج تنموية وتةةوفري البنيةةة   07/2008بدأت مخصصاته من    دعم تنمية الصعيد:  -
التحتية وتقديم مساعدات نقدية   املناطق التى يتوافر بها فئات دخلية منخفضة   املتوسةةط مقارنةةة 

الستثامرات بها ولعانة مواطنيها عىل ميجةةاد فةةرص عمةةة مناسةةبة ورفةةع بباقى املناطق بالصعيد لجذب 
 .17/2018و  07/2008لدعم سوى عامى مستويات دخولهم. ولكن مل تظهر مخصصات فعلية لذلك ا

 :تم استحداث حزمة جديدة من برامج الدعم وهى -
ولكةةن مل تظهةةر لةةه أيةةة  14/2015: بدأت مخصصاته من رتتب عىل تطبيق الرضيبة العقاريةدعم األثر امل  -

 .16/2017مخصصات فعلية أو موازنة بدأ من 
ولكن مل تظهر له مخصصات فعلية سوى   أول   17/2018: بدأت مخصصاته من  جهاز شئون البيئةدعم    -

 عام لتطبيقه.
 

 
 . متفرقة  أعداد الدولة، ملوازنة املا  البيان املالية، وزارة: انظر الدخة، محدودى  مسكان دعم مع  تكامله  يعنى ما وهو  1

2 Elsayed, M. & Mahmoud, A. (2020). Op Cit. 
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مخصصات دعم املواد    : 17شكة  

-2007/ 06البرتولية خالل الفرتة من  
19 /2020 

 املصدر: من اعداد الباحثان استنادا  
 ( بامللحق2) ا  بيانات الجدول رقم

 

 
مخصصات بنود دعم املواد    : 18شكة  

 14/2015البرتولية لعام 
 املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا   

 الدولة،    وازنةوزارة املالية، البيان املا  مل
 .87،ص2015/ 2014

مخصصات دعم الكهرباء    : 19شكة   
 2020/ 19-06/2007خالل 

 املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا  
 ( بامللحق 2بيانات الجدول رقم ) 

كمية الكهرباء املباعة عىل    : 20  شكة  
الجهدين املتوسط واملنخفض    

 طبقاح للغرض   2018
  املصدر: الرشكة القابضة لكهرباء

مص، التقرير السنوى، وزارة الكهرباء  
 2017/2018والطاقة، مص، 

 

مخصصات دعم املياه خالل    : 21شكة
06 /2007-19/2020 

صدر: من اعداد الباحثان استنادا ا   امل
 ( بامللحق2) بيانات الجدول رقم

 

 

 مخصصات دعم فوائد   : 22شكة  
-2007/  06القروض امليرسة خالل 

19 /2020 
  املصدر: من اعداد الباحثان استنادا ا 

 بامللحق( 2) بيانات الجدول رقم

 دعم موجه لقطاع العامل الخارجى   2-2-1-4
النية:   - حوض  مبادرة  النية      دعم  حوض  ودول  مص  بني  مشرتكة  مرشوعات  مقامة  تكلفة  يف  يتمثة 

محاولة لحتواء أزمة سد النهضة والذى من املتوقع أن يؤثر عىل حصة مص من مياه النية. وقد بدأت  
 .17/2018و  15/2016ظهر له مخصصات فعلية سوى ولكن مل ت 10/2011مخصصاته بدأ من 

 بنود أخرى للدعم   2-2-1-5

وتتضمن بعض البنود التى التذكر رصاحة   بند مستقة من بنود الدعم لضألة مخصصاتها أو بعض بنود 
التى كانت تظهر بشكة مستقة ولكن نظراح ملا طرأ عليها من بألة مخصصاتها تم رصدها بمن  الدعم 

 دعم. بنود أخرى لل

ومن الستعراض السابق لهيكة برنامج الةةدعم الحكةةومى يتضةةح أن مخصصةةات الةةدعم وحةةدها بلغةةت   
مليةةار جنيةةه    54.3وحةةد أدىن  17/2018مليةةار جنيةةه    245.3مليار جنيه بحةةد أقىصةة    146.7املتوسط  

يتضح أن مبالد الةةدعم زادت خةةالل تلةةك الفةةرتة مبقةةدار  1. وبتقدير معادلة التجاه العام الخطية06/2007
% من التغةةريات الحادثةةه   مبةةالد الةةدعم 76مليار جنيه سنوياح، كام يشري معامة التحديد م  أن    12.018

 
 ( بامللحق1( بالجدول رقم )2كام يتضح من املعادلة رقم) 1
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تعود م  مجموعة مةةن العوامةةة التةةى يةةنعكس تأثريهةةا عةة  متغةةري الةةزمن وذلةةك عنةةد مسةةتوى املعنويةةة 
 13/2014-06/2007فتلك املخصصات  قد أخذت   التزايد خالل الفرتة مةةن   .0.05،0.01،0.001الحصائية  

 17/2018 - 16/2017ثم عةةاودت الرتفةةاع خةةالل  15/2016 -14/2015بعد ذلك أخذت   النخفاض منذ 
كانت إثةةة تلةةك  13/2014-06/2007. و  خالل الفرتة 19/2020-18/2019ثم منخفضت مرة أخرى خالل  

%   املتوسط من مخصصات الدعم واملنح واملساعدات واملزايا الجتامعية ثم 88من    املخصصات ما يقرب
م  أن منخفضةةت  18/2019-14/2015% خةةالل 73منخفضت هذه النسبة لتصبح   املتوسط ما يقرب من 

( .أيضةةاح يالحةةظ مرتفةةاع النصةةيب 23كةةام يتضةةح مةةن الشةةكة رقةةم )  19/2020%    59وأصبحت ال تتجاوز
-06/2007%   املتوسط خةةالل  59عم املوجه للقطاع العائىل من مجام  مخصصات الدعم منالنسبى للد

بلةةد النصةةيب النسةةبى مةةا   19/2020وبةةدأ مةةن    18/2019-14/2015%   املتوسط خةةالل65م     13/2014
%   حني يتناقص النصيب النسبى للدعم املوجه للقطاع النتاجى من مجام  مخصصات الةةدعم 75يجاوز  
-14/2015%   املتوسةةط خةةالل35بلةةد  13/2014-06/2007%   املتوسةةط خةةالل 41ما كةةان ميثةةة   فبعد

% وذلك كام يتضح من الشةةكة 25تضاؤل النصيب النسبى م  ما ال يزيد عن  19/2020وبدأح من    18/2019
 (.24رقم )

 

 مخصصات املنح واملساعدات 2-2-2

من املفرتض أن تسهم     1نسانية والجتامعيةوهى برامج دعم نقدى وسلعى وخدمى لبعض األ راض ال 
التى تحصةةة عليةةه. وبلغةةت مخصصةةاتها     2زيادة الدخة الحقيقى ألفراد بعض طبقات القطاع العائىل

مليةةار جنيةةه    1.7وحةةد أدىن  19/2020مليةةار جنيةةه    13.8مليةةار جنيةةه بحةةد أقىصةة  6.1املتوسةةط 
يتضح أن مبالد املةةنح واملسةةاعدات زادت خةةالل تلةةك   3الخطية. وبتقدير معادلة التجاه العام  06/2007
% من التغريات الحادثةةه   75، كام يشري معامة التحديد م  أن  مليون جنيه سنوياح   601.4مبقدار    الفرتة

مبالد املنح واملساعدات تعود م  مجموعة من العوامة التى ينعكس تأثريها ع  متغري الزمن وذلك عند 
.وقةةد أخةةذت تلةةك املخصصةةات   التزايةةد بإسةةتثناء  0.001، 0.01، 0.05يةةة الحصةةائية مسةةتوى املعنو

 
 املبيعةات، عةىل العامةة الرضةائب مصةلحة الجةامر ،  مصةلحة  العامةة،  الرضةائب  مصلحة  املالية،  وزارة  عام  ديوان:     ممثة  الدارى  الجهاز  ا   موجه  1

 عةام ديةوان  الخارجيةة،  للتجارة  العامة  األمانة  ،(وأرسهم  للمعاى  واملحالني  الرشطة  ظباط  ورعاية  عالج)  والرشطة  األمن  العقارية،  الرضائب  مصلحة
 الصةحفية املؤسسةات مشةاكة  لحةة  واملسةاعدات  الصةحفية  باملؤسسةات  للعاملني  الخدمة  نهاية  مكأفات)  للصحافة  األعىل  املجلس  االسكان،  وزارة

 ،(األوقةاا ريةع مةن مسةاعدات) القليمية واملديريات األوقاا وزارة عام ديوان ،(للتوزيع القومية والرشكة األوسط الرشق أنباء وكالة  ومخصصات
 الرتبيةة وزارة عةام ديةوان ،(بةاألزهر الوافةدين والطلبة  القراحن  تحفيظ  ومكاتب  باألزهر  البتداىئ   وطالب  األزهرية  املعاهد  معانات)  الرشيف  األزهر

 الجتامعةى التضةامن ،(املعلمةني ونقابةة العليةا املعاهةد دعةم وصةندوق الخارجيةة الثقافيةة العالقات اعانات)  العا   التعليم  عام  ديوان  والتعليم،
 السةلطة دعةم) املعيشةة تكةاليف وخفةض الةدعم قسةم الزراعةة، وزارة ،(و ريهةا لتجةارينا ونقابة للعاملني الجتامعية الرعاية  لصناديق  اعانات)

 املسةاعدات و املقاتلني وأرس املهجرين مساعدات و ريها، السعاا ومعانات الكلوى الفشة ومرىض املواطنني عالج مثة أخرى  جهات  ،(الفلسطينية
 الصةحية، الشةئون ملةديريات مسةاعدات سةيناء، ومجاهةدى للعربةان ومعاشةات معانةات:   ممثلة املحلية والدارة. و ريها الفقرية لذرس  الشهرية
 ومراكةز األهليةة الجمعيات) األجتامعية الشئون ملديريات مساعدات والتعليم، الرتبية ملديريات مساعدات والريابة،  الشباب  ملديريات  مساعدات
 صةندوق  واملصةابني،  الشهداء  أرس  لرعاية  القومى  املجلس  والريابة،  الشباب  مساعدات:     ممثلة  الخدمية  والهيئات(.  الريفيات  والرائدات  األمومة
 مصة مكتبةات صندوق الحكومية، للخدمات العامة الهيئة الزراعية، البحوث مركز الخارجية، مباىن  صندوق الثقافية،  التنمية  صندوق  الطريان،  دعم
: انظةر الكومنولةل، لةدول املعونةة صةندوق األفريقيةة، للدول املعونة صندوق مثة أخرى جهات التنمية، أجة من للرشاكة  املصية  الوكالة  العامة،
 .ذكره سبق  مرجع(.  19/2020-06/2007.)املالية وزارة

 .الخارجى العامل لقطاع  موجه.الكومنولل  لدول املعونة  صندوق  األفريقية،  للدول املعونة  صندوق  الفلسطنية،  السلطة  دعم بإستثناء 2
 بامللحق(  1)  رقم بالجدول(  3)رقم املعادلة  من  يتضح  كام 3
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ثةةم عةةاودت  15/2016-14/2015بعد ذلك أخةةذت   النخفةةاض منةةذ   17/2018و    11/2012-12/2013
ولكن مل تتجاوز   19/2020-18/2019مرة أخرى خالل    ثم انخفضت  17/2018  -  16/2017الرتفاع خالل  

% من مجام  الدعم واملنح واملسةةاعدات واملزايةةا الجتامعيةةة طةةوال فةةرتة 5نسبة املنح واملساعدات عن  
 (. 25الدراسة كام يتضح من الشكة رقم )

 مخصصات املزايا الجتامعية 2-2-3
من املفرتض أنهةةا تسةةهم   زيةةادة  1نقدى  هى مخصصات موجه لبعض فئات القطاع العائىل   شكة دعم

 :2وتتمثة   البنود االتيةالدخة الحقيقى ألفراد الطبقات التى تحصة عليها 

جنيةةه   323ويبلةةد    معاى بامىن شهرى لذرس الفقرية التى ال يتوافر لها دخة:  معاى الضامن االجتامعى -
جنيه لذرسة املكونةةة مةةن ثةةالث  413جنيه لذرسة املكونة من فردين،  360لذرسة املكونة من فرد واحد، 

جنيه لذرسة املكونة من أربع أفراد بالبافة ا  تقةةديم معانةةة املةةدارس خةةالل فةةرتة الدراسةةة   450أفراد،
 مليون أرسة. 3.800ة ويغطى ما يقرب من أفراد لذرس  4جنيه للطالب بحد أقىص  20أشهر( بواقع 8)

 .ألف أرسة 55والذى يقدم لعدد : معاى الطفة -

ألةةف   23ومنها ال نامج القومى لتنميةةة الطفولةةة املبكةةرة  الةةذى يقةةدم م   :  معانات الشؤون االجتامعية -
 أرسة.

تتمثةةة   تقةةديم مبةةالد لصةةناديق املعاشةةات لتمكينهةةا مةةن رصا : مسةةاهامت   صةةناديق املعاشةةات -
 املعاشات املستحقة ودفع فوائد القروض املستحقة عليها ودفع العالوات املقررة ألصحاب املعاشات. 

