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 1نظام الدعم النقدى املشروط وعدالة توزيع الدخول 
 
 

 2د. مها محمود أبو زيد

 جامعة االسكندرية  -كلية التجارة 

تهدف الدراسة إىل تحديد إمكانية أن يكون نظام الدعم النقدي املرشوط وسيلة فعالة إلعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات 

الفقرية. لذلك تم استعراض اشكال الدعم املطبقة يف العديد من الدول عىل اختالف أنظمتها السياسية واالجتامعية 
ة الدعم يف مرص منذ بداية تطبيقها يف فرتة األربعينيات وحتى اآلن. إضافة واالقتصادية، مع عرض للتطور التاريخي ملنظوم

إىل تقييم كفاءة النظام الحايل والقائم عىل تطبيق الدعم العيني )السلعي( بصفة اساسية وما تم التوصل إليه من نتائج 
ر يف هذه املنظومة واقرتاح نظام للدعم تشري إىل فشلها يف تقليل التفاوت يف توزيع الدخول. لذلك هناك رضورة إلعادة النظ

يجمع بني مزايا الدعم العيني ويتجنب عيوب الدعم النقدي ويشجع الطبقات الفقرية عىل طلب خدمات التعليم والرعاية 

 الصحية الالزمة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم البرشية وتساعدهم عىل الخروج من دائرة الفقر. 

 سياسة الدعم - الفقر - عدالة توزيع الدخل - الدعم النقدي املرشوط :تاحيةفاملالكلامت 

1 

تطور مفهوم التنمية االقتصادية من ذلك املفهوم التقليدي الذي ينطوي عىل زيادة متوسط نصييب الفيرد 
التحسن يف نوعيية  إىل جانب زيادة نصيب الفرد من الدخل من الدخل الحقيقي إىل املفهوم الذي يتضمن

الحياة ألفراد املجتمع سواء من حيث االحوال الصيحية أو التعليميية أو البيةيية أو مين جانيب الت.ذيية.... 
وغريها. وتشري العديد من الكتابات التي تناولت النتائج املرتتبة عىل التنمية االقتصادية يف اليدول الناميية، 

لطبقات الفقرية يف معظم تلك اليدول. وههير ل -ورمبا املطلق -إىل أن التنمية قد اساءت إىل الوضع النسبي
ذلك يف شكل زيادة يف تركز الرثوة والدخل لدى الطبقيات ال.نيية، في دت إىل مزييد مين السيوء يف توزييع 

(. األمر الذي أصبح يحتم عىل حكومات تلك اليدول اللجيوء إىل أدوات 2017 الدخل القومي )دراز وحامد،
ملالية ملا لها من دور هام ومؤثر عىل سياسة توزيع الدخول من أجل السياسة االقتصادية وخاصة السياسة ا

تحقيق نوع من العدالة يف توزيع ميا يرتتيب عيىل عمليية التنميية مين منيافع أو أعبياء، يسيتفيد منهيا أو 
 يتحملها أفراد املجتمع. 

                                                             
  . 13/7/2019، وتم قبوله للنرش يف 12/6/2019تم تقديم البحث يف  1
 ( mTohamee@gamil.com) جامعة االسكندرية –كلية التجارة ، قسم املالية العامة – العام اإلقتصادمدرس  2
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  إليهيا حكوميات ويعد الدعم واإلعانات الحكومية بكافة أنواعها من أدوات السياسية االنفاقيية التيي تلجي
الدول النامية لتقليل التفاوت يف توزيع الدخول ومسياعدة االفيراد واألا الفقيرية عيىل تيوفري احتياجاتهيا 
االساسية من السلع والخدمات. وألن معاناة األا الفقرية ال تكون فقط بسيبب انخفياض اليدخل أو عيدم 

ب حرمانهم من احتياجاتهم االساسيية كبرشي، التمكن من اشباع الحاجات الرضورية، ولكن تكون أيضاً بسب
من رعاية صحية ومستوى مناسب من التعليم ومسكن الئق وبيةة نظيفة.... الي،، لكيل ذليك كيان هنياك 

بحيث  –خاصة يف هل ترسب قدر كبري منها ل.ري املستحقني للدعم –رضورة لتطوير سياسة الدعم املطبقة 
زمة لت.طية احتياجاتهم املعيشية فقط ولكن متتد لىك تعمل عىل ال تقترص عىل تقديم السلع االساسية الال 

تحسني قدراتهم البرشية وتنمية مهارتهم من خالل ضيامن حصيولهم عيىل قيدر مين الخيدمات التعليميية 
 والرعاية الصحية ملساعدتهم عىل كرس دائرة الفقر الذي ينتقل من جيل إىل جيل آخر. 

2 

رية ومين خيالل ادوات السياسية املاليية إىل تحقييق اهيداف املجتميع. ومين تليك ياملصيتسعى الحكومة 
االهداف، هدف تحقيق العدالة يف توزيع الدخول. وهي تركز اهتاممها يف هذا املجال عىل ادوات السياسة 

 كثري يف –االنفاقية خاصة الدعم واإلعانات. وذلك لتخفيف ما قد ينش  من اثار جانبية يف هل وجود تعارض
بني إمكانية تحقيق هدف العدالة يف توزيع الدخول وتحقييق هيدف التنميية االقتصيادية أو  –من األحيان

 (. 2014االستقرار االقتصادي )دراز وحجازي واخرون، 

وألن الدعم )سواء كان نقدياً أو عينياً( يعد من االدوات االساسيية التيي تعتميد عليهيا السياسية االنفاقيية 
بداية من –ع الدخول ولكرس حلقة الفقر التي يعاين منها افراد املجتمع. فقد حرصت الحكومة إلعادة توزي

واستناداً إىل اعتبارات العدالة االجتامعية، ويف هل التحيديات التيي يواجههيا االقتصياد  2014/2015موازنة 
رضورة اصيالحها بسيبب عىل اعادة النظر يف منظومة الدعم املطبقة، والتي مل يعد هناك شك يف  -املرصي 

 تكلفتها املتزايدة وانخفاض كفاءتها االقتصادية وانخفاض فاعليتها يف تحقيق العدالة يف توزيع الدخول. 

% من إجاميل النفقات العامة لبند الدعم واملينح 24.6فعىل الرغم من قيام الدولة بتخصيص ما يقرب من 
)حسيني  2017/2018% ضيمن مرشيوع موازنية 27.6إىل . بل وزيادتها 2015/2016واملزايا االجتامعية عام 

% 27.8( فقد اههرت االحصاءات حدوث زيادة يف نسبة السكان تحت خط الفقر لتصل إىل 2017سليامن، 
(. وهنياك 2018ري للدراسيات االقتصيادية، ي)املركز املص 2010/2011% عام 25.2بعد أن كانت  2015عام 

وذلك بسبب قيرارات االصيالح االقتصيادي التيي  2017/2018% عام 35توقعات ب ن تصل هذه النسبة إىل 

 (. 2017)جريدة اليوم السابع،  2016تتخذها الحكومة تباعا منذ عام 

اعليية منظومية اليدعم كام توصلت العديد من الدراسات إىل مجموعية مين النتيائج املؤكيدة النخفياض ف
% من السكان يتمتعيوا 20املطبقة يف املساهمة يف تحقيق العدالة يف توزيع الدخول. ومن أبرزها أن اغنى 

      % مين اليدعم ال.يذاي24% من دعم ال.ياز الطبيعيي وحيوايل 60% من دعم البنزين وما يقرب من93بي 
امليوارد  ن الفقير امليادي متميثالً يف شيكل نقيص يف(. وألن الفقر يف مرص يتضمن كل م2011)البنا واملتيم، 
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رى متمثالً يف شيكل نقيص التيدريب والتعلييم والرعايية الصيحية. باإلضيافة إىل فقير يوال.ذاء. والفقر البش
 (. 2017 الحامية االجتامعية املتمثل يف شكل نقص التمويل واملساعدات االجتامعية )صالح،

رة البحث عين آليية جدييدة ملنظومية اليدعم نكين مين خاللهيا لكل ما سبق رأت الحكومة املرصية رضو 
استهداف األا الفقرية وتحسني أوضياعهم املاديية والتعليميية والصيحية، ومين ثيم املسياهمة يف تحقييق 

روط يالعدالة يف توزيع الدخول. لذلك قامت بتبني شكل جديد من اشكال الدعم وهو الدعم النقدي املشي
رقية واسيوط، ويف ييف محافظتي الش 2005شكل تجريبي وعىل نطاق محدود عام )كانت بداية تطبيقية يف 