 : والتى تم نقلها من بند املنح واملساعدات.عالج مواطنى جمهورية مص العربية -

التى ال تظهر كبند مستقة من بنود املزايا االجتامعية  لضألة تتضمن بعض البنود    مزايا اجتامعية أخرى: -
ألةةف مةةن أرس   3.6ألةةف مةةن أرس املجنةةدين،    18.8مخصصاتها مثة املساعدات الشهرية التى تقدم ا :  

 نجع حامدى. ألف أرسة من أرس 0.6حاليب وشالتني، 

وحد  2020/ 19مليار جنيه    107.5مليار جنيه بحد أقىص  38.5وقد بلغت تلك املخصصات   املتوسط  
يتضح أن مبالد املزايا الجتامعية   3. وبتقدير معادلة التجاه العام الخطية06/2007مليار جنيه      2.1أدىن  

% من التغريات الحادثه   مبالد 85مليار جنيه سنوياح ، كام يشري معامة التحديد م  أن    7.8زادت مبقدار  

عود ا  مجموعة من العوامة التى ينعكس تأثريها ع  متغري الزمن وذلك عند مسةةتوى املزايا الجتامعية ت
 09/2010. وقةةد أخةةذت تلةةك املخصصةةات   التزايةةد بإسةةتثناء 0.001، 0.01، 0.05املعنويةةة االحصةةائية 

%   9كانت إثة تلةةك املخصصةةات مةةا يقةةرب مةةن   13/2014-06/2007و  خالل    18/2019و  14/2015و
ن مخصصات الدعم واملنح واملساعدات واملزايا الجتامعية ثم مرتفعةةت لتصةةبح   املتوسةةط مةةا املتوسط م
وذلك كةةام  19/2020%   36.5م  أن مرتفعت وأصبحت تتجاوز  18/2019-14/2015% خالل  24يزيد عن  

 
 باستثناء العالج عىل نفقة الدولة الذى يشمة دعم سلعى وخدمى. 1
 (. مرجع سبق ذكره.19/2020-06/2007وزارة املالية.) 2
 ( بامللحق.1( بالجدول رقم )4كام يتضح من املعادلة رقم) 3
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، زيةةادة 2زيادة عدد األرس املستفيدة  :1وتعد الزيادة   تلك املخصصات نتيجة(.  26يتضح من الشكة رقم )
لكةةن يعةةاب عليهةةا بةةألة املبةةالد .  4، تطبيق بةةرامج جديةةدة3حصة الدعم النقدى املقدمة للطبقات الفقرية

 .املخصصة للفرد الواحد   ظة الغالء املعيىش الذى يشهده أفراد املجتمع

 متطلبات ابافية واحتياطية  2-2-4
الطارئة كالرتفاع العاملى   أسعار السلع الغذائية واملواد وتتضمن مخصصات يتم اللجوء مليها   الظروا  

 البرتولية كإحتياطى لدعم السلع الغذائية ومحتياطى لدعم املواد البرتولية ملواجهة تلك الزيادات الطارئة.
التنةةاقص النسةةبى لنصةةيب القطةةاع النتةةاجى مةةن مخصصةةات الةةدعم واملةةنح   يتضةةح  ومن العرض السةةابق
ايا الجتامعية   حني يتزايد النصيب النسبى للقطةةاع العةةائىل ففةةى حةةني بلغةةت مجةةام  واملساعدات واملز 

%   75مرتفعةةت لتصةةبح  13/2014-06/2007%   املتوسط خالل 64املخصصات املوجهه للقطاع العائىل  
بيةةنام بلغةةت  19/2020%   92م  أن وصةةلت ملةةا يقةةرب مةةن  18/2019 -14/2015املتوسةةط خةةالل 
%     25ومنخفضت ا     13/2014-06/2007%   املتوسط خالل  36ملوجهه للقطاع النتاجى  املخصصات ا
كام مل تتجاوز املخصصات  5 19/2020%   18م  أن وصلت ملا يقرب   18/2019-14/2015املتوسط خالل 

(. 27% عىل األكرث طوال فرتة الدراسة وذلك كام يتضح من الشكة رقةةم )0.2املوجه لقطاع العامل الخارجى  
ويعزى ذلك م  التجاه التدريجى من قبة الحكومة نحو تقلية الدعم املوجةةه للقطةةاع النتةةاجى بةةاألخص 

فئات األكرث فقرا   محاولة لتصويب سياسات الةةدعم دعم الطاقة وبخ مبالد مالية   شكة دعم نقدى لل
الفائته، مستهداا الطبقات الفقرية بشكة أصوب، توفري مظلة حامية مجتامعية للفئات األقة دخالح أمةةالح   
تحقيق العدالة الجتامعية وتقوية شبكة األمان الجتامعى ألفراد القطاع العائىل الفقراء لكرس توارث الفقر 

صال الدعم ملن يستحقه فعالح وتقليةةة التفةةاوت الجتامعةةى، ولكةةن تبقةةى تحسةةن حالةةة الفقةةر ومحاولة مي
 والفقراء   املجتمع هى الفيصة للحكم عىل مدى نجاح هذا التحول   تحقيق املستهدا منه من عدمه.

 
 

 
 .مبا ة ذكره السابق  املرجع 1
 مليةون 1.700  ثةم 16/2017   أرسة مليةون 1.678 ثةم 13/2014    أرسة  مليةون  1.5  ا   املسةتفيدة  االرس  زيادة  تم  االجتامعى  الضامن  معاى  مثة  2

 .حالياح  أرسة  مليون  4  من  مايقرب ا   وصلت   ان ا   17/2018    أرسة
 .ذلك بعد  عدة زيادات تاله  13/2014   شهريا  جنيه  300 ا   جنيه200  من زاد الذى  الجتامعى  الضامن  معاى  مثة 3
 أطفةال لديها التى فقراح  األكرث الفئات يستهدا الذى: تكافة برنامج: وهام جديدين نقدى دعم ل نامجى تضمينه تم  الجتامعى  الضامن  معاى  مثة  4

 مةن( الثةانوى العةدادى، االبتداىئ،) التعليم مراحة   تلميذ لكة منحة ا  بالبافة شهرياح  جنيه  325  مبلد  خالل  من  سنة  18  حتى  العمرية  الفئة   
 فقراح  األكرث الفئات يستهدا الذى: كرامة  وبرنامج  جنيه100  أقىص  بحد  شهرية  زيادة  مع  أرسة  لكة  تالميذ  ثالث  أقىص  بحد  شهرياح   جنيه  60-80-100

 شةهرياح  لةذرسة 350 مبلةد خةالل مةن العمة عن إنع معاقه أو كىل عجز لديه من أو فأكرث 65 من السن  كبار  مثة  والكسب  العمة  عىل  قادرة  والغري
 األقصة، أسوان، وهم فقط محافظات 3 عىل 15/2016   ال نامجني تطبيق بدأ  حيل  أرسة  مليون  لعدد  وذلك  الواحدة  لذرسة  أفراد  ثالث  أقىص  بحد
 مذا املطلقةات وأوالد تتةزوج ومل الخمسةني سةن  بلغن  وملن  واملطلقات  واألرامة  األيتام  لستهداا  املحافظات  باقى  عىل  تطبيقه     التوسع  وجارى  قنا

 املسةتفيدين أرس عةدد زيةادة تةم وقةد 2015 لسةنة 540 الةوزراء مجلةس لقةرار طبقةا. سةنوات 3 عن التقة لفرتة املساجني وأرس توفيت  أو  سجنت
 برنةامج   لةذرسة شةهريا جنيةه 425 لتصةبح 19/2020   الةدعم مبةالد زيةادة وكةذلك 17/2018   أرسة مليون  1.700  ا   وكرامة  تكافة  ب نامجى
(. 16/2017. )املاليةة وزارة: انظةر كرامةة، برنةامج   لةالرسة شةهريا جنيةه 450و هم كام الشهرية للزيادة االقىص والحد  التلميذ  منحة  بخالا  تكافة

 .80  الدولة، ملوازنة املا  البيان
% من قيمة الدعم املوجةه للقطةاع 50اعتمد الباحثان عىل تقدير قيمة الدعم املوجه للقطاع العائىل من خالل قيمة الدعم املوجه للقطاع العائىل +   5

لنتةاجى مةن خةالل قيمةة الةدعم % من البنود األخرى معاح السابق توبيحها وكذلك تم تقدير قيمة الدعم املوجةه للقطةاع ا50العائىل والنتاجى+  
% مةن  البنةود األخةرى السةابق توبةيحها مةع مسةتبعاد 50% من قيمة الدعم املوجه للقطاع العائىل والنتاجى معاح + 50املوجه للقطاع النتاجى+  

 بنود الدعم األخرى.
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مخصصات الدعم من    : 23شكة  
اجام  الدعم واملنح واملساعدات  

خالل    واملزايا الجتامعية 
06 /2007-19/2020 
                 من اعداد الباحثان استنادا املصدر: 

 ( بامللحق2ا  بيانات الجدول رقم )

 

 
 

مخصصات الدعم املوجه    : 24شكة  
للقطاع العائىل والدعم املوجه للقطاع  

خالل  االنتاجى  من اجام  الدعم  
06 /2007-  19 /2020 

 

                      املصدر: من اعداد الباحثان استنادا 
   ( بامللحق 2ا  بيانات الجدول رقم )

 

 
 

مخصصات املنح    : 25شكة  
واملساعدات من اجام  الدعم  
واملنح واملساعدات واملزايا  

-2007/ 06خالل    الجتامعية 
19 /2020 

 
 

          املصدر: من اعداد الباحثان استنادا

 ( بامللحق2ا  بيانات الجدول رقم )
 

 

 

مخصصات املزايا الجتامعية من اجام     : 26شكة  
 الدعم واملنح واملساعدات واملزايا الجتامعية 

 19/2020-2007/ 06خالل  
 

 

 من اعداد الباحثان استنادا املصدر: 
 ( بامللحق2ا  بيانات الجدول رقم )

 

 

                                         واملساعدات    واملنح   الدعم  مخصصات   : 27شكة  
 19/2020-2007/ 06املستفيد خالل           طبقا للقطاع 
 من اعداد الباحثان استنادا  املصدر: 

 ( بامللحق2ا  بيانات الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 

  

 

بدأ برنامج دعم السلع الغذائية بعد الحرب العاملية األو  كرد فعة لرتفاع أسعار السلع الغذائيةةة قامةةت 
الدولة بإسترياد كميات كبرية من القمح والدقيق من أسةةرتاليا، وقامةةت ببيعةةه يف منافةةذ حكوميةةة بأسةةعار 

لتخفيةةف حةةدة ا ثةةار السةةلبية بدأ تطبيق برنامج دعم لكافة املواطنني كإجراء مؤقت    1941مخفضة. و   

للحرب العاملية الثانية عىل مستوى املعيشة أنذا  من خالل توزيع بعض السلع مثة: السكر، زيت الطعام، 
 2الشاي، الكريوسني شهرياح ومبقدار محدد لكةةة فةةرد مةةن أفةةراد األرسة بنظةةام البطاقةةة التموينيةةة مبيزانيةةة 

توسعت الحكومةةة    1967ار السلع ونقصها خاصة بعد حرب مليون جنيه. ويف الستينيات مع مرتفاع أسع
نظام البطاقات التموينية ليشمة سلع مثة: القمح، السكر، األرز، زيت الطعام، الصابون، الكريوسني، بعض 

مليون جنيه. و  السبعينيات  9املنتجات القطنية وكان ذلك الجراء ملواجهة النقص يف هذه السلع مبيزانية  
سةةلعة منهةةا: الفةةول، العةةدس، األسةةام ، الةةدجاج، اللحةةوم   18ج الدعم قيمةةة وحجةةامح ليشةةمة  متسع برنام

املجمدة، الخبز، السكر، األرز، الشةةاي ...ملةةخ. ومسةةتهدا كافةةة املةةواطنني ولةةيس محةةدودي الةةدخة فقةةط 
% مةةن تلةةك املخصصةةات موجةةه للةةدعم الغةةذايئ. ومةةع بدايةةة 75مليةةون جنيةةه ولكةةن ظلةةت  20مبيزانيةةة 
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مليار جنيةةه سةةنوياح نتيجةةة مرتفةةاع   1.6نيات مرتفعت قيمة الدعم املوجه للسلع التموينية لتصة م   الثامني
سلعة. ولكةةن  20األسعار العاملية ملعظم السلع من جهة وتزايد عدد أصناا السلع التي يشملها الدعم م  

يس يف تزايد عجز املوازنة بدأ العمة عىل مصالح نظام الدعم بعدما ترأى أنه هو السبب الرئ  1982بدأ من  
العامة بناءاح عىل توصيات صندوق النقد الدو  لذا تم العمة عةةىل خطةةة متدرجةةة طويلةةة املةةدى لخفةةض 
الدعم حتى ال يشعراملواطن بتغريات حادة   مستوى املعيشة، فتم الخفض التةةدريجى للةةدعم عةةن سةةلع: 

كةةان  96/1997وبحلةةول  1992  –  1990رته مةةا بةةني  األسام ، الدجاج، اللحوم املجمدة، الشاي، األرز   الفةة 
هنا  أربع أصناا فقط مدعمه وهي الخبز البلدي، الدقيق البلدي، السكر، زيت الطعام، كام تم تخفيض 

فةةتم خفةةض عةةدد  1عدد األشخاص الذين ميلكون بطاقات التموين والتوقةةف عةةن تسةةجية املواليةةد الجةةدد
قةةروى    5اية الثامنينيات، كام تم رفع سةةعر ر يةةف الخبةةز م  مقارنة ببد  1998%    70املستفيدين ا   

 130جرام م   150، وكذلك منقاص وزن الر يف من 83/1984بعدما كان من قرى م  قرشني يف   88/1989
رفعت الحكومة الدعم عن الخبز ذو الجةةودة املرتفعةةة ثةةم الخبةةز الشةةامي. مةةام أدى م    1992جرام، ويف  

. وأستقر دعم السلع التموينية بعةةد ذلةةك عةةىل 2ملدعمة وكذلك القيمة الكلية للدعممنخفاض عدد السلع ا
وعقب قرار تعةةويم سةةعر رصا الجنيةةه   03/2004السلع ا تية: الخبز، زيت الطعام، السكر ولكن بدأ من  

ة، الشاي، تم مبافة بعض السلع وإثلت يف: املسىل النبايت، األرز، الفول، العدس، املعكرون  2005املصي   
تم تحوية بطاقات الدعم الجزىئ م  دعم كىل و   08/2009-07/2008زيت طعام مبايف، سكر مبايف، و   

مليةةون مسةةتفيد جديةةد  ليصةةة   15تم مبافة مواليد جديدة عىل البطاقات التموينية مبا يعادل    08/2009
، كةةام تةةم مضةةاعفة كميةةات % مةةن السةةكان70مليون مستفيد أى ما يزيد عةةن    53.5عدد املستفيدين ا   

، م  أن تةةم ملغةةاء الةةدعم عةةىل املسةةىل النبةةايت، الفةةول، العةةدس، املعكرونةةة يف 3السلع التموينيةةة البةةافية
وأصبحت السلع التي يتم دعمها متمثلة فقط يف الخبز البلدى، زيت الطعام، السكر، األرز، زيت   06/2007

تقةةديم دقيةةق القمةةح   بعةةض املحافظةةات وكةةذلك تقةةديم   . وأحيانا يتم4طعام مبايف، سكر مبايف، الشاي
ومةةن الجةةدول التةةا  يتضةةح مقةةررات الحصةةة التموينيةةة   املعكرونة بدال مةةن األرز   حالةةة عةةدم تةةوافره.

عىل ما يزيد عن ثلثى مخصصات دعم السلع  استحوذ دعم الخبز  13/2014املخصصة للفرد الواحد. وحتى 

ع التموينية عىل النسبة الباقيةةة )مةةا يقةةرب مةةن الثلةةل(، كةةام اسةةتحوذ الغذائية ومستحوذ دعم باقى السل
القمح املستورد عىل ما يزيد عن ثلثى الدعم املوجه لر يةةف الخبةةز. والشةةكليني التةةاليني يوبةةحان توزيةةع 

 
تحق دعامح كةامالح السةتهداا الفقةراء ومحةدودي الةدخة عمدت وزارة التجارة والتموين تصنيف املستفيدين م  مجموعتني: البطاقات الخرضاء وتس  1

ق من العاملني بالحكومة والقطاع العام، مستحقى معاى السادات، أصحاب املعاشات، أصحال الحرا والعاملة املؤقتة. البطاقات الحمةراء وتسةتح
ال أو األرايض أكةرث مةن عرشةة أفدنةة، أصةحاب املهةن دعامح جزئياح وتخصص لرشائح املواطنني أصحاب الدخة األعىل مثة املستثمرين، أصحاب املحة

 الحرة و الورى.
 : أنظر 2
 .  2008،2 مارس النسان،  وحقوق العامة  املوازنة  مرصد  اللغاء، وقوة  الفاعلية  بعف  بني املصي الدعم برنامج الراوي،  حلمي -
 مص  االشرتاكية،  الدراسات مركز  تاريخية، خلفية: مص  يف الدعم سياسة  فريد، سلمى  -

Http://www.e-socialists.net/node14629. Accessed at 05/06/2011. 
The World Bank, Arab Republic of Egypt, Egypt’s Food Subsidies: Benefit Incidence and Leakages, Social and Economic 
Development Group, Middle East and North Africa Region, Document of the World Bank 57446, September, 2010, pi. 

 . 17، 2008/2009، الدولة ملوازنة املا  البيان املالية، وزارة 3
 . 118  ذكره، سبق مرجع واملعاشات، والدعم األجور قضايا  يف دراسة املصي، واملواطن العامة املوازنة الجباع، الفتاح عبد 4
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% يليةةه 72.56كمثال ويتضح منهام استحواذ دعم الخبز عىل   10/2011مخصصات دعم السلع الغذائية    
كةةام يسةةتحوذ  %(0.19%(، دعم الشاى)1،72%(، دعم االرز)12،25%(، دعم الزيت ) 13،64دعم السكر )

ليةةه الةةذرة %( ي23،7%( من الدعم املوجه لر يف الخبز يليةةه القمةةح املحةةىل )72.3القمح املستورد عىل )
 %( 4الشامية املحلية )

 الواحد مقررات دعم السلع التموينية بخالا الخبز البلدى  للفرد    : 3جدول  

 السلعة املدعمة 
 الكمية املخصصة 
 )كيلو جرام( 

 السعر بعد الدعم 
 )جنيه مصى( 

 السعر قبة الدعم 

 6-4.25 1.50 1 االرز 
 6-4 1.50 1 املعكرونة 

 السكر 
كيلو اساىس و أخر  1بواقع  2

 ابا  
جنيه للكيلو جرام   1.25بواقع  2.50

 الواحد 
5.50-5 

 الزيت 
كيلو اساىس و نصف  1بواقع  1.5

 كيلو ابا  
جنيه للكيلو جرام   3بواقع  4.50

 الواحد 
9.5-15 

 30-25  ري متوافر الشاى
 املصدر: من اعداد الباحثان 

 
                                     جج

 توزيعات مخصصات دعم   : 28شكة  
 2011/ 10السلع التموينية    

 اعداد الباحثان استناداح املصدر: من 
 م  وزارة املالية، البيان املا 

 

 توزيعات مخصصات دعم ر يف   : 29شكة  
 2011/ 10الخبز    

 املصدر: من اعداد الباحثان استناداح 
 م  وزارة املالية، البيان

 
 

                      

املواطنني مةةن منافةةذ توزيةةع محةةددة دون ان يكةةون الخبز لكافة    يتيح  كان النظام القائم  13/2014وحتى  

% 80مليون مةةواطن مةةا يقةةرب مةةن 66.8مقتصاح عىل فئات معينة، كام أتاح دعم السلع التموينية حصول 

مبةةا يةةرىس دعةةائم  1من السكان من الحصول عىل كميات محددة من بعض السلع الغذائية بأسعار مخفضة
وصول الةةدعم م   ةةري مسةةتحقية مةةن جهةةة وعةةدم وصةةوله م    يهااملنظومة القامئة أنذا . ولكن يؤخذ عل

% 24% مةةن أفةةراد املجتمةةع تحصةةة عةةىل  20مستحقيه من جهة أخرى فأحدى الدراسات قدرت أن أ نى  
% فقط من قيمة هذا الدعم وذلك كام يتضةةح 17% عىل  20قيمة دعم السلع التموينية بينام يحصة أفقر 

ت السةةتفادة مةةن بةةرامج دعةةم السةةلع  التموينيةةة تةةزداد بزيةةادة ( حيل زيادة معةةدال 4من الجدول رقم )

 
(. اَلية الستهداا ل نامج الدعم الغذاىئ   مص: الرسائة األساسية. مذكرة سياسة مشرتكة. مركز العقد  2013عبد الوهاب، نورا و اباتنيه، ابراهام ) 1

 1االجتامعى وبرنامج الغذاء العاملى، 



   2020اكتوبر – الخامس العدد  -(  57املجلد )  –  ©سكندرية للعلوم الداريةل ا جامعة مجلة  
 

 

241 

% مةةن مجةةام  منفاقهةةا الغةةذاىئ عةةىل 9مستويات الدخول،   دراسة أخرى وجدت أن األرس الفقرية تنفةةق  
% من سعراتها الحرارية اليومية   حني تنفق األرس  ري الفقةةرية 32.5السلع الغذائية املدعمة لتحصة عىل  

% من سةةعراتها الحراريةةة 20.8منفاقها الغذاىئ عىل السلع الغذائية املدعمة لتحصة عىل    % من مجام 5.2
% مةةن قيمةةة دعةةم السةةلع التموينيةةة 64% من قيمةةة دعةةم الخبةةز و70.5اليومية، كام تحصة األخرية عىل 

. أيضةةاح 1يةةةمقارنة باألرس الفقرية، فضالح عن مستفادة املناطق الحرضية بصورة كبةةرية مقارنةةة باملنةةاطق الريف
% مةةن األرس املعربةةة لخطةةر 26.4محدى الدراسات وجدت أن املستفيدين من بةةرامج الةةدعم ميتثلةةون    

 ومن مظاهر ذلك االىت: ،2%  من الطبقة الفقرية29.2% من  ري الفقراء وفقط 44.4الفقر و

بطاقات إوينية  % من الطبقة الفقرية( ليس لديهم14مليون مواطن من الطبقة الفقرية )  7-4وجود من   -
. فضالح 3% من املواطنني من مرتفعي الدخة نسبياح لديهم بطاقات إوينية مدعومة بالكامة71يف حني أن 

عن عدم قدرة بعض األرسعىل مبافة مستحقني جدد عىل البطاقات القامئةةة عةةىل الةةر م مةةن الزيةةادة يف 
املسجلني بالبطاقات من  ري املستفيدين الفعليةةني مةةن عدد أفرادها، بالبافة م  وجود عدد من األفراد 

تواجةةد  الدعم بسبب عدم القامة داخة البالد أوالوفةةاة أو عةةدم الحاجةةة للسةةلع املدعمةةة   ظةةة عةةدم
قاعدة بيانات ميكن الرجوع مليها لتحديد الفئات املسةةتحقة للةةدعم وبةةطء وبةةعف عمليةةات املراجعةةة 

   والتنقية للفئات املستفيدة بالدعم.

مبةةا  ريةةالحضةة % من توزيع الخبةةز املةةدعوم، وتسةةتفيد املنةةاطق 60يحصة الوجه البحرى عىل ما يعادل   -
% من القرى األشد فقراح يف مص تقع يف الوجه القبيل 95% من دعم السلع الغذائية يف حني أن  70يعادل

 فياح. وهو ما يتنا  مع تحقيق العدالة بني أفراد املجتمع جغرا 4واملناطق الريفية

يقوم بعض أصحاب املحال التموينية باستغالل بعض مستحقي الدعم من األميني وكبار السةةن الةةذين ال  -
ير بون يف  اء كافة السلع املدعمة من خالل الحصول عىل السلع التةةى مل ير بةةو    ائهةةا وبيعهةةا يف 

% مةةن 66راسةةات أن  سوق موازية مستغلني فرق األسعار لتحقيق أرباح نقديةةة وقةةد قةةدرت محةةدى الد
مبالد دعم السلع التموينية ال تذهب م  املستحقني وممنا تترسب للوسطاء وتجار السوق السةةوداء. كةةام 
يقوم أصحاب املخابز واملطاحن بترسيب الدعم املقدم للخبز م  محالت الحلوى يف شكة دقيةةق فيصةةة 

% من أفراد املجتمع من ما يزيد 60 % فقط من دعم الخبز ا  الطبقة الفقرية   حني  يستفيد أ نى35
حيةةل يبةةاع الةةدقيق املةةدعم مةةن   5% من ذلك الدعم ويترسب الباقى ع  املؤسسات التسةةويقية48عن  

 
 . 2السابق ذكره مبا ة، املرجع  1
 وللمزيد أنظر:  .1، ( 2014جاد الله، مى وعبد املجيد، ميناس عىل وابراهيم، هند ) د 2

- Ahmed, A.; Bouis, H.; Gutner, T., & Lofgren, H. (2001). The Egyptian Food Subsidy System, Structure, Performance and 

Options for Reform. International Food Policy Research Institute. Research Report 119, 1-148. 
 انظر: 3
 1(.  مرجع سبق ذكره، 2013عبد الوهاب، نورا و اباتنيه، ابراهام ) -
 .  3  – 2(. دعم األسعار أم دعم القدرات. سلسلة أراء يف السياسة القتصادية ، 2008املركز املصي للدراسات القتصادية ) -
 % من املسجلني ببطاقات التموين ، انظر: 45قدرتها محدى الدراسات  ب 4
 . 15، 3-2(. دراسة عن الدعم الغذايئ يف بوء تفصيالت املواطنني واعتبارات املوازنة العامة للدولة، 2005مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار.) -
 . 167-166(.  مرجع سبق ذكره، 2019أبو زيد، مها محمود ) -
 ر:انظ 5
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جنيه مصى للطن ويبةةاع مةةن املخةةابز للسةةوق املوازيةةة بسةةعر  يةةرتاوح بةةني   160الدولة للمخابز بسعر  
احن بنسب خلةةط الةةدقيق املةةدعم لنتةةاج جنيه للطن حيل يتالعب أصحاب املخابز واملط  1750-2000

جرام للر يف الواحةةد أو زيةةادة 130الخبز البلدي وذلك من خالل الخبز بأقة من الوزن املطلوب البالد  
% باملطةةاحن عةةن 82درجة الرطوبة بالر يف أو رفع نسب مستخراج الةةدقيق البلةةدي املةةدعم مسةةتخراج 

املحددة من قبة وزارة التموين، ويرجةةع ذلةةك م  أن النسبة املقررة أو منتاج دقيق مخالف للمواصفات  
األسعار التى تحددها الدولة لتكلفة الطحن والخبز أقة مةةن التكلفةةة الفعليةةة وهةةو مةةا يحفةةز أصةةحاب 

% عةةن سةةعره 15. كام يبةةاع زيةةت الطعةةام مبةةا يزيةةد عةةن 1املطاحن واملخابز عىل تهريب الدقيق املدعم
 .2%20املدعم و السكر مبا يزيد عن 

استخدام السلع املدعمة يف  ري األ راض املخصصة لها ومرتفةةاع نسةةبة الفاقةةد يف السةةلع املدعمةةة فتبلةةد  -
.فيةةتم 3%20  -%  15% ويف سلع البطاقةةة التموينيةةة مةةن  80-%30نسبة الفاقد يف دعم ر يف الخبز م   

وألنةةه متةةاح لكةةة أفةةراد  4استخدام الخبز املدعم يف تغذية الدواجن واملوايش لرخص سعره عةةن األعةةالا
املجتمع دون مستثناء، كام يتم مستخدام الخبز املدعم   املطاعم الشعبية ولدى البائعة الجائلني للسةةلع 

 الغذائية  لنفس األسباب.