طبق يف منطقة عني الصرية(. حيث تم اختيار أفقر املناطق يف أفقر محافظات الجمهورية والتي  2008عام 
(. ويف هيل 2018% من السكان لتكون هي املناطق املستهدفة )جاد ومحميد، 50يتجاوز فيها نسبة الفقر 

 املعطيات السابقة تتمثل مشكلة الدراسة يف االجابة عىل التساؤل اآليت:

هل تستطيع املنظومة الحالية للدعم النقدي املرشوط تفادى عيوب األنظمة السابقة ووصول الدعم إىل 
ومن ثم القضاء عىل الفقر البرشى وفقر الحامية االجتامعية  مستحقيه وتحسني مستويات دخول الفقراء،

 عىل الفقر املادى؟عالوة 

3 

انطالقاً من مشكلة الدراسة وميع قييام الدولية بتبنيي العدييد مين أشيكال اليدعم ب.يرض تيوفري الحاميية 
ن الهدف الرئييس للدراسة هيو وضيع مجموعية مين إاالجتامعية لطبقة الفقراء وتحسني توزيع الدخول. ف

النقدى املرشوط مام يؤدى اىل تحقيق عدالة توزييع اليدخول الضوابط التى تؤدى اىل زيادة فاعلية الدعم 
رية للمسيتفيدين باليدعم ميام يدزييد مين دورهيم ىف تحقييق التنميية يىف تحقيق التنمية البشي واملساهمة

 االقتصادية .

4 

 ت يت أهمية الدراسة من منطلق كل مام ييل:
خاصيًة يف هيل  قليل نسبة السكان تحت خط الفقير.دور الدولة يف تحقيق العدالة يف توزيع الدخول وت ي

املشياكل االقتصييادية التيي شييهدتها مرصي يف السيينوات االخيرية والتييي أدت إىل تيدهور الوضييع النسييبي 
للطبقات الفقرية من ناحية وزيادة تركز الرثوة يف الطبقات ال.نيية مين ناحيية أخيرى. وهيو ميا أدى إىل 

 مزيد من التفاوت يف توزيع الدخول. 
أن تحقيق العدالة يف توزيع الدخول يٌعد من األمور الهامة لتحقيق التنمية االقتصادية عيالوة عيىل دوره  ي

 يف تحقيق االستقرار االجتامعي واالقتصادي والسيايس. 
أهمية تحقيق الكفاءة من مخصصات الدعم التي يتم توجيهها لهذه الربامج، يف شكل تحسني يف األوضاع  ي

ستهدفة وتنمية قدرتهم من خالل ضيامن حصيولهم عيىل قيدر مين التعلييم والرعايية املعيشية لألا امل
قادرين عىل املساهمة بصورة  -ىف نفس الوقت-الصحية بالصورة التي تحقق التنمية البرشية و تجعلهم 

 فعالة يف التنمية االقتصادية. 
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5 

ر الدعم النقدي املرشوط يف تحقيق العدالة يف تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي والتحلييل يف توضيح دو 
توزيع الدخول. وذلك من خالل عرض وتحليل لنتائج التجارب والخربات الدولية يف هذا املجيال. ليذلك تيم 
االعتامد عىل تحليل البيانات واملعلومات من مصادرها املختلفة والتي لها ارتباط مبوضوع الدراسة. كام تم 

ن الكتب والدوريات املحلية واالجنبية ومواقع شبكة املعلومات الدولية، إضيافة إىل االعتامد عىل العديد م
مجموعة من التقارير املنشورة بواسيطة املؤسسيات الدوليية، والتقيارير التيي تصيدرها الجهيات الرسيمية 

 املحلية. 

6 

 يف ضوء مشكلة وهدف الدراسة تتمثل خطة الدراسة يف اآليت:
 لحكومي وأنواعه يف ضوء التجارب الدولية. مفهوم الدعم ا ي
 تقييم كفاءة النظام الحايل للدعم يف مرص.  ي
 ضوابط تحقيق العدالة يف توزيع الدخول يف هل نظام الدعم النقدي املرشوط.  ي

تسعى حكومات الدول سواء كانت دول متقدمة أو دول نامية تؤمن بفلسيفة السيوق الحير أو التخطييط 
املركزي الشامل إىل اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقرية يف املجتميع وذليك مين منطليق دورهيا يف 

سياسة االنفاقيية. تحقيق اهداف املجتمع مستخدمة يف ذلك أشكال الدعم املختلفة باعتباره أحد ادوات ال
لذلك يوجد العديد من أشكال الدعم التي تقدمها حكومات الدول لطبقة محدودي الدخل يف محاولة منها 
لتحسني الوضع النسبي لدخولهم ومن ثم بلوغ هدف العدالة يف توزييع اليدخول. وقيد تناوليت األدبييات 

م املسياعدة والحاميية واملسياندة تجياه . فقد يعنى الدعSubsidy 1العديد من التعريفات املرادفة للدعم 
شخص معني أو جهة معينة. أو أن الدعم هو الرعاية االجتامعية التيي تقيدمها الحكومية للفقيراء وليذوي 
الييدخول املحييدودة يف شييكل تييوفري الخييدمات والسييلع التييي تسيياعدهم عييىل اشييباع حاجيياتهم االساسييية 

ساعدهم عىل تنمية قدراتهم ب.رض تحسني أوضاعهم والرضورية وقد تتضمن أيضا تقديم املعونات التي ت
 (. 2018املعيشية يف الوقت الحايل ويف املستقبل أيضاً )محمد ونوير، 

( يتخذ تعرييف املنظمية لليدعم نهجيا واسيعا فييام يتعليق WTOووفقاً لقوانني منظمة التجارة العاملية )
متيييازات الرضيييبية، و اء وتييوفري السييلع ب شييكال الييدعم املمكنيية، مبييا يف ذلييك املييدفوعات املبييا ة، واال 

والخدمات سواء كانت للمستهلكني )يف شكل تقديم الدولية للسيلع اسيعار اقيل مين األسيعار السيائدة يف 
األسييواق( أو للمنتجييني )يف شييكل دعييم لييبعخ عنييال املييدخالت أو لييبعخ الصييناعات خاصيية املرتبطيية 

 (. WTO, 2016بالتصدير( )
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( فتعترب أن الدعم هو " الربامج النقدية أو العينية التيي تسيعى للحيد FAOاالغذية والزراعة )أما منظمة 
من الفقر من خالل اعادة توزيع الرثوة وضامن الحد األدىن من الرفاهية من خيالل تيوفري الحيد األدىن مين 

 (. 2017)الساعدي،  الت.ذية أو مساعدة األا عىل إدارة املخاطر "

شكال املساهامت املالية الحكوميية التيي أ ن وجهة نظر الربنامج اإلمناي لألمم املتحدة كافة ونثل الدعم م

تقدم ميزة سواء بشكل مبا  أو غري مبا  أو من خالل وسيط. وهو بذلك يتضمن السلع والخدمات التي 
ون يف شكل دعم توفرها الحكومة ويتضمن أيضاً التنازل أو االعفاء من تحصيل إيرادات مستحقة أو قد يك

الحكومة للدخول أو ألسعار بعخ السلع. أما تعريف الدعم من وجهة نظر النظام األورويب للحسابات فهو 
عبارة عن املدفوعات الجارية التي تقدمها الحكومة )بدون مقابل( إىل املنتجني ب.رض الت ثري عىل مسيتوى 

ت املنتجة للسيلع والخيدمات املدعومية )اسيامعيل، روعاياالنتاج أو األسعار أو عوائد االنتاج الخاصة باملش
يدعييرف الييدعم عييىل أنييه " النفقيية  Encyclopedia Britannica(. ووفقيياً للموسييوعة الربيطانييية 2019

الحكومية املبا ة أو غري املبا ة أو الحق االقتصادي املمنوح أو االمتياز املوجه إىل املرشوعات الخاصية أو 
  .(2016)عليوة،  كومية ب.رض تحقيق اهداف عامة "االفراد أو الوحدات الح

عىل لطفي وزير املالية االسبق أن الدعم عبارة عن تيوفري السيلع والخيدمات االساسيية كتور يف حني يرى د 
ب سعار مناسبة للفقراء ومحدودي الدخل. وهو أيضا الفرق بيني تكلفية السيلع والخيدمات املدعمية وبيني 

 . (2008 ،فيلطأسعار بيعها للمستهلكني )

يتضح من خالل استقراء التعريفات السابقة ملفهوم الدعم، أن تعريف الدعم الذي يتفق وهدف الدراسية 
يتمثل يف شكل مجموعة الربامج الحكومية التي تسعى إىل تحقيق هدف العدالة االجتامعية والعمل عيىل 