 23يوم فقط والزيةةت يكفةةي ملةةدة    19عدم كفاية الحصص التموينية لبعض السلع )فالسكر يكفي ملدة   -
( وزيادتها عن الحاجة لبعض السلع األخرى وعدم 5يوم فقط 11 واملعكرونة يكفيان ملدةيوم فقط واألرز  

دعم بعةةض السةةلع األخةةرى الهامةةة فهنةةا  سةةلع يحتةةاج املةةواطن املصةةي لةةدعمها يف مقةةدمتها اللحةةوم 
والدواجن واألسام  وهنا  سلع  ري هامة أو  ري م رة اقتصادياح وصحياح مثة السةةكر والشةةاي وهةةو مةةا 

 عارض مع التخصيص األمثة للموارد االقتصادية. يت

 
 167، 165املرجع السابق ذكره مبا ة،  -

- Gutner, T. (1999). Op Cit, 2. 
- Kamal, O. (2015). Op Cit, 9. 
- Al-Shawarby, S.; El-Laithy, H.; Youssef, A., & Sadek, I. (2010).Op Cit, i-ii. 

 انظر: 1
 .16  -15(. مرجع سبق ذكره ، ص 2005مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار.) -

 .6(. الوبع الراهن لصناعة الخبز   مص ومقرتحات تطويره وبعض التجارب الدولية،  (2008مركز املعلومات ودعم متخاذ القرار. -
2.Gutner, T. & Lofgren, H. (2001).  Op Cit ;Bouis, H. ;Ahmed, A. 

 انظر: 3

 .131مرجع سبق ذكره،   .(2008الجباع، عبد الفتاح ) -

 الرشةق منطقةة   االقتصةادى الفكةر أصةحاب ندوة. الدعم؟ مبالد   تخفيض  رحلة  أم  مصالح  رحلة:  مص     الغذاء  دعم(.  2017)  ريم  الحليم،  عبد  -

 .1  الخاصة،  الدولية املرشوعات  مركز. االوسط
 .  2، (. مرجع سبق ذكره2008دية )املركز املصي للدراسات القتصا 4
 انظر: 5

 .15(. مرجع سبق ذكره، 2008)الجباع، عبد الفتاح  -

 .1(. مستطالع الرأي حول السلع األكرث أهمية للمواطنني ،  2003مركز املعلومات ودعم متخاذ القرار. ) -
 .  5 -  4(. مستطالع رأي املواطن حول منظومة الدعم ، 2007مركز املعلومات ودعم متخاذ القرار. ) -

- Ministry of Social Solidarity (2009). Vulnerability Analysis and Review of Safety Nets in Egypt. World Food Programme. 
Second Conference on Integrated Social Policies in Egypt, 4-5 July, 2009 , 5. 
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مرتفاع مدة النتظار داخة طوابري الخبز للحصةةول عةةىل متطلبةةات األرسة بشةةكة مهةةني كةةام يتضةةح مةةن  -
كان التدافع والتةةزاحم   طةةوابري   10/2011-06/2007( بامللحق. و  بعض األحيان خالل  1الشكة رقم )

 بسبب التدافع ذاته أو بسبب العرا  الناجم من التدافع. الخبز يفىض م  وفاة بعض األشخاس مما

تم مرساء العمة بقواعد منظومة دعةةم السةةلع الغذائيةةة الجديةةدة فةةتم العمةةة بنظةةام   14/2015وبدأ من  
ر يف خبةةز  150البطاقات الذكية لصا الخبز حيل لكة فرد مسجة عىل البطاقة الحق   الحصول عىل  

كيلةةو جةةرام دقيةةق  10ميةةاح بسةةعر خمسةةة قةةروى للر يةةف الواحةةد بواقةةع أر فة يو   5بلدى شهريا مبعدل  

ألف مخبز عىل مستوى الجمهورية، وتم بعد ذلك محتسةةاب نظةةام النقةةاط حيةةل   28للمواطن شهرياح من  
قروى عن كة ر يف يستغنى عن  ائه من حصته اليومية تضاا لةةه عةةىل رصةةيده   10يحصة الفرد عىل  

خدامه    اء السلع األخرى املحددة من دعم السلع التموينية. فضالح عةةن بالبطاقة الذكية  ويحق له مست
أحقية حامىل البطاقات   تقييم أداء املخابز من حيل حسن املعاملة، جودة ووزن الخبةةز، ملتةةزام املخةةابز 

( يوبةةح مقةةدار الةةدعم املوجةةه لر يةةف الخبةةز 5مبواعيد التشغية وال الق، نظافة املخبز. والجدول رقم )
الواحد.  كام تم تحسني اَليات الستهداا ملسةةتحقى دعةةم الخبةةز مةةن خةةالل مجةةراء املراجعةةات وعمليةةات 

مليةةون فةةرد    82.2التنقية والتحديل بشكة مستمر، األمرالذى ترتب عليه تقلية عدد املسةةتفيدين مةةن 
ألمر الذى بةةدوره أدى ، ا1  2020/  19مليون فرد      70.618ا     18/2019مليون فرد      78.6ا     16/2017

%   منتةةاج 41.7كام أدت اَليةةة نقةةاط الخبةةز ا  تةةوفري قةةدره   2% من الهدر   الدقيق املدعم41ا  توفري  
، وأصةةبح دعةةم 19/2020%   27.3، 18/2019%   32.7، 17/2018%   38،  16/2017الخبةةز املةةدعم  

%   49، 16/2017%   57،  14/2015  % مةةن مجةةام  الةةدعم الغةةذاىئ 59الخبةةز ميثةةة مةةا اليزيةةد عةةن 

   .                3%70بعدما كان ميثة ما يزيد عن  %19/2020   56،  18/2019

ومن ثم ميكن القول بأن صانعى السياسات من الوابةةح جليةةاح اسةةتفادتهم مةةن أخطةةاء املنظومةةة السةةابقة  
محددة أصبح مقتصاح عىل فئات محةةددة يةةتم فبعد أن كان دعم الخبز متاح لكة املواطنني وبكميات  ري  

تنقيتها بشكة دورى وبكميات محددة سلفاح، وتحول النظام من دعم املدخالت )دعم الدقيق حيل يحصة 

املخبز عىل الدقيق بسعر منخفض لينتج منه أر فة منخفضة التكلفة( م  دعم املخرجات )دعم الر يف(. 
لخبز املدعم يفوق مستهال  األرس الحرضية وذلةةك كةةام يتضةةح مةةن أيضاح أصبح مستهال  األرس الريفية من ا

 (. ولكن ال تزال تعاىن تلك املنظومة من:6الجدول رقم )
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 . 1 ذكره، سبق مرجع (. 2017) ريم الحليم، عبد 2
 .ذكره  سبق مرجع(.  06/2007-19/2020.)املالية وزارة 3
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 استفادة  ائح املجتمع بدعم السلع التموينية   : 4جدول 
 

 نسب االستفادة من دعم السلع التموينية   الرشائح املختلفة لإلستهال        
 % 17 % 20أفقر 
 % 18 % التالية  20الة 
 % 19 % الثالثة  20الة 
 % 22 % الرابعة 20الة 

 % 24 %  20أ نى  

 (. املوازنة العامة واملواطن املصي:2008املصدر: الجباع، عبد الفتاح )                   
 .131واملعاشات. مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتجية، دراسة يف قضايا األجور والدعم 

 

 2017/ 16الدعم املوجه لر يف الخبز الواحد      : 5جدول  
 

(1 ) 
تكلفة انتاج  
 ز ر يف الخب 

(2 ) 
 الدعم املوجه ملزارع القمح املحىل 

 ) دعم املزارعني( 

(3 ) 
املسدد من  
 املستفيد 

(4 ) 
 صا  الدعم 

(1-2-3  ) 
 قرى  36.8
 ر يف /

 قرى  4.26
 ر يف /

 قرى 5
 ر يف /

 قرى/ ر يف 27.54
 

 املصدر: من اعداد الباحثان استناداح م  وزارة املالية.                     
 . 74 ،2017(. البيان املا  ملوازنة الدولة16/2017)                     

 متوسط عدد الخبز البلدى املدعم املستهلك    : 6جدول  
 2018/ 17يومياح وفقا ألقاليم الجمهورية    

 

 البيان 
متوسط عدد الخبز املدعم  
 املستهلك لالرسة )ر يف( 

متوسط عدد الخبز املدعم املستهلك  
 للفرد 
 )ر يف( 

 2.7 11.4 اجام  الجمهورية 
 2.9 12.9 ريف الجمهورية 
 2.5 9.6 حرض الجمهورية
 2 7.6 املحافظات الحرضية 
 3.1 12.2 حرض الوجه البحرى 
 3.4 14.1 ريف الوجه البحرى 
 2.6 10.7 حرض الوجه القبىل 
 2.4 11.4 ريف الوجه القبىل 
  1.5 7.3 محافظات الحدود 

 والحصاء.املصدر: من اعداد الباحثان استناداح م  الجهاز املركزى للتعبئة العامة           

 .76 ،(. أهم مؤ ات بحل الدخة واالنفاق واالستهال 17/2018-2019)          

مشاكة املتنقلني: حيل نظام البطاقة الذكية التى يصا عليها الخبز يرتبط بعدد السكان   كة منطقة  -
ل ومن ثم حتى يتمكن املتنقلني من رصا حصصهم من الخبز حتى تسوية أوباعهم كان يتم مةةن خةةال
البطاقات الذهبية لدى أصحاب املخابز وبعد ملغاء تلةةك البطاقةةات نتيجةةة السةةحب الةةوهمي مةةن قبةةة 

 .1أصحاب املخابز عاىن أولئك املتنقلون

 
 . 1ذكره، سبق مرجع (. 2017) ريم الحليم، عبد 1
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قيام بعض املخابز بتقلية  كمية الدقيق املتفق عليها   الخبز املنتج لنتةةاج أر فةةة أخةةرى خةةارج نظةةام  -
 .1قرى/ ر يف 35الدعم و بيعها ب 

هو أحقيةةة  اء الفةةرد املسةةجة   15/2016كام تم عىل الصعيد األخر   منظومة السلع التموينية  بدأ من  
جنيةةه  60ى ةجنيةةه شةةهرياح وبحةةد أقصةة  15سلعة  ذائية و ري  ذائية مبا قيمته  21 عىل البطاقة الذكية من

أالا 4لةةف بقةةال إةةوينى و  أ   132أفراد كحد أقىص( لكة أفراد األرسة املسجلني عىل البطاقة مةةن    4شهريا)
فةةرع(   228فةةرع(، األسةةكندرية )  167فةةرع(، النيةةة)  103فرع تابع لرشةةكات األهةةرام)  489فرع جمعيتى و

فةةرع(     161فرع( واملصية لتجارة الجملةةة )  381للمجمعات الستهالكية وفروع العامة لتجارة الجملة )
جنيةةه شةةهرياح     50جنيةةه شةةهرياح ثةةم م     21تةةم رفةةع قيمةةة الةةدعم م     17/2018أنحاء الجمهوريةةة. و   

جنيه شهرياح لكة فرد عىل البطاقة زائد عن الحد األقىص، بالبافة م  رصيد نقةةاط الخبةةز.   25و   18/2019
كام تم تحسني اَليات الستهداا ملستحقى دعم السلع التموينيةةة مةةن خةةالل مجةةراء املراجعةةات وعمليةةات 

مليون مةةواطن   69.22مرالذى ترتب عليه تقلية عدد املستفيدين من  التنقية والتحديل بشكة مستمر، األ 
مبةةا يعةةادل حةةوا   19/2020مليون مواطن      63.200م     18/2019مليون مواطن      69م     16/2017   
وبالتأكيد تغلبت منظومة دعم السةةلع التموينيةةة الجديةةدة عةةىل  بعةةض عيةةوب .  2مليون بطاقة إوين  16

مثة القضاء عىل مستغالل بعض مستحقي الدعم من األميني وكبار السن، ترسيب الدعم   املنظومة السابقة
ومستخدام السلع املدعمة يف  ري األ راض املخصصة لها، وتقييد حرية املستهلك   مسةةتهال  السةةلع التةةى 

تفادة %( أك  من مس95.5ير ب فيها  وتشوه األسعار نتيجة ثبات السعر، وأصبحت مستفادة أرس الريف )
%( حيل تحصة األرسة   الريف من دعم السلع الغذائية وفقا لتلك املنظومةةة عةةىل مةةا 80.2أرس الحرض)
%   املتوسط من مجام  مستهال  األرسة من الطعام والرشاب بينام تحصة أرسة الحرضةة عةةىل 11.3يعادل  

م السلع الغذائية م  مجةةام  %   املتوسط ، كام تتناقص نسبة ما تحصة عليه األرسة من دع8.8ما يعادل  
ريحة الةةدنيا ةرية كلةةام منتقلنةةا مةةن الشةة ةرائح النفاق العشةوفقا لش  الشةرابمستهال  األرسة من الطعام و 

 :4، مال أنه يؤخذ عليها3%(6.1%( م  الرشيحة العليا )15.5)

والرتاجةةع  عار العامليةةةتتجاهة تلك املنظومة الرتفاعةةات املتتاليةةة   أسةةعار السةةلع نتيجةةة مرتفةةاع األسةة  -
املستمر   قيمة الجنية املصي فريتفع معها أسعار السلع املستوردة أو نتيجة التضخم الناجم من مفراط 

الةةذى يصةةاحبه زيةةادة   أسةةعار السةةلع املحليةةة خاصةةة   ظةةة   الحكومة يف القرتاض الةةداخيل الزائةةف
ريعية املعهةةودة   الةةدول ةالقرار وأخذ موافقات السلطة التشةة البريوقراطية والروتني والتباطوء   اتخاذ  

النامية بشكة عام مام يرتتب عليه معاناة املستفيدين جراء مرتفاع األسعار وعدم تعةةدية أنصةةبتهم مةةن 

 
 . 1 مبا ة، ذكره السابق املرجع 1
 (. مرجع سبق ذكره.19/2020-06/2007وزارة املالية.) 2
 .76،  71،  69، ت بحل الدخة والنفاق والستهال (. أهم مؤ ا2019  -17/2018والحصاء. )الجهاز املركزى للتعبئة العامة   3
       واالسةكندرية كةام اسةتندا ا  املنهجيةة املتبعةة  القاهرة محافظتى   التموين ببطاقات للمستفيدين  الشخصية  املقابالت  بعض  عىل  الباحثان  اعتمد   4

 بأحد األبحاث املعدة من قبة البنك الدو  بخصوص تقييم نظام الدعم الغذاىئ   مص، انظر:

 Al-Shawarby, S.; El-Laithy, H.; Youssef, A., & Sadek, I. (2010). Op Cit, 1-89. 
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الدعم لفرتة ما بالتزامن مع  بعف الةةدور الرقةةاد للدولةةه عةةيل األسةةعار وعةةيل ردع املحتكةةرين خاصةةه 
 .1ئية مام يفتح الباب أمام مستغالل املستهلكنيمستوردي السلع الغذا

مل تضع تلك املنظومة حة ملشكلة نفةةاذ السةةلع األساسةةية مةةن منافةةذ رصا السةةلع التموينيةةة حيةةل ال  -
يستطيع املستفيد منفاق قيمة مستحقاته من الدعم من مكان أخر فهة ميكن أن يحصة املستفيد عةةىل 

 ة دون أن يحصة عىل أرز أو زيت مدعم.دجاجة او لحم مدعم من املنافذ التمويني

جنيهات كعمولة من كة بطاقة لحساب املنفذ التمةةوينى وشةةبكة البطاقةةة الذكيةةة األمةةر   5يتم تحصية   -
( جنيه حسةةب حجةةم 48.75  -  48.3  -  47.5  -45م  )  50الذى يعنى منخفاض قيمة الدعم الحقيقى من   

 األرسة.