يني أو النقدي للدعم. اعادة توزيع الدخول لصالح الطبقات الفقرية. سواء اتخذت هذه الربامج الشكل الع
رف عىل تقسيم الدعم إىل نوعني رئيسني   -:2 وقد جرى العد

يعد هذا الشكل من اشكال الدعم، األفضل من وجهة نظر القامئني عىل اتخاذ القيرار السييايس. وهيو مين  
احدى الطرق التي تستخدمها حكومات الدول عندما يعاين اقتصادها من هاهرة التضخم التيي تقليل مين 

 القيمة الحقيقية لعملتها الوطنية. وت خذ برامج الدعم العيني أحد ثالث اشكال هي:

 Rationed: ويتم تقسيمها إىل أربع أنيواع رئيسيية هيي دعيم البطاقيات التموينيية برامج دعم ال.ذاء ي
Subsidies  ،والتي تتضمن توزيع حجم معني من السلع ب سعار تقيل عين األسيعار السيائدة يف االسيواق

تحصيل  حييث Food Stampsويتناسب حجم هذه السلع مع عدد افراد األاة. وايضا كوبونات ال.ذاء 
الفةة املستهدفة عىل كوبونات ذات قيمة نقدية محددة متكنها من الحصول عىل مجموعية مين السيلع 

 Supplementary Feedingباألسعار السائدة يف األسواق. باإلضافة إىل كل من برامج الت.ذيية املكملية 
Program  مييذ امليدارس وت خذ شكل وجبات مدرسية واغذية لألطفال وتستهدف فةات بعينهيا مثيل تال
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والذي يهدف إىل  Food Price Subsidiesواالطفال الرضع واالمهات يف فرتة الحمل. ودعم أسعار ال.ذاء 
يف  توفري السلع لكل فةات املجتمع ب سعار مناسبة وبكميات كبيرية وب سيعار اقيل مين األسيعار السيائدة

 السوق. 
حيث يتم دعم اسعار الطاقة من قبل الحكومة وتسعريها ب قل مين تكلفية االنتياج  :برامج دعم الطاقة ي

 للطبقات الفقرية. 
: وقد تكون إما يف شكل تخفيخ الفائدة عىل قيروض االسيكان أو تخفييخ مسيتوى برامج دعم االسكان ي

سياكن التيي االيجارات. أو قد ت خذ شكل دعم مبا  للمساكن التي توفرها الحكومة أو دعم لصييانة امل
 تقيمها الحكومة. 

ويعرف عىل أنه تقديم االموال إىل فةة معينة من فةات املجتمع أو قد يكون تقديم االموال لتشجيع  
 بعخ أنواع االستثامرات )خاصة املرتبطة بصناعات التصدير(. وت خذ العديد من االشكال منها:

)غري املرشوطة(: تهدف إىل الحفاظ عىل حد أدىن من الدخل لكل أاة مع  لخاصةاملساعدات العائلية ا ي
 كل طفل جديد. ومتكني األاة من إلحاق أبنائها بالتعليم النظامي. 

: ويكون ال.رض منها ضامن مستوى دخل لألفراد بحيث ال يقع املساعدات االجتامعية النقدية العامة ي
         عاقني وكبار السن من غري القادرين عىل العمل وايضا لألا الفرد تحت خط الفقر. ويتم منحه للم

 أو األفراد عىل حسب مستوى دخولهم أو قدرتهم عىل الكسب. 
حيث تقدم الحكومات التحويالت  Conditional Cash Transferلتحويالت النقدية املرشوطة ا ي

املستهدفة باملدارس وإجراء زيارات دورية للمستشفيات. لتحاق جميع أطفال األا إالنقدية مرشوطة ب
رب من التعليم يوتسعى الحكومة من هذه الرشوط تحقيق مجموعة من األهداف منها تقليل التس

 . 3وتحسني األوضاع الصحية وتحسني األوضاع النسبية لدخول األا املستهدفة

   : وتتضمن العديد من الربامج الفرعية من أهمها برامج القروض الص.رية والتي يتم برامج توليد الدخل
ستخدامها يف  اء األصول التي تساهم يف توليد الدخل. باإلضافة من خاللها منح قروض ص.رية للفقراء إل 

وذلك يف إىل برنامج العمل العام والذي يتم من خالله توفري فرص عمل للفقراء القادرين عىل العمل 
أو نقدي  جور أما يف شكل عينيساسية عىل أن يتم دفع األ عامل البنية األ أ املرشوعات كثيفة العمل مثل 

 ولكن أقل من مستويات األجور السائدة. 

         وبعد استقراء أنواع اليدعم املختلفية ومين خيالل اسيتعراض بيرامج اليدعم يف العدييد مين اليدول ناميية 
دولة تقوم باختيار مزيج من برامج الدعم التي تستخدمها إلحداث آثيار اقتصيادية  أو متقدمة تبني أن كل

مرغوبة وتجنب آثار اقتصادية غري مرغوبة تحقيقا للعديد من اهيداف املجتميع ومنهيا العدالية يف توزييع 
 الدخول. 
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عتامد الحكومة عيىل اليدعم للحيد مين ارتفياع إ فقد تبني من خالل استعراض منظومة الدعم يف املكسيك 
األسعار وضبط األسواق واملحافظة عىل القيوة الرشيائية لليدخول النقديية بالنسيبة للفقيراء خاصية عنيدما 

. وقد تنوعت برامج الدعم التيي تيم اسيتخدمها لتحسيني 2010% عام 46بل.ت نسبة الفقر ما يقرب من 
يني. حييث متثيل برنيامج اليدعم العينيي يف دعيم أسيعار السيلع أوضاع الفقراء ما بني الدعم النقدي والع

الرضورية )الخبز /الدقيق /الزيت( باعتبارها من رضوريات الحياة بالنسبة للفقراء وقامت الحكومة بعمل 
محالت لبيع السلع االساسية ب سعار تقل عن األسيعار السيائدة يف السيوق. كيام قيدمت كوبونيات ال.يذاء 

املدعمة. هذا باإلضافة إىل تنفيذ برامج للت.ذية تولت تقدنها وزارة الصحة من أجيل  للحصول عىل األلبان
 (. 2017توفري الرعاية الصحية لألمهات خالل فرتات الحمل وت.ذية االطفال الرضع )عبد الحليم، 

. Opportunitiesأما برامج الدعم النقدي فقد كانت يف شكل تطبيق لربنامج أطلق عليه اسييم " الفرص" 
( وضم تحت مظلته أكيرث Kuy, 2014% من الدخل القومي لتمويله )0.2حيث قامت الحكومة بتخصيص 

% األقل دخالً يف توزيع اليدخل القيومي. 10مليون أاة. وهي مجموعة األا الواقعة يف  يحة الي  6من 
الريفيية األكيرث فقيراً. وتم تحديد هذه األا من خالل االعتامد عىل اسلوب االستهداف الج.رايف للمنياطق 

وقد وضع الربنامج بعخ الرشوط لالستفادة من املزايا التي يقدمها. منها اهتامم األا املسيتفيدة بانتظيام 
ابنائها يف التعليم وااللتزام مبراجعة املراكز الصحية إلجيراء الفحيوص الطبيية بانتظيام، ميع التيزام األمهيات 

االطفيال والوقايية مين األميراض. وقيد سياهم تطبييق الربنيامج يف بالحضور يف الربامج التي تختص بت.ذية 

. باإلضافة إىل حيدوث تحسين يف امليؤ ات 4% وتحسنت مستويات الدخول36تقليص فجوة الفقر بنسبة 
املعربة عن مستويات التنمية البرشية مثل االنخفاض يف معيدل وفييات االطفيال الرضيع وحيديثي اليوالدة 

ن الحالة الصحية. وزيادة نسبة االلتحياق بامليدارس يف مراحيل التعلييم املختلفية ك حد املؤ ات املعربة ع
 . 5(2010ك حد املؤ ات املعربة عن الخدمات التعليمية( )يوسف، 

 Bolsaأما الحكومة الربازيلية فقد اعتمدت بصورة أساسية عىل برنامج للدعم النقيدي أطليق علييه اسيم 
Familia  ة وذلك من خالل تحقيق هدفني:لتحسني دخول الطبقة الفقري 

: هدف قصري األجل يتمثل يف شيكل رفيع دخيول الفقيراء مين خيالل تحيويالت نقديية ليبعخ األا األول

املستهدفة. حيث تم االعتامد عىل بعخ املؤ ات املعربة عن مستوى دخيول األفيراد. واسيتهدف الربنيامج 
 $. 28األا الفقرية التي يقل دخلها الشهري عن 

هدف طويل األجل يتمثل يف تحسني نوعية القيوة البرشيية ك حيد عواميل االنتياج الهامية لعمليية  والثاين:
التنمية االقتصادية. حيث تم ربط تقديم التحيويالت النقديية برشيوط صيارمة يتعيني توافرهيا ليدى األا 

مصيال والتطعييامت لألطفيال املستفيدة، متثلت يف شكل االلتزام بتعليم اطفالها وااللتزام بالحصول عىل األ 
اطفيال  3$ شيهريا لكيل طفيل ليديها بحيد اق ي 30بشكل منيتظم. ويف مقابيل ذليك تحصيل األا عيىل 

(Soares, 2009)  عىل أن تسلم هذه املبالغ لالم عىل اعتبار أنها االكرث قدرة عيىل تحسيني أوضياع أطفالهيا
 (. Kuy, 2014ويل الربنامج )%من الناتج املحىل اإلجاميل لتم0.5وأاتها. وقد تم تخصيص
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وتوصلت الدراسات التي تناولت نتائج برنامج الدعم يف الربازيل إىل أن نسبة املسيتفيدين منيه بل.يت ميا 
(. كام حيدث (Kuy, 2014( 2011مليون شخص يف عام  11% من إجاميل السكان )ما يعادل 20يقرب من 

تسيعة امثيال  2009-2003خيالل الفيرتة مين تحسن واضح يف توزيع الدخول. حيث ارتفيع دخيل الفقيراء 
% مين 10ارتفاع دخل االغنياء. اما فيام يتعلق مبعدل منيو اليدخل فقيد تبيني حيدوث منيو يف دخيل أفقير 

%. االمر 1.7% األغنى من السكان حوايل 10%. بينام بلغ معدل منو الدخل لفةة ال 7السكان بل.ت نسبته 
الذي ساهم يف تحسن توزيع الدخل وتقليل التفاوت يف توزييع اليدخول ومين ثيم تحقييق العدالية. وقيد 

% 22% من إجاميل السكان بعد أن كانت 7انعكس كل ذلك عىل نسبة الفقر يف البالد والتي انخفضت إىل 
 (. 2014)عىل، 

ستعراض منظومة الدعم يف ماليزيا تبني أن الهيدف منهيا هيو تنميية القيوى إ من ناحية اخرى، ومن خالل 
   البرشية التي هي اساس للتنمية االقتصادية مع الرتكيز عىل برامج توليد الدخل. حييث كيان اليدعم يقيدم 

 (:2011يف اشكال مختلفة منها )الزيادي وادام، 
املستفيدة تعول افيراد معياقني أو غيري قيادر  التي تقدم للفقراء برشط أن تكون األا املنح الحكومية ي

 عىل العمل بسبب الشيخوخة. 
التي يتم تقدنها بدون فوائد لرشاء مساكن اقتصادية للفقراء يف املناطق الحرضيية. باإلضيافة القروض  ي

 إىل تنفيذ برنامج متوييل لتقديم القروض بدون فوائد للفقراء من السكان األصليني )البوميبرتا(. 
للفقراء وزيادة الخدمات املوجهة للمناطق الفقيرية، والعميل عيىل تحسيني الظيروف  فرص عمل توفري ي

 املعيشية للفقراء من خالل توفري خدمات البنية االساسية من مياه نقية ولف صحي وكهرباء. 
من خالل دعم االدوية التي يسيتهلكها الفقيراء وفيتح مراكيز صيحية يف املنياطق توفري الرعاية الطبية  ي

 الريفية والنائية وتقديم الخدمة باملجان. 
والعمل عىل دعم خدمات التعلييم وتشيجيع الفقيراء عيىل االسيتمرار يف تلقيى خدمية  إقامة املدارس ي

 التعليم. 

وكان من أبرز نتائج هذه التجربة، تحقيق التنمية عىل املستوى املحىل مين خيالل اتاحية فيرص عميل )يف 
شية وتجارة التجزئة وزراعة الخرضوات( وزيادة الدخل لرشيحة كبرية من شكل استصالح أرايض وتربية املا

السكان تحت خط الفقر. كام ادت منظومة الدعم إىل تحسن األوضاع املعيشية والدخلية لعدد كبيري مين 

 . (2015)هاشم،  املستهدفني وخروجهم من دائرة الفقر

وتشري مراجعة برامج الدعم يف الهند إىل قيام الحكومة بالجمع ما بني برامج الدعم العيني والدعم النقدي  
يف خطتها لتحسني أوضاع الدخل للطبقة الفقرية. حيث اختارت القيام بتحويل مبالغ نقدية لألا املحتاجة 

. يف حني اختارت كوبونات ال.يذاء كنيوع يف القرى االشد فقرا وذلك لضامن توفري الحد األدىن من االستهالك
 (. 2014من أنواع الدعم املقدم للطبقات الفقرية يف املناطق الحرضية )عىل، 



  2019 يوليو – لثالعدد الثا -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
161 

واشرتطت للحصول عىل الدعم يف الحالتني أن تكون األا املتلقية للدعم مشاركة يف بيرامج العميل العيام. 
يوم عمل سينوياً يف مجيال االشي.ال  100والذي يضمن للفقراء  MGNREGS)مثل برنامج ماهامتا غاندي 

الخاصة باملجتمع املحىل وب جر أقل من األجر السائد(. وقد توصلت الدراسات التي تناوليت نتيائج بيرامج 
الدعم يف الهند، إىل أن استفادة الفقراء من اليدعم العينيي يف صيورة كوبونيات غيذاء كانيت أكيرب مقارنية 

نيت تكلفية هيذه الكوبونيات أفضيل بالنسيبة للحكومية مين الناحيية بالتحويالت النقدية املبا ة. كام كا
 (. 2017االقتصادية )بدوي، 

أما منظومة الدعم يف بنجالديش فقد تضمنت اشكال متنوعة من صيور اليدعم منهيا التحيويالت النقديية 
الل والدعم ال.ذاي والقروض متناهية الص.ر ملرشوعات تساعد الفقراء عىل العمل وتوليد اليدخل مين خي

باإلضافة إىل االعفاء من رسوم بعخ الخدمات مثل رسوم التعليم  -خاصة املوجهة للمرأة–التوهيف الذايت 
والخدمات الصحية ودعم اسعار الكهرباء واالسمدة الزراعية. وبلغ عيدد املسيتفيدين مين هيذه املنظومية 

اض مزمنة ومعاقني وكبيار مليون شخص كانوا ما بني محدودي دخل وغري متعلمني واصحاب امر  35.5نحو 
السن. وقد ساهم التنوع يف اشكال الدعم ووصوله إىل مستحقيه يف خفخ نسب الفقر )من خالل تحسيني 

واسيتمرت يف االنخفياض إىل أن بل.يت  2005% عيام 40إىل  2000% عيام 48دخول الطبقات الفقرية( من 
 (. 2017)عبد الحليم،  2013% عام 25

يف شكل عيني ب.رض مواجهة  1979والذي بدء تطبيقه عام  -إيران يف الدعم  من ناحية أخرى تشري تجربة
بالتحول من اليدعم العينيي إىل اليدعم النقيدي. ويرجيع ذليك إىل أن  2008إىل قيام الحكومة عام  -الفقر 

سياسة الدعم املطبقة كانت تقوم عىل الدعم املفتوح. حيث كانت الطبقة ال.نيية واملتوسيطة هيي األكيرث 
فادة من الدعم دون الفقراء. وكان أغلب الدعم موجيه للخيدمات العامية )الصيحة والتعلييم والطاقية است

والبنية األساسية( وكانت النسبة األقل منه مخصصة لليدعم التميويني )اليدقيق /الليل /الزييت /السيكر(. 
الدعم العينيي لذلك سعت الحكومة إىل اصالح منظومة الدعم من خالل أصدر قانون بالتحول من سياسة 

إىل الدعم النقدي )أطلق عىل الربنامج اسم الدعم املستهدف( وتم ذليك مين خيالل خطية طويلية االجيل 
تهدف إىل وقف اهدار املال العام والحد مين الفقير والتوزييع العيادل لليدخول وامليوارد. ولتحقييق هيذه 

سينوات. ميع تلقيى  5خيالل  االهداف، قامت الحكومة باتخاذ بعخ الخطوات منها إل.اء اليدعم السيلعي

طلبات من األفراد الراغبني يف الحصول عىل الدعم النقدي لوضع قاعدة بيانات عن عدد املستفيدين وعين 
أوضاعهم االقتصادية واالجتامعية ب.رض الوصول إىل أكرث الفةات فقرا يف املجتمع. ثم ييل ذلك لف مبلغ 