بأسةةعار أعةةىل مةةن أسةةعار السةةوق مثةةة سةةكر القصةةب   تباع السلع لدى منافذ رصا السةةلع التموينيةةة -
جرام    حني  يباع مثله   الجةةودة لةةدى املحةةال   950جنيه    9.5)األبيض( يباع لدى املنفذ التموينى ب  

  20كيلو جرام و تباع زجاجة الزيت ) ماركة قراميل( لدى املنفذ التموينى ب  1جنيه   8-7.5االخرى ب  
 9جنيه، ويباع األرز لدى املنفذ التموينى ب15-14ها لدى املحال األخرى ب جنيه ا لرت   حني  تباع نفس

للكيلةةو مةةام يعنةةى   7.5جنيه للكيلو   حني يباع مثيله والذى رمبا أجةةود منةةه لةةدى املحةةال األخةةرى ب  
 منتقاص القيمة الحقيقية للدعم مرة أخرى .

 األرز التموينى مثلها مثة املنظومة السابقة.ردائة جودة بعض السلع الغذائية باملنافذ التموينية مثة  -

بعض املنافذ التموينية تسمح للمستفيدين بالحصول عىل ما ير بون من سلع سواء من رصيد الدعم أو  -
من خالل رصيد نقاط الخبز والبعض األخر يج  املستفيدين عىل الحصول عىل سلع بعينها من عالمةةات 

 الدعم.تجارية بعينها فيام يتعلق بصا رصيد 

ال تضمن هذه املنظومة حصول املستفيد عىل سلع  ذائية محددة تضمن حصةةوله عةةىل سةةعرات وقةةيم  -
  ذائية عالية تحسن من وبعه الذهنى والصحى مثلها مثة املنظومة السابقة.

مذا ما افرتبنا ان املستفيد يريد أن يحصة عىل ما كان يحصة عليه   املنظومةةة السةةابقة وفقةةا ملةةا هةةو  -
كيلةةو سةةكر وكيلةةو   2جنيةةه  للحصةةول عةةىل    10فإنه   السةةابق كةةان يةةدفع      2(3بالجدول رقم )  موبح

لرت زيت من السلع املدعمة أما االَن فهو يدفع للحصةةول عةةىل نفةةس الكميةةة   1.5معكرونة وكيلو أرز و  

 
ر: مجموعةة السةكر ةين الخمس األوائة   بعض املجموعات السةلعية منهةا عةىل سةبية املثةال ال الحصةحيل ترتفع نسبة االحتكار وفقا للمستورد    1

(. تقلةيص فجةوة العجةز   امليةزان 2010%(، انظةر: عبةد الفضةية، محمةود  وشةيحه، عمةرو )70واملصنوعات السكرية )تصة نسبة االحتكار نحو  

 .33-30العاملية عىل القتصاد املصى. مركز املعلومات ودعم متخاذ القرار، التجارى لتخفيف أثار األزمة القتصادية  
، اتضح عدم تغيري األرس من منط مستهالكها من السلع التموينية واملتمثلةة   الزيةت و السةكر 2017/2018لبحل الدخة والنفاق والستهال     وفقا    2

 .76(. أهم مؤ ات بحل الدخة والنفاق والستهال ، 17/2018والحصاء. )واالرز. انظر: الجهاز املركزى للتعبئة العامة  
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ه بة أنه حتى لو بحى بنصيبه من الخبةةز اليةةومى فأنةة   1جنيه(  50جنيه بعد خصم  مبلد الدعم )  20.5
 جنيه بعد أن يكون بحى بكة نصيبه من الخبز. 13( وسيدفع 30*5*5جنيه ) 7.5سيوفر شهرياح 

الزال قصور اَلية الستهداا لتحديد الفئات املستحقة للدعم مستمر ر م املراجعات والتنقيحةةات التةةى  -
مسةةتمران   إت والتى ترتب عليها منخفاض عدد املستفيدين مال أن البريوقراطيةةة والةةروتني الحكةةومى  

        بياع فرصة حقيقيةةة عةةىل الخزانةةة العامةةة لرتشةةيد الةةدعم بشةةكة أفضةةة فعةةىل سةةبية املثةةال عةةىل أى 
     أسةةاس يةةتم اسةةتبعاد مةةن ميتلةةك سةةيارة ذات طةةراز حةةديل دون األخةةذ   العتبةةار العالمةةة التجاريةةة 

      وىس قيمتهةةا السةةوقية فمةةن الةةوارد أن ميتلةةك فةةرد سةةيارة ذات منشةةأ صةةينى أو ر للسةةيارة وقيمتهةةا 
منخفضة جداح مقارنة بباقى السيارات ذات املنشأ الياباىن أو الكورى أو األوروىب أو األمريىك مثة سيارات 

  (Lada  ،Speranza  ،Jeely  ،MG فيتم مستبعاده من أحقية الحصول عىل الدعم   حةةني شةةخص أخةةر )
ز قديم نسبياح ولكن   الواقع قيمتها السوقية كبرية ميتلك سيارة ذات منشأ أوروىب عىل سبية املثال  طرا

( فيحصة األخريعىل الدعم ويستبعد األول من الدعم، ومذا ما BMW-X5   ،Mercedes-GLKجداح )مثة  
سلمنا بصحة استبعاد األول من الدعم  فامذا بعد مرور عدة سةةنوات والزال ميتلةةك هةةذه السةةيارة هةةة 
سيستمر  ري مستحق للدعم أم أنه سيضاا لفئة املستفيدين ومذا أعت نةةاه مةةن فئةةة املسةةتفيدين بعةةد 

 مبافته وهو   األساس تم استبعاده سابقاح.  مرور عدة سنوات فكيف سيتم

 4جنيه   حالة زيادة عةةدد أفةةراد األرسة املسةةجلة عةةن    50منخفاض مخصصات الدعم للفرد شهريا عن   -
 .2أفراد أو أكرث10% من الفقراء يعيشون   أرس كبرية الحجم من 75جنيه   حني أن  25أفراد لتصبح 

بطاقات التموين لذرس املرتكزة   املناطق األكرث فقراح مثة ريف قبىل الذى تبلد ر م مرتفاع نسبة تغطية   -
% من األرس وريف بحةةرى الةةذى تبلةةد بةةه نسةةبة 94.3% ونسبة تغطية البطاقات  51.9به نسبة الفقراء  

% من األرس مال أن هنا  بعةةض املنةةاطق الجغرافيةةة يرتفةةع 96.3% ونسبة تغطية البطاقات  27.3الفقراء
عدد الفقراء ونسب تغطية البطاقات التموينية ألرسها الزالةةت أقةةة مةةن منةةاطق  جغرافيةةة أخةةرى   فيها

% وتبلةةد نسةةبة التغطيةةة 30ينخفض لديها نسبة الفقراء مثة حرض قبىل التى تبلد فيهام نسبة الفقةةراء  
ظةةات % )تقريبةةا نصةةف نسةةبة الفقةةراء   املحاف14.3ر بحةةرى  ة%   حني تبلد نسبة الفقراء   حضةة 85

(، أيضةةاح تبلةةد نسةةبة 7% وذلك كام يتضح من الجدول رقم )89.9الحرضية وحرض قبىل( ونسبة التغطية 
%(، الجيةةزة 34.4%،(، بنةةى سةةويف)51.5%(، محافظةةات الحةةدود )59.6الفقراء   محافظات:سوهاج )

%، 90.7،% 82.7% ،91.4%، 92.2%( تبلد نسبة تغطية البطاقات عىل الرتتيةةب: 31.1%(، القاهرة )34)
%(، 9.4%   حني   بعض املحافظات االخةةرى التةةى يةةنخفض فيهةةا نسةةبة الفقةةراء مثةةة الغربيةةة )66.6

%(  ترتفةةع لةةديهم نسةةبة تغطيةةة البطاقةةات 17.3%،( ، كفةةر الشةةيخ )15.2%(، الدقهلية )14.6دمياط )
ام أن نسةةبة مةةا % عةةىل الرتتيةةب(، كةة 97.1%،  94.3%،  92.7%،  96.3مقارنة باملحافظات املذكورة سلفاح )

 
 للحصةول  وأنةه جنيه 4.5 ب األرز كيلو و جنيه 8.5ب جرام 800 الخليط وزيت جنيه 7ب السكر كيلو  كان جنيه 15 الدعم مبلد كان عندما  الحظ   1

 للمنفةذ العمةوالت مقابةة بخةالا املسةتفيد قبةة من ابافية جنيه 5  دفع  ا   باالبافة  جنيه  15  البلد  الدعم  رصيد  انفاق  يتم  كان  السلع  تلك  عىل

 .االلكرتوىن  الربط  وشبكة
 . 167  ذكره، سبق مرجع(. 2019) محمود مها زيد، أبو 2
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تحصة عليه األرسة من دعم السلع الغذائية م  مجام  مسةةتهالكها مةةن الطعةةام والرشةةاب   حةةني تبلةةد 
%(( مال أنها ترتفع   بعةةض املحافظةةات 66.7%   أكرث محافظة يتواجد بها عدد الفقراء )أسيوط )10.7

أبةةف   (.8تضح من الجدول رقم )%(  وذلك كام ي20.1ذانت نسبة فقراء أقة مثة محافظة القليوبية )
رية أو ة% )الرشيحة األو  من  ائةةح النفةةاق العشةة 10ا  ذلك أن نسبة تغطية بطاقات التموين ألفقر 

ريحة ةرائح الثانيةةة، الثالثةةة، الخامسةةة  وتقريبةةا تسةةاوى الشةة ةريحة الدنيا(  أقة من نظائرهةةا  بالشةة ةالش
وهو ما يعنى أنه الزال مستفادة الفئات األكرث  نى أو عىل االقة األقة فقراح أك  مةةن مسةةتفادة   1السادسة

 (.9الفئات األكرث فقراح وهو ما يتضح من الجدول رقم )

ومن ثم ميكن القول أن صانعو السياسات رمبا يكونو نجحو بهذه املنظومة   القضةةاء عةةىل ترسةةب الةةدعم 
ذمني وتطوير أليات مستهداا املحتةةاجني للةةدعم ومعطةةائهم حريةةة الختيةةار   ومستغالل منافذ التموين ل

مستهالكهم  والقضاء عىل تشوهات األسعارمن ناحية ولكنه كان عىل حساب كمية السلع املوجه مليهم التى 
 كانت باملنظومة السابقة  ري كافية لهم من االساس.

مليار جنيه وحد   41مبتوسط    11/2012و    09/2010  وقد ارتفعت مخصصات دعم السلع الغذائية بإستثناء
وذلك كام يتضح من   07/2008و  06/2007مليار جنيه    9.5وحد أدىن   19/2020مليار جنيه     89أقىص  

(. وميكن ت يرالزيادات املتتالية ر م تخفيض عدد املسةةتفيدين سةةواء مةةن دعةةم الخبةةز أو 30الشكة رقم )
ات دعم الخبز كنسبة من مجام  دعم السلع الغذائية م  الزيةةادات   السلع التموينية ومنخفاض مخصص

جنيةةه للفةةرد وم  مرتفةةاع األسةةعار  50ا   21ا   15قيمة مبالد الدعم للسلع التموينية التى مرتفعت مةةن 
           .للقمح حيل الزال العتامد قائم عىل مسترياد القمح لسد الطلب عىل الخبز املدعم 2العاملية

ولكن يبدو أن مساهامت ذلك الدعم   تقلية الفقر املةةدقع و  تحسةةني التجةةانس   مسةةتويات النفةةاق 
الزالت منخفضة فكام يبدو من مؤ ات الفقر املدقع التى تع  عن عةةدم القةةدرة عةةىل النفةةاق للحصةةول 

يعةة  عةةن عدالةةة توزيةةع ومةةن معامةةة جينةةى الةةذى     2015عىل الغذاء مرتفاع نسبة الفقر املدقع بدأ من  
النفاق / الستهال  الكىل للسكان اتجاهه نحو الواحد الصحيح الذى يع  عن عدم العدالة ولةةيس الصةةفر 

 .(10التى تعنى املساواة وذلك كام يتضح من الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 

 

 

 
تصاعدياح طبقاح لقيمة النفاق السنوى  بحيل   ائح النفاق العرشية تعنى توزيع األفراد عىل عرش  ائح منفاقية متساوية   عدد األفراد مرتبني  1

 % منفاقاح(.100-90% منفاقاح( بينام الرشيحة العا ة )العليا( تضم أكرث األرس منفاقاح )من10تضم الرشيحة األو  أقة األرس منفاقا ) أقة من  
2 Al-Shawarby, S.; El-Laithy, H.; Youssef, A., & Sadek, I. (2010) .Op Cit, i. 
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 نسبة تغطية بطاقات التموين لذرس وفقاح للمناطق الجغرافية    : 7جدول  
 2018/ 17الفقراء بني أقاليم الجمهورية    ونسبة  

 

 البيان 
نسبة تغطية بطاقات  

 التموين لذرس % 
 نسبة الفقراء % 

نسبة ما تحصة عليه االرسة من دعم السلع الغذائية ا   

 اجام  استهال  االرسة من الطعام و الرشاب % 

 8.1 26.7 71.4 املحافظات الحرضية

 9.2 14.3 89.9 حرض وجه بحرى

 11 27.3 96.3 ريف وجه بحرى

 9.4 30 85 حرض وجه قبىل

 11.6 51.9 94.3 ريف وجه قبىل

 11.1 - 91.4 محافظات الحدود

 10.1 32.5 88.5 الجام 

 .138-137(. مص   أرقام،2020املصدر: من اعداد الباحثان استناداح م  الجهاز املركزى للتعبئة العامة والحصاء. )

 2018/ 17نسبة تغطية بطاقات التموين لذرس ونسبة الفقراء طبقا للمحافظات      : 8جدول  
 

 نسبة الفقراء %  املحافظة 
نسبة تغطية بطاقات  
 التموين لذرس % 

نسبة ما تحصة عليه االرسة من دعم  
السلع الغذائية ا  اجام  استهال   
 االرسة من الطعام و الرشاب % 

 10.7 94 66.7 أسيوط
 13.4 92.2 59.6 سوهاج
 16.7 97.4 55.3 األقص 
 11.8 94.1 54.7 املنيا 

 11.1 91.4 51.5 محافظات الحدود
 13.6 - 47.7 البحرية
 13.4 96.6 46.2 أسوان
 11 93 41.2 قنا 

 10.4 82.7 34.4 بنى سويف
 9.2 90.7 34 الجيزة

 10.8 94.8 32.4 السامعيلية
 9.6 66.6 31.1 القاهرة
 9.1 97.3 26.4 الفيوم
 10.7 96.9 26 املنوفية
 9.6 94.1 24.3 الرشقية

 6 73.1 21.8 االسكندرية
 12.4 90.8 20.1 القليوبية
 7.1 86.1 20 السويس
 8.8 97.1 17.3 كفر الشيخ
 8.9 94.3 15.2 الدقهلية
 10 92.7 14.6 دمياط
 9.6 96.3 9.4 الغربية
 6.2 89.2 7.6 بورسعيد 

 (.  2019-17/2018املصدر: من اعداد الباحثان استناداح م  الجهاز املركزى للتعبئة العامة والحصاء.)      
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 .79، 71، 69أهم مؤ ات بحل الدخة واالنفاق واالستهال ،

 
 19/2020-2007/ 06مخصصات دعم السلع الغذائية خالل    : 30شكة  

 بامللحق  : 2استنادا ا  بيانات الجدول املصدر: من اعداد الباحثان 

 2018/ 17وفقا لرشائح االنفاق العرشية      ونسبة الفقراء   نسبة تغطية بطاقات التموين لذرس   : 9جدول  

 (. 2019-17/2018املصدر: من اعداد الباحثان استناداح م  الجهاز املركزى للتعبئة العامة والحصاء. )       
 . 70 بحل الدخة واالنفاق واالستهال ، أهم مؤ ات    
 عىل الرابط01/04/2020(. الفقر. تم السرتجاع   2020الجهاز املركزى للتعبئة العامة والحصاء. ) -
- http://www.capmas.gov.eg/pages/indicatorspage.aspx?page_id=6154&ind_id=1124. 

 مؤ ات معامة جينى والفقر املدقع   : 10جدول  
 

 املصدر: من اعداد الباحثان استناداح م :         
 .77،81 (. أهم مؤ ات بحل الدخة واالنفاق واالستهال ،2019-17/2018الجهاز املركزى للتعبئة العامة والحصاء. ) -

                                                                                     .290 (. التقرير القتصادى العرىب املوحد،2019صندوق النقد العرىب. ) -

 نسبة تغطية بطاقات التموين لذرس %  البيان 
 91.7 الرشيحة االو  
 93.4 الرشيحة الثانية 
 92 الرشيحة الثالثة 

 91 الرابعة الرشيحة 
 92 الرشيحة الخامسة
 91.6 الرشيحة السادسة 
 90.4 الرشيحة السابعة 
 89.2 الرشيحة الثامنة 
 86.4 الرشيحة التاسعة 
 77.5 الرشيحة العا ة

 معامة جينى  الفقر املدقع %  السنة 
08/2009 6.1 0.3110 
10/2011 4.8 0.3150 
12/2013 4.4 0.2980 
15/2016 5.3 0.3180 
17/2018 6.2 0.3000 
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ويثار مؤخراح حول نية الحكومة تحوية دعم السلع التموينية م  دعم نقدى نتيجة مطالبة صندوق النقةةد 
الدو  وبعض األحزاب السياسية مسةةتناداح م  وجهةةة النظةةر بةةأن الةةدعم النقةةدى أفضةةة ألنةةه يخفةةض مةةن 

د مناقصات توريد السلع التموينية ونقلها م  منافةةذ التوزيةةع ورواتةةب العةةاملني النفقات العامة مبقدارعق
بتلك املنافذ، كام أنه يتسم بكفاءة الستهداا وعدم مرتباطه بسةةلعة مةةا فضةةالح عةةن تحقيةةق مبةةدأ سةةيادة 
املستهلك حيل يتمتع املستفدين بحرية تحديةةد أوجةةة منفةةاق الةةدعم ، وال ينةةتج عنةةه تشةةوه   األسةةعار، 

سهولة   التوقع بحجم النفاق العام الالزم لتطبيقه، كام يساعد   مستقرار القتصاد الكةةىل حيةةل ميكةةن و 
زيادة الدعم النقدى   أوقات تدىن األداء القتصادى. والواقع أن تطبيق الدعم النقدى   حد ذاته  يةةؤدى 

يف أسعار السلع وما يرتتب عيل ذلك مةةن   مع زيادة كمية النقود املتداولة يف السوق مام يرتتب عليه زيادة
أثار تضخمية خاصة يف ظة محدودية املتاح من السةةلع ومرتفةةاع امليةةة الحةةدي لإلسةةتهال  لذفةةراد متلقةةي 
الدعم، فضالح عن محتياجه الَليات صارمة لضبط ورقابة األسواق   الوقت الذى يعتمد فيه السوق املصةةى 

ج بجانب املنتجات املحلية، كام فعلت الحكومة  خمس اتفاقةةات عىل منتجات  ذائية مستوردة من الخار 

دولةةة عربيةةة عةةىل أثةةرهم تعفةةى   17دولة بالتحةةاد األوروىب و     27دولة أوروبية منهم    32تجارة حرة مع  
الواردات من تلك الدول من الرضيبة الجمركية والزالت أسعار أ لب املنتجات مةةن تلةةك البلةةدان   تزايةةد 

بعد التحرير الكامة لها من الرضائب الجمركية بة أن بعض املنتجةةات مرتفعةةت أسةةعارها  من عام بعد عام
بعد العفاء الجمرىك أكرث مام كانت عليه قبة العفاء الجمرىك، أيضاح ال تضمن اَليةةة الةةدعم النقةةدى منفةةاق 

 رضوريةةة  أو الدعم عىل السلع الرضورية فمن املمكن منفاق هذه املبالد النقدية عيل سةةلع وأنشةةطة  ةةري
القامر(، كام أن مصطفاا املستحقني للدعم   طوابري  – املخدرات – الخمور –بارة بالصحة )مثة السجائر 

خالل فرتة استحقاق مبالد الدعم مثة املعاشات يجعة بعضاح منهم عربة لخطر الرسقة  خاصة كبار السن 
ىك محةةدودة، فضةةالح عةةن أنةةه   حالةةة مرتفةةاع الذين تعد معرفتهم بنظم الرشاء اللكرتوىن أو الكةةارت البةةن

ومن ثةةم فةةإن اَليةةات  .1األسعار فكم من الوقت يبلد لتعدية مبالد الدعم   ظة الروتني الحكومى املعهود
الستهداا التى تصلح مع تقديم الدعم النقدى هى نفسها التى تصلح مع تقديم الدعم العينى خاصة   

ور عةةن مواكبةةه الرتفاعةةات املسةةتمرة يف أسةةعار السةةلع والخةةدمات عجز الزيةةادة يف متوسةةطات األجةة   ظة

ومنخفاض الحد االدين لذجور مبا اليتالئم مع مستوي املعيشة، ولكن سيظة الوصةةول م  مسةةتحقى الةةدعم 
راء الفسةةاد   منظومةةة الةةدعم ةبشكة أمثة مثار صعب   أى من األسلوبني عىل حد سةةواء بةةة أن مستشةة 

ة عدم مسترشةةائه   الةةدعم النقةةدى فتجةةارب املجتمةةع املصةةى مةةع الفسةةاد متشةةعبة العينى ال يعنى البت

   تقديم الدعم الغذاىئ بصورة عينية ملجرد تطبيق اَلية  اح عام 80ضحية بخ ة ما يقارب من  ومتنوعة. من الت
تفادت جديدة أمر  ري منطقى خاصة وأن منظومة الدعم الغذاىئ الحالية ر م بعض مخفاقتهةةا مال أنهةةا مسةة 

كام أظهرت العديد من التجارب الدولية أن منظومةةة الةةدعم ،  وصححت من أخطاء املنظومات السابقة لها
الغذاىئ   مص ال تختلف عن نظائرها يف جميع أنحاء العامل فجميعهم عربة للترسةةب وأخطةةاء االسةةتبعاد 

. بة أن الواليات املتحدة األمريكية وهى مةةن أعةةىل الةةدول رفاهيةةة 2وينحازون م  سكان املناطق الحرضية
 . 'Food stamps'الزالت تطبق الدعم العينى للسلع الغذائية من خالل اَلية كوبونات الغذاء 

 
 COVID19أشهرمن تفىش أزمة  4يذكر أن الحكومة قد قررت رصا كاممات قامى مدعمة عىل بطاقة التموين بعد ما يقرب من   1

2 Ibid, iii.  
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مليةةار جنيةةه خةةالل  195.8بلغت مخصصات الةةدعم واملةةنح واملسةةاعدات واملزايةةا الجتامعيةةة   املتوسةةط 
% من مجام  النفاق العام، كام  تطورت بنود تلةةك املخصصةةات عةةىل 28.6مبا يعادل    06/2007-19/2020

بنةةود  3ية تبلةةد بند ومخصصات املزايا الجتامع 12مدى تلك الفرتة فبعد أن كانت مخصصات الدعم تبلد 
بنةةود للمزايةةا  5بنةةد للةةدعم و 25بلغةةت تلةةك املخصصةةات   06/2007بخالا بنةةود: املةةنح واملسةةاعدات    

. وقد بلغت مخصصةةات 19/2020الجتامعية بخالا بنود: املزايا الجتامعية األخرى، املنح واملساعدات    

ام  الدعم واملنح واملساعدات واملزايةةا % من مج80.3مليار جنيه مبا يعادل    146.7الدعم فقط   املتوسط  
، كام مرتفةةع 19/2020%    59م  أقة من    06/2007%    93.4الجتامعية ولكن تناقص نصيب الدعم من

% 76.5م   06/2007%   58.5النصيب النسبى للةةدعم املوجةةه للقطةةاع العةةائىل مةةن مجةةام  الةةدعم مةةن
م    06/2007%    41.5املوجه للقطةةاع النتةةاجى مةةن      حني تناقص النصيب النسبى للدعم  19/2020 

% مةةع تزايةةد 3مليةةار جنيةةه مبةةا يعةةادل    6.1%. كام بلغت مخصصات املنح واملساعدات   املتوسةةط  23.5
. أيضاح بلغت مخصصات املزايا الجتامعية   19/2020%    4.9ا     06/2007%    2.9نصيبها النسبى من  

%   36.7ا     06/2007%    3.6% مع تزايد نصيبها النسبى مةةن16.7ا يعادلمليار جنيه مب  38.5املتوسط  
. وهو ما يؤكد عىل التناقص النسةةبى لنصةةيب القطةةاع النتةةاجى مةةن مخصصةةات الةةدعم واملةةنح 19/2020

  حةةني يتزايةةد النصةةيب   19/2020%    19.3ا     06/2007%    38.1واملساعدات واملزايا الجتامعية من  
 . 19/2020%   91.7ا   06/2007  % 61.9اع العائىل من النسبى للقط

كام تم مستحداث بنود دعم جديدة مكملة ل امج قامئة لتسهية وصةةول الةةدعم ملسةةتحقيه مثةةة صةةندوق 

دعم التموية العقارى، أو لرتشيد بنود أخةةرى للةةدعم مثةةة دعةةم توصةةية الغةةاز الطبيعةةى للمنةةازل ، دعةةم 
 الصحى عةةىل التحول للطاقة النظيفة. أيضاح تم مستحاث برامج جديدة لدعم الخدمات الصحية مثة التأمني

املرأة املعيلة، التأمني الصحى عىل األطفال دون السن املةةدريس، التةةةأمني الصةةحى لغةةري القةةادرين، التةةأمني 
الصحى لغري القادرين من أصحاب معةةاى الضةةامن الجتامعةةى، التةةأمني الصةةحى عةةىل الفالحةةني، كةةام تةةم 