سينوات ميع وضيع حيد  5ىل أن يزيد هذا املبلغ خيالل نقدى لكل ااة مستحقة للدعم يف السنة األوىل ع
دوالر/ فرد. كام قامت الحكومة مبنح مبالغ أكيرب للفةيات االكيرث فقيرا يف املنياطق  25ادىن ملبلغ الدعم بلغ 

(. وقد كان من اهم نتائج هذا التحول انخفاض حجم استهالك العدييد مين السيلع 2014العشوائية )عىل، 
% يف أوىل سينوات تطبييق 30برتولية. حيث أنخفخ حجيم االسيتهالك منيه بنسيبة املدعمة خاصة املواد ال

برنامج الدعم الجديد. كام أن مبالغ الدعم التي تم توفريها بسبب التحول إىل الدعم النقدي، تم توجهيهيا 
إىل دعييم االسييتثامر يف القطيياع الصييناعي والزراعييي. وسيياهمت التحييويالت النقدييية التييي حصييل عليهييا 
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يدين يف تقبل فكرة التحول إىل الدعم النقدي خاصة مع قيام الحكومة بعمل حملة اعالمية واسيعة املستف
 . 6لتوعية املواطنني ب همية اصالح منظومة الدعم والنتائج املتوقع الحصول عليها من هذا االصالح 

م املطبقية يف اليدول ومل يختلف شكل برامج الدعم يف الواليات املتحدة االمريكية، كثيرياً عين بيرامج اليدع
السابق االشارة إليها. حيث تقدم الحكومة األمريكية برامج الدعم تحت مسمى "برامج الرفاهية" وتسيعى 
من خاللها إىل تحقيق العدالة يف توزيع الدخل القومي وزيادة رفاهيية الطبقيات الفقيرية. وتتضيمن هيذه 

ت نقدية مبا ة أو يف شكل عيني من خالل الربامج أشكال متعددة من الدعم، فقد تكون يف شكل تحويال 
 تقديم الخدمات والسلع ب سعار تتناسب مع مستويات دخولهم املنخفضة. 

وقد تم وضع مجموعة من الرشوط لالستفادة من هذه الربامج، متثلت يف شيكل اجتيياز الفةية املسيتهدفة 
القادرة عىل العمل أو أن يكون من كبار لنوعني من االختبارات: األول: أن يكون املستفيد إما من األا غري 

السن أو أن تكون الزوجة هي التيي تعيول األاة. واالختبيار الثياين أطليق علييه اسيم اختبيار الوسيائل أو 
االمكانيات، وهو يتضمن رضورة أن يكون إجاميل ما نتلكه الفرد من دخيل سينوي أو شيهري أو أصيول ال 

 . 7ر لالستفادة من برامج الرفاهية يتعدى الحد األدىن ملستوى الفقر املقر 

ومتثلت برامج الدعم النقدي يف شكل تقديم تحويالت نقديية مبيا ة ملسياعدة األا التيي ليديها اطفيال 
وهي األا التي يتوىل رعايتها  Aid of Families with Dependent Children (AFDC)سم  إوعرف ب

لألا ذات  Temporary Assistance for Needy Families (TANF) (أحد الوالدين فقط وايضا برنامج
الدخل املنخفخ ولديها اطفال ونساء حواميل وييدفع لفيرتة مؤقتية ويسياعد رب األاة يف الحصيول عيىل 

وقيد يقيدم اليدعم مبيا ة لكبيار السين وفاقيدي البرصي وغيري  Kugler, Adriana, 2018)فرصة عميل )
ويتميز هيذا . Supplemental Security Income (SSI)القادرين عىل العمل وأطلق عليه اسم برنامج  

 الربنامج بإمكانية تعديل املبالغ املقدمة لتتميش مع معدالت التضخم السائدة. 

حييث يحصيل  FOOD STAMPSشكل كوبونات أو طوابيع ال.يذاء  أما برامج الدعم العيني فقد أخذت
املستفيدون عىل مجموعة من السلع الرضورية من محالت محددة يتم التعاقد معها. أو قيد ت خيذ شيكل 
تحويالت غري نقدية يف شكل تقديم الخدمية الطبيية إميا باملجيان أو ب سيعار مدعمية عيىل حسيب الفةية 

جيار أو دفيع ايجيار املستفيدة. أو قد تكون يف شكل دعم للمساكن مين خيالل قييام الحكومية بيدعم االي
(. وقيد 2003تكمييل أو دعم اسعار الفائدة عىل القروض الخاصة برشاء املنازل للفةات املستفيدة )عتامن، 

اشارت احدى الدراسات التي تناولت أثر هذ الربامج عىل األوضياع املعيشيية للفقيراء وتقلييل التفياوت يف 
ة عكسية بني زييادة األنفياق الحكيومي املخصيص ( إىل وجود عالق1985-1959توزيع الدخل خالل الفرتة )

لدعم الفقراء ومعدالت الفقر، خاصة لو كانت قيمة هذه االعانيات ت خيذ يف االعتبيار الزييادة يف معيدالت 

 . 8 (2017التضخم السائدة يف االقتصاد القومي )عبد الحفيظ، 

ية إىل تحقيقهيا مين خيالل ومع تعدد وتنوع األهداف التي تسعى حكومات الدول ومنها الحكومية املرصي
تطبيق برامج الدعم املختلفة ومنها تحسني األوضاع النسبية ليدخول الفقيراء وتحقييق العدالية يف توزييع 

https://econofact.org/author/adriana-kugler


  2019 يوليو – لثالعدد الثا -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
163 

الدخول. ومع ندرة املوارد املالية املتاحة لتلك اليدول خاصية الناميية منهيا. تصيبح هنياك رضورة لتحقييق 
الدعم من ناحية وضامن وصوله إىل مستحقيه من ناحيية  الكفاءة يف تخصيص املوارد املتاحة لتنفيذ برامج

 أخرى. 

لذلك تصبح عملية تقييم برامج الدعم سواء كان برنامج دعم عيني أو برنامج دعم نقدي من االمور الهامة 

 الختيار االفضل والذي نكن من خالله الوصول إىل هدف العدالة يف توزيع الدخول. 

. فقد عرفت مرص نظام الدعم ألول مرة يف عهد امللك 9مرت منظومة الدعم يف مرص بالعديد من املراحل 
جنيه للتصدي ملشكلة "الحفاء" التي  2000. حيث متثل الدعم يف شكل تخصيص مبلغ 1941فاروق عام 

كان يعاين منها معظم ابناء الشعب املرصي. ومع بداية الحرب العاملية الثانية ومع حدوث زيادة يف أسعار 
اك إىل استرياد كميات من السلع ال.ذائية وبيعها ب سعار مخفضة يف املنافذ السلع، اضطرت الحكومة آنذ

الحكومية. كام قامت بتوفري بعخ السلع االساسية )زيت /سكر/كريوسني/شاي( بنظام الحصص وتم 
استخدام البطاقة التموينية لتوزيع هذه املواد عىل املستهلكني شهريا ومبقدار محدد لكل شخص يف األاة. 

 مليون جنيه.  2مخصصات الدعم  يف موازنة الدولة  ىف ذلك الوقت حوايل  وبل.ت

وخالل فرتة الخمسينيات اتخذت الدولة توجه جديد متثل يف شكل زيادة دورها يف النشاط االقتصادي 
قامت الحكومة بتبني برنامج أدطلق  1952وأصبح الدعم يعرب عن التوجه السيايس للدولة. فبعد نجاح ثورة 

اسم برنامج "رفاه" والذي تحملت مبقتضاه الدولة مسةولية تقديم الخدمات العامة كالتعليم والصحة عليه 
واالسكان. عىل أن تكون هذه الخدمات متاحة لكل فةات املجتمع. وبل.ت مخصصات الدعم يف موازنة 

 مليون جنيه.  15الدولة يف ذلك الوقت حوايل 

م البطاقات التموينية لعدد من السلع األساسية. وكان ذلك وشهدت فرتة الستينيات طرح الحكومة لنظا
 . 1967بسبب النقص الشديد يف هذه السلع نتيجة لظروف حرب 

تبنت الدولة نظام اقتصيادي منفيتح عيىل العيامل  -والتي أدطلق عليها حقبة االنفتاح  -ويف فرتة السبعينيات
اليدعم التميويني عيىل عيدد مين السيلع  الخارجي وسعت إىل تحرير األسعار واتخذت قرار بخفخ حجيم

)الدقيق والسكر واالرز والشاي( بناء عىل توجيهات البنك الدويل إلصالح االقتصاد القومي. إال أن املعارضية 
الشعبية لهذا القرار دفعت الدولة إىل الرتاجع عنه، بل وسعت الحكومة إىل التوسع يف حجم وقيمة الدعم. 

لسلع ال.ذائية. وبليغ متوسيط قيمية اليدعم يف موازنية الدولية يف تليك صنفا من ا 18حيث أصبح يتضمن 
 مليون جنيه.  20الفرتة ما يقرب من 

وخالل فرتة الثامنينات ومع تزايد األسعار العاملية للسلع ومع تزايد عدد السلع التي دخلت ضمن منظومة 
وصيل مقيدار اليدعم للسيلع الدعم، بدء الحديث عين التزاييد املسيتمر يف عجيز املوازنية خاصية بعيد أن 

يف            مليار جنية سنوياً. ومع ههور مشكلة تراكم الديون، ودخول الدولة  1,6التموينية ما يقرب من 
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مفاوضات مع صندوق النقد الدويل إلعادة جدولة الديون. كان عليها أيضاً إصالح نظام الدعم خاصة دعيم 
 لحدوث اعرتاض شعبي كام حدث يف السابق(. حيث قاميت السلع ال.ذائية ولكن بصورة تدريجية )تفادياً 

باتخاذ بعخ الخطوات متثلت يف تقليل عدد السلع املدعمة، إضافة إىل تخفيخ الدعم عىل الخبز يف شيكل 
رفع سعره تارة وتخفيخ وزنه تارة اخرى حتى قاميت برفيع اليدعم كليياً عيىل بعيخ أنواعيه. كيام قاميت 

لذين يحق لهم امتالك بطاقية متيوين مين خيالل اصيدار قيرار بإيقياف الحكومة بتخفيخ عدد االشخاص ا
% مين عيدد 70خدمة تسجيل املواليد الجدد يف نظام الدعم. إىل أن بل.ت نسبة املستفيدين مين اليدعم 

املواطنني. كيام قاميت الحكومية باتخياذ اجيراءات اخيرى متثليت يف شيكل تصينيف بطاقيات التميوين إىل 
طبقة محدودي الدخل )العاملون بالحكومة والقطاع العام ومستحقي معيا   مجموعتني، األوىل تستهدف

السادات واصحاب املعاشات والحرفيون والعاملة الزراعية املؤقتية. وغيريهم وهيي الطبقية التيي تسيتحق 

دعامً كامالً وت خذ البطاقة اللون األخرض. واملجموعة الثانية وتستهدف أصحاب املهن الحرة والور  ويقدم 
 دعم جزي وت خذ بطاقة التموين اللون األحمر.  لهم

واستمر هذا الوضع حتى بداية فرتة األلفينيات والتي شيهدت العدييد مين االحيداث االقتصيادية العامليية 
. وقيام الحكومية باتخياذ قيرار 2004واملحلية ت ثر بها االقتصاد املرصي منها ازمة الرهن العقاري خالل عام 

( وما ترتب علييه مين انخفياض يف قيمية الجنيية املرصيي أميام العميالت 2005م بتحرير سعر الرصف )عا
االخرى وارتفاع معدل التضخم وغالء املعيشة بسبب ارتفاع اسعار السيلع املسيتوردة باإلضيافة إىل ارتفياع 

. وقد اضطرت الحكومة كيرد فعيل لتليك االحيداث إىل اضيافة بعيخ 2009األسعار العاملية للبرتول يف عام 

لع الجديدة إىل البطاقة التموينية للفةات التي ال يتوافر لها مصيدر لليدخل وسيمحت بإضيافة موالييد الس
% من السكان( إىل بطاقات التميوين وقاميت بتحوييل 79)حتى بلغ عدد املستفيدين  2005، 1989عامي 

طاقة. باإلضافة إىل بطاقات الدعم الجزي إىل دعم كيل. كام قامت بزيادة كمية الزيت والسكر واألرز لكل ب
قيامها بإدراج دعم املواد البرتولية كبند ليح ضمن بنود املوازنة. وقيد سياهم كيل ذليك يف زييادة قيمية 

وأصيبح بنيد السيلع  2012/2013ملييون عيام  70390إىل  2000/2001مليون جنيه عيام  1794الدعم من 
كرب من إجاميل الدعم )يف املتوسط ميا يقيرب التموينية وبند دعم املواد البرتولية يستحوذان عىل النسبة األ 

 % من إجاميل قيمة الدعم يف موازنة الدولة(. 70من 

اتخذت الحكومة اجراءات أكرث حزماً إلصالح منظومة اليدعم متثليت يف تنقيية  2013/2014وبدءاً من عام 

تحقي اليدعم. بطاقات التموين من خالل وضع مؤ ات لتحديد مستحقي الدعم الكىل والجزي وغري مسي
وذلك باالعتامد عىل مؤ  الدخل ومعدل استهالك الكهرباء وحجم الرضائب التي يتم سدادها... ال،. كيام 
قامت بتخفيخ دعم املواد البرتولية ودعم الكهربياء مين خيالل الرفيع التيدريجي ألسيعار البنيزين وال.ياز 

 والكهرباء. باإلضافة إىل رفع اسعار استهالك املياه. 

 –خاصية دعيم السيلع ال.ذائيية –تضح لنا اعتامد سياسة الدعم بشكل رئييس عىل الدعم العينيي وهكذا ي
ومتثلت مربرات الحكومة يف اعتامدها عىل الشكل العيني للدعم يف متتعه بالعديد من املزاييا منهيا ضيامن 

أي ارتفاع يف  توفري السلع األساسية ب سعار تتناسب مع اصحاب الدخول املنخفضة )برصف النظر عن وجود
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         مسيتوى التضيخم( ميام يسياهم يف تحسيني مسيتوى الت.ذيية ليدى الطبقية الفقيرية. ومتتيع هيذا الشييكل 
عيىل وصيول السيلع إىل املسيتحقني  -من وجهة نظرهم –من اشكال الدعم بالت ييد السيايس بسبب قدرته 

       سيهولة يف تطبيقيه أو تعديليه من الفقراء مام يساهم يف تحسني هيكل توزييع اليدخل خاصية وأن هنياك 
وقد ترتب عىل تطبييق هيذه املنظومية النتيائج  .(2005يف حالة حدوث أي أزمات )هيبة وسمري واخرون، 

 :10االتية 
استفادة الطبقات ال.نية من الدعم املتاح لكل افراد املجتمع أكرث من الطبقات الفقيرية بسيبب قيدرة  ي

سلع والخدمات املدعمة مثل املواد البرتولية. حييث اشيارت احيدى األوىل عىل  اء كميات أكرب من ال
 % من دعم الطاقة. 25-%15% من السكان يستفيدون مبا يرتاوح ما بني 40االحصاءات إىل أن اقل من 

% منه 48% فقط من دعم الخبز ودعم الدقيق إىل الطبقات الفقرية. يف حني يترسب أكرث من 35يصل  ي
 جتمع، ويترسب الباقي عىل مستوى املؤسسات التسويقية. % من افراد امل60ألغنى 

ال يصل دعم اإلسكان إىل مستحقيه خاصة يف املدن الجدييدة للشيباب. بسيبب الحصيول عيىل األرايض  ي
 ب.رض اإلتجار فيها وليس ب.رض حل مشكلة اإلسكان. 

يتعدى نصيب أفقر % من اإلنفاق عىل التعليم يف حني ال 22% من السكان عىل حوايل 20يست ثر اغنى  ي
       %.80% من هذا اإلنفاق. حييث تصيل نسيبة إلتحياق األغنيياء بيالتعليم الجيامعي إىل 15% منهم 25

   يف حني يترسب معظم الفقراء من مرحلتي التعليم االعدادي والثانوي اللتني تتطلبيان تكياليف ليسيت
لطبقيات ال.نيية والطبقيات العلييا مين يف مقدرتهم. وبالتايل تكون االستفادة األكرب من دعم التعلييم ل

الطبقة املتوسطة. وقد أشارت احدى الدراسات إىل أن فرص التحاق الطالب الذين ينتمون لألا ال.نية 
اضعاف إذا كان الطالب ينتميي إىل األا ال.نيية يف الحرضي  10اضعاف األا األقل دخالً. وتصل إىل  7

أليف مترسيب مين  200(. وأن هنياك 2015دة االهيرام، مقارنة بالطالب يف ريف الوجه القيبيل )جريي

 (. 2018فقط )جريدة اخبار اليوم،  2017التعليم بسبب هروف مادية يف عام 
من قبيل وزارة التميوين ألصيحاب البطاقيات وجيود  2018اتضح من املراجعات االخرية التي متت عام  ي