 لطلبة يف مرتو االنفاق. مستحداث برامج دعم جديدة لدعم خدمات النقة مثة دعم مشرتاكات ا

من الوابح جلياح مستفادة الحكومة من أخطاء منظومة الدعم الغذاىئ السابقة فبعةةد أن كةةان دعةةم الخبةةز 
متاح لكة املواطنني أصبح مقتصاح عىل فئات محددة يتم تنقيتها بشكة دورى كةةام أصةةبح مسةةتهال  األرس 

ية. كام تةةم القضةةاء عةةىل مسةةتغالل بعةةض مسةةتحقي الريفية من الخبز املدعم يفوق مستهال  األرس الحرض 
الدعم من األميني وكبار السن وترسيب دعم السلع التموينية ومستخدام السلع املدعمةةة يف  ةةري األ ةةراض 

ر، كةةام ةاملخصصة لها وأصبحت مستفادة أرس الريف من دعم السلع التموينية أك  من مستفادة أرس الحضةة 
ة مةةن دعةةم السةةلع الغذائيةةة م  مجةةام  مسةةتهال  األرسة مةةن الطعةةام تتناقص نسبة ما تحصة عليه األرس 

والرشاب وفقاح لرشائح النفاق العرشية كلام منتقلنا من الرشيحة الدنيا  م  الرشيحة العليا، ولكن كان ذلك 
عىل حساب كمية السلع املوجه مليهم التى كانت باملنظومة السابقة  ري كافيةةة لهةةم مةةن االسةةاس. وفةةيام 

  تقةةديم  اح عامةة  80علق بأفضلية التحول للدعم النقدى فمن  ري املقبول التضحية بخ ة ما يقةةارب مةةن يت
  مل يثبت نجاحها   كة الدول التى طبقتها. الدعم الغذاىئ بصورة عينية ملجرد تطبيق اَلية جديدة
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سياسةةات مراعةةاة وحتى تحافظ الدولة عىل املكاسب الناجمة مةةن بةةرامج الةةدعم املطبقةةة عةةىل صةةانعى ال
 هنا  بعض البنود التى البد من التأكد من وصولها ملستحقيها وهةةى: دعةةم مسةةكان  :أوالحالعتبارات االَتية:  

محدودى الدخة ودعم فوائد القروض امليرسة فيجب  تعدية قانون الرهن العقارى مبا يتالئم مع الطبقات 
 ثانيةةاح:حتى يصة هذه الدعم ملستحقيه.  غرض اليجاراألكرث فقراح مع الرتكيز عىل منشاء الوحدات السكنية ب

هنا  بعض البنود التى البد من ترشيدها وهى: دعم التأمني الصحي عىل الطالب من الرضورى ان تختلف 
حسةةب   تةةنخفض لطلبةةة املةةدارس الخاصةةة عةةىل  مساهامت الدولة لكة طالب وفقا لنوع املدرسةةة بحيةةل

تجريبى  –دولية( وترتفع لطلبة املدارس الحكومية عىل حسب درجاتها )عرىب   -قومية  –مستوياتها )محلية
ومشةةرتاكات الطةةالب   دعمى اشرتاكات الطلبة يف السةةكك الحديديةةةتجريبى لغات(. وهكذا فيام يتعلق ب  -

ر ةمةةن األفضةةة قصةة  األقتصةةادية يف السةةكك الحديديةةة مبرتو االنفاق. دعمةةى نقةةة الركةةاب والخطةةوط  ةةري
بالبطاقةةات التموينيةةة ومةةن يعولةةون مةةن خةةالل مسةةتخدام بطاقةةاتهم منهم عىل املسجلني فقط ستفادة  ال 
مةةن األرجةةح  دعم صندوق تحوية  اء بعض مركبات النقة الرسةةيع .تموينية أو بطاقات موازية لذويهمال

تحريةةر أن يقتص عىل  السيارات املجمعة محلياح فقط  لتشجيع  صناعة التجميع املحىل   مواجهة خطر ال
رية ةالكامة للسيارات املستوردة   مطار اتفاقيات مناطق التجارة الحرة  املنفذة مثة اتفاقية الرشاكة املصةة 

مةةن   دعةةم التةةدريب الصةةناعىاألوروبية، اتفاقية منطقة التجارة الحرة بني مصةة وتركيةةا، اتفاقيةةة أ ةةادير.  
ة صةةناعية عةةىل حةةدة والدولةةة  وفقةةاح  األفضة تحوية ذلك الدعم ليكون بصيغة املشاركة بةةني كةةة مؤسسةة 

لحتياجات  املؤسسة الصناعية عىل أن تتاميز نسبة مشاركة الدولة عكسياح مع حجم املؤسسة بحيل تزيد 
املمولةةة ر بةةرامج التةةدريب ةللمؤسسات الصغرية وتنخفض للمؤسسات الكبرية، كام من الرضورى أن تقتصةة 

عىل أولئك الةةذين لةةديهم فةةرص عمةةة مؤكةةدة أو سةةيتم % لغري العاملني 100من مخصصات الدعم بنسبة 
توفري فرص عمة لهم، أيضاح مسةةاهمة الدولةةة   جةةزء مةةن نفقةةات تةةدريب العةةاملني بالرشةةكات االنتاجيةةة 

ر للطةةريان( ذهابةةاح وميابةةاح، ةبالخارج متمثله   تحمة نفقات سفر املتدربني عىل الرشكة الوطنية ) كة مص
ة اَلية ذلك الدعم من السياسة النفاقيةةة م  السياسةةة الرضةةيبية مةةن خةةالل ورمبا يكون من األصوب تحوي

خصم نسبه من تكلفه الدورات التدريبيه التى يحصة عليها العاملون وبحد أقىص دورتني تدريبيتني سنوياح 

ة من وعاء الرضيبه عىل مرتباتهم مذا كانت تلك الدورات عىل نفقه العاملني الشخصيه أو من وعاء الرضيب
عىل دخة الرشكة اذا كانت عىل نفقة الرشكة. دعم املناطق الصناعية يفضة   ذلك الشأن تخفيض تكلفةةة 

رورى أن ةمقايسات توصية الكهرباء والغاز والتصاالت واملياه ا  داخة املصانع. دعةةم املةةزارعني مةةن الضةة 

عني لتوعيةةة املةةزارعني باملحاصةةية تفعية دور الجمعيات الزراعية  واملرشدين الزرا  يالزم تقديم هذا الدعم
الهامة وأساليب الزراعة وطرق الرى املالمئة وتحديد الرتاكيب املحصةةولية وفقةةاح لذهميةةة االسةةرتاتيجية مةةع 
زيادة الحصة الئتامنية للقطاع الزراعى ورضورة زياده الستثامر الحكومى   مجال الرى وتطوير شةةبكات 

رنةةامج دعةةم دعم تنشيط الصادرات البةةد مةةن ربةةط الزيةةادات   ب  .راعيهالنقة والتوزيع وزياده الرقعه الز 
عىل فتح أسواق أجنبيه جديدة وزيادة نسبة املكون املحةةىل   السةةلعة املصةةدرة،  الصادرات بقدرة املصدر

كام البد من الغاء تقديم ذلك الدعم للمصدرين ا  أسواق دول التفاقيات التجارية التى تعفى الصادرات 
ازات املصية من الرضيبة الجمركية وم  املصدرين باملناطق الحرة الذين يحصلون عةةىل جملةةة مةةن المتيةة 

والحوافز الرضيبية للتصدير.ورمبا يكون من األفضة تحويةةة احليةةة ذلةةك الةةدعم مةةن السياسةةة النفاقيةةة ا  
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السياسة الئتامنية من خالل تحوية األموال املخصصه لةةدعم الصةةادرات م  قةةروض ماليةةه بأسةةعار فائةةدة 
عىل األسعار ولةةيس الجةةودة   مخفضه وأجال سداد طويله وتوجيها م  حكومات الدول التى تعتمد أسواقها

وترتبط مع مص بإتفاقيات تجارية خاصهح الدول األفريقية و  هذه الحاله فإن الدولةةه تكةةون قةةد قةةدمت 
ريفها ونفاذهةةا ةدعامح  ري مبا  للمصدرين يتمثة   زياده الطلب عةةىل منتجةةاتهم وزيةةادة معةةدالت تصةة 

التى خصصت لذلك الغرض هى قةةروض مسةةتحقه للخارج دون تحمة أعباء مالية بخمة ألن تلك االموال  
وهةةو مةةا .  أجالح كام ال تتعارض تلك االحلية مع أحكام  منظمة التجارة العاملية فيام يتعلق بةةدعم الصةةادرات

% مةةن مخصصةةات الةةدعم 9.1يحقق وفر   النهاية   مخصصات تلك البنةةود التةةى إثةةة مةةا يقةةرب مةةن  
وتنميةةة  دعمى البنية األساسية للتجارة الداخلية  مخصصات بنودرضورة تفعية تنفيذ    ثالثاح:  .19/2020لعام

   ملا لهم من أثار ميجابية عىل حركة النتاج وتةةوفري فةةرص عمةةة وكةةذلك رفةةع متوسةةطات الةةدخول.   الصعيد
رابعاح: من األرجح التوسع   مخصصةةات بنةةود دعمةةى توصةةية الغةةاز الطبيعةةى للمنةةازل والتحةةول للطاقةةة 

ات بنود دعمى املواد البرتولية والكهرباء من ناحية أخرى وهةةو مةةا يعنةةى تحقيةةق النظيفة لتقلية مخصص
: . خامساح 19/2020من مخصصات الدعم لعام %33.2بنود التى إثة ما يقرب من وفر   مخصصات تلك ال

  معةةاى الضةةامن االجتامعةةى للفةةرد بةةاألخص برنةةامجى تكافةةة وكرامةةة من األرجح التوسع ومراجعة مبةةالد
رضورة تخصيص بند رصيةةح ومبةةا  لةةدعم النتةةاج السةةمىك والصةةيادين وأصةةحاب :  سادساح   رى.بشكة دو 

 املزارع السمكية.

عىل الحكومة مطالق خدمة التقييم اللكرتوىن ملنافةةذ بيةةع   دعم السلع الغذائية  فيام يتعلق ب نامج:  وأخرياح 
لستطالع األراء بشأن جةةودة عمليةةات رصا التمةةوين   السلع التموينية أسوة مبا تم   منظومة دعم الخبز 

وكذلك حص املشكالت. الستمرار   تطوير اَليات حص وتحديد األفراد مستحقى الدعم )الستهداا( من 
حيةةل يةةتم تحديةةد الفئةةات  'Targeting Group Characteristic' خالل ألية خصائص الفئات املستهدفة
صائص الجتامعية والجغرافية والدميو رافية لهةةذه الفئةةات ويةةتم ذلةةك املستهدفة بالعتامد عىل بعض الخ

بناءاح عىل مجهودات حديثى التخرج من الكليات النظرية خاصةح كليات التجارة واالّداب والرتبية والحقةةوق 

والخدمة االجتامعية حيل يتم تكوين مجموعات مستطالع تتكون املجموعةةة الواحةةدة مةةن ثةةالث خةةرجني 
واقع خريج واحد من كة كلية يتم مختيارهم عشوائياح ليقوموا بعمةةة دراسةةة حالةةة عةةن مةةدى عىل القة ب

وميكةةن للحكومةةة  1مستحقاق أفراد املجتمع للدعم من خالل مستبيانات تهدا م  مسةةتيفاء معةةايري معينةةة
جباريةةة التةةى تقدير مبالد رمزية ألولئك الخريجني أو معتبار تلك املجهودات كنوع من أنواع التكليفةةات ال 

يطالب نظرائهم بالكليات العملية بها أو كأحد التكليفةةات التةةى تطلةةب مةةن االفةةراد أثنةةاء تأديةةة الخدمةةة 
العسكرية الجبارية مع مالحظة أن الدولة ستعتمد   البداية عةةىل تلقةةى طلبةةات مةةن األفةةراد الرا بةةة   

ىت دور خريجى الجامعات   التأكد من الحصول عىل دعم مع تقديم املستندات التى تدعم طلباتهم ثم يأ 
مستحقاق األفراد الرا بة   الحصول عىل الدعم من خالل دراسة الحاالت وكذلك معةةالن الدولةةة عةةن مةةنح 

 
 ، الحالةةميكن أن تشمة املعايري التى يةتم السةتناد مليهةا   تحديةد األحقيةة   الةدعم م  األىت) العمةر، نةوع  وسةن عائةة االرسة، الحالةة الصةحية  1

   رفة واحةدة،  الجتامعية، املوقع الجغرا  للسكن، عدد أفراد األرسة، عدد العاملني باألرسة، تعليم أفراد األرسة،  عدد افراد األرسة الذين يعيشون

 نسب توافر املياة النقية، نسب توافر الكهرباء، نسب توافر الصا الصحى، عدد األطفال باألرسة خاصةح الفتيات(.
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معفاء من الرضائب ملدة سنة  ملن يسلم بطاقته التموينية من القادرين والغري محتةةاج للةةدعم، كةةام ميكةةن 
مكملة للدعم من خالل منح تراخيص املؤسسات الجديدة وتجديةةد   العتامد عىل املؤسسات الخريية كألية

تراخيص القامئني منها عىل أساس التوطن الجغرا  للفئات األكرث فقراح بحيل يتلقى مسةةتحقى الةةدعم مةةن 
الطبقات األكرث فقراح مساعدات من تلك املؤسسات والتى ميكنها أيضاح أن تساعد الحكومة   تحسني اَليةةات 

مةةن خةةالل دراسةةات الحالةةة التةةى تعةةدها وذلةةك لتقليةةة نسةةبة الفقةةر املةةدقع. رضورة زيةةادة السةةتهداا 
مخصصات الفرد الواحد من دعم السلع التموينية بشكة سنوى تلقاىئ بناءاح عىل التنبؤ مبعةةدالت التضةةخم 

 أشةةهر   ظةةروا  6املستقبلية مع تقدير مخصصات مبافية لذلك الدعم تحسباح لرفع تلك املخصصات كة  
األزمات واشتداد معدالت التضخم الحقيقية عن املعدالت املقدرة. ملغاء عموالت منافذ التمةةوين وعمولةةة 
شبكات الربط اللكرتوىن لصا السلع التموينية. من الرضورى معادة ببط أسةةعار بيةةع السةةلع التموينيةةة 

. من األفضة تحديد سلعة أو داخة املنافذ التموينية بحيل ال تزيد عن متوسط األسعار السائدة   السوق
سلعتني عىل األكرث بصورة مجبارية ملستحقى الدعم الحصول عليها تضمن حصةةولهم عةةىل سةةعرات  ذائيةةة 

 محددة  شهرياح لرفع املستوى الغذاىئ ملستحقى الدعم. 

ل عةةن و  النهايه فإن تطوير منظومة الدعم واملنح واملساعدات واملزايةةا الجتامعيةةة الميكةةن أن يةةتم مبعةةز 
معالجه املشكالت القتصادية األخرى مثة الزيادة السكانيه والبطالةةه وتةةدهور معةةدالت التبةةادل التجةةارى 

 والحتكار. 
 

 

 البحوث املستقبلية يقرتح أن تتطرق لدراسة :

 للدعم للقطاع النتاجى.  أثار منخفاض النصيب النسبى -

 تقييم برامج املزايا الجتامعية.   -

(. مجتامع وزيرالبرتول بإتحاد الصناعات ملناقشةةة محتياجةةات الصةةناعة مةةن الغةةاز. 2008مبراهيم، محمد )  -

 ( .126) 2061 مجلة األهرام القتصادى،

أراء   قضةايا التخطةيط والتنميةة. معهةد التخطةيط (. حةةول قضةةية الةةدعم:  2017أبو العينني، سةةهري )  -
 . 6،القومى

مجلة كليةة التجةارة (. نظام الدعم النقدى املرشوط وعدالة توزيع الدخول. 2019أبو زيد، مها محمود )  -
 (.3)56 ،للبحوث العلمية

. الدائرة سياسات الدعم الحكومي يف الدول العربية. صنةةةدوق النقةةةد العرىب(.  2018اسامعية، طارق )  -
 .44القتصادية والفنية. دراسات مقتصادية 
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دراسةةة يف قضةةايا األجةةور والةةدعم ري: ة(. املوازنةةة العامةةة واملةةواطن املصةة 2008الجبةةاع، عبةةد الفتةةاح ) -
 . مركز األهرام للدراسات السياسية والسرتاتيجية.واملعاشات

  (. الكتاب الحصاىئ السنوى.2013-2012الجهاز املركزى للتعبئة والحصاء. ) -

(. أهةةم مةةؤ ات بحةةل الةةدخة والنفةةاق 2019  -17/2018الجهاز املركزى للتعبئةةة العامةةة والحصةةاء. )  -
 .والستهال 

 ( مص   أرقام. 2020الجهاز املركزى للتعبئة العامة والحصاء. ) -

 عىل الرابط01/04/2020. تم السرتجاع   الفقر(. 2020الجهاز املركزى للتعبئة العامة والحصاء. ) -

 http://www.capmas.gov.eg/pages/indicatorspage.aspx?page_id=6154&ind_id=1124.  

ازنةةة العامةةة (. برنامج الدعم املصي بني بعف الفاعلية وقةةوة اللغةةاء. مرصةةد املو 2008الراوي، حلمي )  -
 وحقوق النسان.

 وزارة الكهرباء والطاقة. (. التقرير السنوى.17/2018-09/2010(الرشكة القابضة  لكهرباء مص.  -

(. التحةةديات التةةي تواجةةه جهةةود تطةةوير التعلةةيم 2010املرصد املصي للتعليم والتةةدريب والتشةةغية. )  -
 عىل الرابط 19/1/2010والتدريب املهني يف مص. تم السرتجاع   

(. دعم األسةةعار أم دعةةم القةةدرات. سلسةةلة أراء يف السياسةةة 2008املركز املصي للدراسات القتصادية. )  -
 //:www.observatory.gov.eg/front/ar/Build_training. http القتصادية. 

(. االَليات القتصادية لبناء العدالة الجتامعية. تقرير التجاهات القتصادية 2012النجار، أحمد السيد )  -
 .مركز األهرام للدراسات السياسية والسرتاتيجية -سرتاتيجيةال 

(. عقد ترخيص تنمية وتطوير منطقة صناعية بنظةةام البيةةع بةةني 2008) الهيئة العامة للتنمية الصناعية.  -
 كة من الهيئة العامة للتصنيع و كة املطور الصناعي. 

رتاطات املرجعية ل نةةامج تنميةةة املنةةاطق الصةةناعية (. كراسة الش2009الهيئة العامة للتنمية الصناعية. )  -
مبشاركة القطاع الخاص: الجية الجديد من التجمعات الصناعية: املرحلة الثالثة: مناطق خدمات 

 .3/1 ،صناعية

تطةوير منظومةة السةتهداا لبطاقةات (.  2014جاد الله، مى وعبد املجيد، ميناس عىل وابراهيم، هند )  -
 مركز العقد االجتامعى. السلع التموينية   جمهورية مص العربية.

 .105 ،. املركز املصي للدراسات القتصاديةكفاءة وعدالة سياسة الدعم يف مص(. 2005حلمي، أمنية ) -

 (. التقرير القتصادى العرىب املوحد.2019النقد العرىب )صندوق  -

؟. نةةدوة دعم الغذاء   مص: رحلة مصالح أم رحلة تخفيض   مبالد الةدعم(.  2017عبد الحليم، ريم )  -
 .أصحاب الفكر االقتصادى   منطقة الرشق االوسط. مركز املرشوعات الدولية الخاصة

http://www.capmas.gov.eg/pages/indicatorspage.aspx?page_id=6154&ind_id=1124.%20
http://www.observatory.gov.eg/front/ar/Build_training.%20aspx.accessed%20at%2019/1/2010
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تقليص فجوة العجز   امليزان التجارى لتخفيف أثار األزمة (.  2010عبد الفضية، محمود وشيحه، عمرو )  -
 . مركز املعلومات ودعم متخاذ القرار.القتصادية العاملية عىل القتصاد املصى

: الرسةةائة رةاَلية الستهداا ل نامج الدعم الغذاىئ   مصة (.  2013عبد الوهاب، نورا و اباتنيه، ابراهام )  -
 مذكرة سياسة مشرتكة. مركز العقد االجتامعى وبرنامج الغذاء العاملى.األساسية. 

تم السةةرتجاع  . مركز الدراسات االشرتاكية .سياسة الدعم يف مص: خلفية تاريخية(.  2011فريد، سلمى )  -
   socialists.net/node14629.-http://www.e عىل الرابط  05/06/2011  

(. الدعم السلعى: حقائق الوبع املحةةىل والةةدو  2008مركز األهرام للدراسات السياسية والسرتاتيجية. )  -
 ية.واالَليات املقرتحة لإلصالح. تقرير التجاهات القتصادية السرتاتيج

مةةن ميولهةةا   2010/2011(. املوازنة العامة للدولة  2010مركز األهرام للدراسات السياسية والسرتاتيجية. )  -
 ومن يستفيد منها ومقرتح لصالح نظام األجور. تقرير التجاهات القتصادية السرتاتيجية. 

ومقرتحةات تطةويره ز   مصةة (. الوبع الراهن لصناعة الخب2008مركز املعلومات ودعم متخاذ القرار. )  -
 وبعض التجارب الدولية.

(. دراسةةة عةةن الةةدعم الغةةذايئ يف بةةوء تفصةةيالت املةةواطنني 2005مركز املعلومات ودعم اتخاذ القةةرار. )  -
 واعتبارات املوازنة العامة للدولة.

 واطنني.( مستطالع الرأي حول السلع األكرث أهمية للم2003مركز املعلومات ودعم متخاذ القرار. ) -

 ( مستطالع رأي املواطن حول منظومة الدعم.2007مركز املعلومات ودعم متخاذ القرار. ) -

(. مصالح أنظمة الدعم   القتصةةاد املصةةى. مةةؤإر معهةةد التخطةةيط القةةومى: نحةةو 2008نوير، طارق )  -
 معدالت أعىل للنمو وتوزيع أكرث عدالة للدخة   القتصاد املصى.

 (. تقرير صندوق تنمية الصادرات.2009-2007التجارة والصناعة. )وزارة   -

 (. دلية توصية التغذية الكهربائية للمرشوعات االستثامرية.2004وزارة الكهرباء والطاقة. ) -

 (. التقرير املا  الشهرى. 2019-2008وزارة املالية. ) -

 نة الدولة (. البيان املا  ملواز 19/2020-06/2007وزارة املالية. )  -

ومحاللهةةا  الخدمةةة من القدمية التاكس سيارات مخراج حول مرشوع مرشادي (. دلية2010وزارة املالية. ) -
 عىل الرابط 01/10/2010تم السرتجاع    جديدة. بسيارات

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d9%87%20%d8%a7
%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87/Pages/Registering_for_taxi.aspx. 

 عىل الرابط  01/04/2020.  تم السرتجاع  (. الهيئة العامة للخدمات الحكومية2020وزارة املالية. ) -

-http://www.gags.gov.eg/Home/Targets . 
-https://www.elwatannews.com/news/details/4241306, accessed at 28/6/2020 
-https://www.elwatannews.com/news/details/1377301, accessed at 28/6/2020. 

http://www.e-socialists.net/node14629.
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d9%87%20%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87/Pages/Registering_for_taxi.aspx,%20accessed
http://www.mof.gov.eg/Arabic/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d9%87%20%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87/Pages/Registering_for_taxi.aspx,%20accessed
http://www.gags.gov.eg/Home/Targets,%20accessed%20at%201/4/2020
https://www.elwatannews.com/news/details/4241306,
https://www.elwatannews.com/news/details/1377301
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 : معادالت االنحدار املقدرة بالدراسة 1جدول 

رقم  
 املعادلة 

عدد  
 املشاهدات 

N) ) 

معامة  
 التحديد 
  (2R ) 

 اختبار ا 
(F) 

 
 املعادلة 

1 14 0.933 168.88 *** 

                               Y= 
نح واملساعدات واملزايا  اجام  الدعم وامل

 الجتامعية 
 

β0+ 

(cons) 

β1+ 

 متغري الزمن 

μ 
متغري الخطأ  

 العشواىئ 

 35951.62* 1640.377***  

                                t 2.57 13.00  
 

2 14 0.767 39.6 *** 

                       Y=             
اجام  الدعم                            

β0+ 
(cons) 

β1+ 
 متغري الزمن 

μ 
 
 

- 2.41e+07*** 12018.76*** 
              t -6.26 6.26  

3 14 0.754 36.90 *** 

                           Y= 

         اجام  املنح واملساعدات
β0+ 

(cons) 

β1+ 

 متغري الزمن 

μ 
 

 
 - 1204931*** 601.4747***  

t -6.04 6.07  
 

4 14 0.857 72 *** 

       Y= 

 اجام  املزايا االجتامعية 
          β0+ 

             (cons) 

β1+ 

 متغري الزمن 

μ 
 

 

 - 1.56e+07 *** 7753.182 ***  

  t 8.46 8.49  
 

 ( بامللحق 1،3،9استنادا ا  بيانات الجدول رقم ) STATAاملصدر: من اعداد الباحثان باستخدام حزمة ال امج االحصائية  
 

 

 
 

  
 صفوا الخبز البلدى املدعم ما قبة مصالح منظومة الدعم   : 1شكة

 املصدر 

- https://www.elwatannews.com/news/details/4241306, accessed at 

28/6/2020 

- https://www.elwatannews.com/news/details/1377301, accessed at 

28/6/2020. 
 
 
 

https://www.elwatannews.com/news/details/4241306,
https://www.elwatannews.com/news/details/1377301
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 2020/ 19-06/2007واملساعدات واملزايا االجتامعية خالل الفرتة من  هيكة الدعم واملنح  :  2جدول  

 

 
 الحظ: أرقام فعلية،أرقام موازنة، *  ري متوافر،االرقام باملليون جنيه مصى. 

 املصدر: من اعداد الباحثان استناداح ا : 
 عىل التوا   2020/ 19ا   06/2007، األعداد من املوازنة العامة للدولة ، البيان املا  عن مرشوعوزارة املالية -
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 . 09/2010مص، التقرير السنوى،  الرشكة القابضة لكهرباء -

Abstract

The programs of subsidy، grants and aids and social benefits are 

considered as a one of the mechanisms which expressing the economic 

and social role of the state in society to support producers and some 

classes of the household sector, especially the low-income classes, as 

they represent a direct or indirect addition to the real income of these 

groups and entities. And since the allocations  of  those expenditure 

represent more than 28% of the total public spending, which made 

them one of the main causes of the deficit  of public budget, as they 

count for more than a quarter of public expenditures. Hence, any 

attempt to reduce that deficit should be reconsidered at those 

programs. So, this paper examines the analysis of the structure of 

subsidy, grants and aids and social benefits during the period 06/2007-

19/2020 where the production sector share from the total  subsidy, 

grants and aids and social benefits decreased from 38.1% in 06/2007 to 

19.3% in 19/2020 while The household sector share increased from 

61.9% in 06/2007 to 91.7% in 19/2020, as well as evaluating the 

effectiveness of the food subsidy and export promotion programs, as 

the mistakes of the previous food support program were overcome, but 

this was at the expense of the quantity of subsidized goods. 

Policymakers should follow the results and recommendations of this 

study in order to raise the efficiency of these programs in the future. 
 

Keywords: government subsidy - social benefits - rational goods - cash 

subsidy –targeting the poorest classes  
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