 -كانوا يحصيلوا علييه بليغ عيددهم عدد كبري من الفةات التي ال تنطبق عليها  وط استحقاق الدعم
مليون مستفيد. وهم الفةات التي تبني أنهيا  14ما يقرب من  -وفقاً لترصيحات مسةويل وزارة التموين

متتلك سيارات فارهة ومعيدالت اسيتهالكها مين الكهربياء مرتفعية بسيبب امتالكهيا ألجهيزة كهربائيية 
أليف جنييه كيام أنهيم  30الدهم تقيرتب مين )التكييفات( ولهم القدرة عىل دفع مصاريف دراسية ألو 

أفدنة وغريها من املعايري التي بناءاً عليهيا تيم اعتبيارهم مين غيري  10حائزين ألرايض زراعية تقدر ب 
 . 11املستحقني للدعم 

ومن الجدير باملالحظة من خالل ماسبق وصول الجزء األكرب من الدعم إىل الطبقات ال.نية غري املستحقني  
% تقريبا من الطبقة ال.نية لديها بطاقة متوين مدعومة 71أن ، حيث وغري املستهدفني من منظومة الدعم

متوين مدعمة جزئيا أو ليس  % لديهم بطاقة14بالكامل يف حني يوجد نسبة من الطبقات الفقرية تصل إىل 
أو لعدم توافر األوراق املطلوبة الستخراج البطاقية )وبالتيايل فهيم  لديهم بطاقة إما بسبب االمية السائدة 
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يحصلون عىل احتياجاتهم االساسية ب سعار السوق(. ويشري ذلك إىل عدم وجود ضوابط صيارمة يف تطبييق 
 الرشوط املحددة ملن يستحق الدعم. 

 :ييلتطبيق منظومة الدعم الحالية كل مام  ترتب عىل
 % من دعم السلع ال.ذائية. 70استحواذ املناطق الحرضية عىل نحو  -
 % من الخبز املدعوم يتم توزيعه يف الوجه البحري والباقي يحصل عليه الوجه القبيل. 60أن  -

استحواذ الوجه البحري عىل اغلب الدعم املوجه للميواد البرتوليية )خاصية ال.ياز الطبيعيي( والكهربياء.  -
 ة منها. بسبب عدم وصول شبكات ال.از والكهرباء للعديد من املناطق يف الوجه القبيل خاصة الفقري 

استفادة املناطق الحرضية من دعم املياه والرصف الصحي بصورة أكرب من الريف. والذي يعاين من ندرة  -

املياه النقية مع قصور يف توفري شبكات للرصف الصحي يف تلك املناطق. حييث تشيري االحصياءات إىل أن 
انعدام خدمات الرصف الصحي % يف هل 58ريف الصعيد ال يزال محروما من مياه الرشب النقية بنسبة 

 املناطق الحرضية فقط بالرصف الصحي.  3/1بالريف واستفادة 
مستشيفى جيامعي يف  31توزيع الخيدمات الصيحية بعييدا عين أمياكن تركيز الفقيراء. فنجيد أن هنياك  -

مستشفى ىف الوجه القيبيل.  2مستشفى يف الوجه البحري. يف حني توجد عدد  20املحافظات الحرضية، و
فقط يف الوجه  3رية ويمستشفى يف املحافظات الحض 11ستشفيات املؤسسة العالجية. فيوجد منها أما م

القبيل. لذلك يضطر الفقراء ومحدودي الدخل إميا إىل االقتطياع مين دخيولهم للحصيول عيىل العيالج يف 
لخدمة املستشفيات الخاصة يف هل ندرة املعروض من الخدمات الصحية يف مناطق تركزهم أو إستخدام ا

 (. 2011الصحية املتاحة ذات الجودة املنخفضة )عبد الحليم، 

حصاءات يتضح عدم قدرة منظومة الدعم يف شكلها الحايل عىل تحقيق العدالة يف توزييع وىف ضوء هذه اإل 
رية واملنياطق الريفيية( أو )الوجيه يالدعم بني مختلف املناطق عىل مسيتوى الجمهوريية )املنياطق الحضي

 . 12% من القرى االشد فقرا يف مرص تقع يف الوجه القبيل 95ه القبيل( عىل الرغم من أن البحري والوج

ستعراضه من نتائج منظومة الدعم الحالية التي استمرت الحكومة يف تطبيقها عىل مدار إ وبناءاً عىل ما تم 
تحقييق اهيدافها ومنهيا عاماً، يتضح لنا فشل هذه املنظومة القامئة عىل الدعم العيني يف  80ما يقرب من 

          تقليل التفياوت يف توزييع اليدخل ورفيع املسيتوى املعييشي للطبقيات الفقيرية ملواجهية االرتفياع املسيتمر
 هم العيوب والنقائص التي لعبت دوراً هاماً يف فشلها ما ييل:أ يف مستويات األسعار. ولعل من 

منذ بداية تطبيق سياسة الدعم، كان هناك خلط من قبل الحكومة بني الهيدف االقتصيادي واالجتامعيي  ي
للدعم والهدف السيايس. فهي تارة تسعى إىل وصول الدعم إىل مستحقيه من منطلق تحقيق العدالة يف 
توزيع الدخول وتارة اخيرى تسيعى لتحقييق مكاسيب سياسيية مين خيالل اتاحية اليدعم لكيل طبقيات 

 املجتمع. 
عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة نكن االستناد إليها لتنقية ومراجعة البطاقات التموينية بصفة دورية.  ي

% منها افراد مسجلني مين غيري املسيتفيدين الفعلييني إميا 45حيث تبني أن بطاقات التموين تتضمن يف 
 بسبب الوفاة أو بسبب عدم اإلقامة يف مرص. 
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ني هدف إعيادة توزييع اليدخل لصيالح الفقيراء وهيدف الحيد مين الزييادة وجود خلط لدى الحكومة ب ي
تخاذها لقرار إيقاف قيد املواليد الجيدد مين آن آلخير. إ السكانية وتنظيم النسل. ويظهر ذلك من خالل 

فراد داخل األا التي ليديها بطاقيات متيوين غيري ميدرجني بهيا وفقيا % من األ 56وهو ما أدى إىل وجود 
 راسات. لنتائج بعخ الد

تطبيق آلية استهداف خط  متمثلة يف دعم لبعخ السلع والخدمات ب.خ النظر عن الطبقية املسيتفيدة  ي
من هذا الدعم وهل هي مستحقة لهذا لدعم أم ال. وعدم وجود ربط بني قيمة اليدعم والحالية املاديية 

ازنة الدولة تحيت . ويظهر ذلك من خالل استعراض كافة السلع والخدمات املدرجة ضمن مو 13للمستفيد
بند الدعم، من مواد برتولية )بنزين وسوالر وغاز طبيعي( وكهربياء وخيدمات نقيل ركياب داخيل امليدن 

ومياه وخدمات تعليمية ورعاية صحية وغريها من السلع والخدمات املتاحة للجميع ب.خ النظر عام إذا 
آليية االسيتهداف الخطي  يف احيدى  كانوا يستحقوا الحصول عليها ب سعار مدعمة أم ال. وقد ههرت نتائج

والتي توصيلت إىل وجيود زييادة يف معيدالت  2008الدراسات املنشورة عن مركز األهرام للدراسات عام 
االستفادة من برامج دعم السلع التموينية مع الزييادة يف مسيتويات اليدخول. ويظهير ذليك مين خيالل 

% من دعم السيلع 24السكان يستفيدوا ب % من 20( والذي يتضح من خالله أن أغنى 1الجدول رقم )
 % فقط. 17% من السكان ب 20التموينية يف حني يستفيد أفقر 

 

 ستفادة  ائح املجتمع بدعم السلع التموينيةإ مدى  :1جدول 

 ستفادة من دعم السلع الحكوميةنسبة اإل  ستهالكالرشائح املختلفة لل 

 %17 %20أفقر 

 %18 ليةا% الت20الي 

 %19 % الثالثة20الي 

 %22 % الرابعة20الي 

 %24 %20أغنى 
 

  .2008املصدر: الجبايل،                                   
 

% 66عدم وجود نظام محكم للرقابة واملتابعة لضبط املنظومة وتحقيق أهدافها، خاصة بعد ما تبيني أن  ي
من إجاميل مبالغ الدعم التمويني التصل إىل مستحقيه وأن جانب كبري من هيذا اليدعم يسيتحوذ علييه 

 (. 2017ليم، الوسطاء والساماة وتجار السوق السوداء ويحققون منه أرباحاً غري مرشوعة )عبد الح
مليون فرد، ومع وجود أكرث من  25.4ومع حدوث زيادة يف عدد السكان تحت خط الفقر إىل ما يقرب من 

% من األميني من 40نصف سكان الريف القبيل ال يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الرضورية للمعيشة وأن 

الريفية الفقرية لديها ت مينات اجتامعية )تينخفخ % فقط من القوة العاملة يف املناطق 28طبقة الفقراء. و
% مين الفقيراء 75% بالنسبة للقيوة العاملية مين اإلنياث الفقيريات(. ويف هيل وجيود 10هذه النسبة إىل 

يعيشون يف أا كبرية الحجم بها أكرث من عرشة أفراد. ومع انخفاض نسب الحاق األطفال بالتعليم األسايس 
رف يعاملة األطفال وانخفاض نسبة املنازل املتصلة بشبكات املياه والكهربياء والصييف األا الفقرية، وزيادة 

(. ويف هل املعطيات السابقة ومع تبنى 2016الصحي، وزيادة معدالت البطالة يف الطبقات الفقرية )الفقي، 
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بية الدولة لسياسة دعم مفتوحة وبدون تحدييد فةية معينية تسيتفيد منيه. بيدأت تتعياىل االصيوات املطال
برضورة إعادة النظر يف شكل منظومة الدعم )خاصة دعم السلع التموينية( وذلك بالتحول من دعم أسعار 
السلع والخدمات إىل الدعم النقدي من منطلق قدرته عىل تجنب العديد من جوانب القصور التي ههرت 

واجهية أي ارضار مع تطبيق الدعم العيني. وذلك من خالل منح املستفيد تعيويخ نقيدي يحصيل علييه مل
تلحق به نتيجة الرتفاع األسعار ويف نفس الوقت تسياهم يف تحقييق هيدف إعيادة توزييع اليدخل لصيالح 
الطبقات محدودة الدخل. كام أن توجيه الدعم النقدي بصورة مبا ة للمستفيد دون وسيطاء، يسياهم يف 

 (. 2004منع ترسب الدعم إىل غري مستحقيه )مركز املعلومات ودعم القرار، 

اختلفت اآلراء حول شكل منظومة اليدعم التيي تسياهم يف تحقييق العدالية يف توزييع اليدخول. فيذهب 
البعخ إىل الت كيد عىل أن الدعم النقدي هو االفضل ت سيسا عىل قدرته عىل الوصيول إىل مسيتحقيه وأنيه 

داة فعالة إلعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء. وأن األا املستفيدة تحصل عيىل املسياعدات ولهيا مطليق أ 
الحرية يف  اء احتياجاتها من السلع وايضا قدرته عىل تجنب تهريب السلع املدعمة إىل السيوق السيوداء 

 السوق.  عالوة عىل عدم وجود ازدواج يف اسعار السلع املدعمة وبالتايل تجنب تشوهات

ويري البعخ اآلخر أن الدعم العيني هو األفضيل بسيبب انخفياض تكلفتيه املاليية واالداريية باإلضيافة إىل 
قدرته عىل توفري السلع األساسية ب سعار مخفضة. كام أن ارتفاع معدالت التضيخم تيؤدي إىل تلكيل قيمية 

 الدعم النقدي وبالتايل تقل درجة استفادة الفقراء منه. 

التجارب الدولية والدراسات التي تناولت املفاضلة بني الدعم النقدي والدعم العيني توصيلت إىل أن إال أن 
أفضل السبل لتحسني توزيع الدخل يكون من خالل تحسني أوضياع الفقيراء وأن تحقييق ذليك يكيون مين 

ا مين حييث روط ليس فقط مين الناحيية املاديية ولكين ايضييخالل الرتكيز عىل برامج الدعم النقدي املش
مساهمته يف تحسني األوضاع الصيحية واملسيتوى التعليميي لهيذه الطبقية وزييادة قيدرتها عيىل مواجهية 

 (. 2017الظروف الطارئة من مرض واعاقة وغريها )بدوي، 

ويعد الدعم النقدي املرشوط صورة من صور اليدعم النقيدي التيي تيم تعيديلها بحييث تتجنيب جوانيب 
صورة النقدية للدعم املطلق. وقيد قيام البنيك اليدويل بتعرييف اليدعم النقيدي القصور التي تعاين منها ال

املرشوط عىل أنه "برنامج يختص بتحويل مبالغ نقدية لألا الفقرية برشط أن تقوم هيذه األا باالسيتثامر 
يف رأس املال البرشي املتمثل يف اطفالهيا مين الناحيية الصيحية والتعليميية. حييث تسيتحق األاة اليدعم 

روط من اهمهيا رضورة انتظيام أطفالهيا يف الدراسية عيىل االقيل بنسيبة يالنقدي مقابل التزامها ببعخ الش

    شيرتاك % من ايام الدراسة. وأال يرسب الطفل أكرث من مرة واحيدة ميع التيزام األم وأطفالهيا باإل 80حضور 
يف الربامج الصحية الوقائية ومراجعة الوحدات الصحية بصيفة دامئية لضيامن سيالمة صيحة األم والطفيل " 

.(Fishbein and Schady, 2009 ) 
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يسعي برنامج الدعم النقدي املرشوط إىل تحقيق العديد من األهداف من أهمها زيادة استثامر الدولية يف 
يف توزييع اليدخول واليرثوات بيني األجييال وبعضيها اليبعخ  الطاقات البرشية املستقبلية وتحقيق العدالية

يف دولتيان هيام املكسييك  1997. وقد بدأ االهتامم باليدعم النقيدي املرشيوط منيذ عيام 14(2017)بدوي، 
والربازيل ثم امتد إىل العديد مين اليدول األخيرى يف أمريكيا الالتينيية وآسييا وأفريقييا وأصيبح موجيوداً يف 

خرى خاصة الدول النامية والفقرية إىل أن بلغ عدد الدول الذي تطبق هذا الشكل من العديد من الدول اال 
 . 2016دولة عام  63اشكال الدعم ما يقرب من 

وقد دعمت املؤسسات والهيةات الدولية املانحة كالبنك الدويل هذا الشكل من أشكال الدعم بعد أن أثبت 
خيالل اسيتهداف األا الفقيرية وتقلييل احيتامالت زييادة قدرته عىل تقليل التفاوت يف توزيع الدخول من 

نسييبة الفقيير يف املسييتقبل ميين خييالل اسييتثامر مبييالغ الييدعم يف تحسييني نوعييية رأس اليييييامل البييييرشي 
(Bergstrom, Katy and Dodds, William, 2018). 

   وألن الدعم النقدي املرشوط يهدف إىل تحسني نوعيية العنرصي البرشيى مين خيالل تشيجيع األا الفقيرية 
عىل تعليم اطفالهم واتاحة فرصة حصولهم عىل الرعاية الصحية. وألن هناك العدييد مين الدراسيات التيي 

    ه عيىل مسيتوى أعيىلتوصلت إىل أن العوائد النقدية )الدخل( التي يحصل عليها الفرد تتزاييد ميع حصيول
من التعليم. وأن التحسن يف الحالة الصحية يلعب دوراً أساسياً يف زيادة قدرة الفرد عىل املساهمة بفاعلية 

(. فإن كل ما سبق سوف يينعكس يف النهايية يف شيكل تيوفري اليدخل 1986يف العملية االنتاجية )حجازي، 
ة وبالتيايل تقلييل التفياوت يف توزييع اليدخل. وتشيري املناسب وتحسني األوضاع املعيشية للطبقيات الفقيري 

الخربات الدولية إىل أن تطبييق اليدعم النقيدي املرشيوط أدى إىل العدييد مين النتيائج االيجابيية بالنسيبة 
عام(  14-10للمستوى التعليمي للفةات املستهدفة. ففي باكستان زادت نسبة التحاق الفتيات )السن من 

إىل  1999% عيام 12يف الربازيل، فقد انخفضت نسيبة الترسيب يف التعلييم مين  %. أما11باملدارس بنسبة 
%  10.4% إىل  12.3سينوات( مين  10. كام انخفخ معدل األمية بني السكان )أكيرب مين 2004% عام 8.7

(. أما النتيائج املتعلقية باألوضياع الصيحية للمسيتفيدين واملرتتبية عيىل 2015خالل نفس الفرتة )حسانني، 
هذا الشكل من اشكال الدعم، فقد تبني انخفاض معيدل وفييات االطفيال يف دول امريكيا الالتينيية تطبيق 

(. ويف املكسييك ارتفعيت نسيبة الزييارات 2017. )بيدوي، 2004(عام  %11.1إىل ) 1999(عام  %16.6من)

صيابة سنوات. كام انخفضيت معيدالت اإل  5% من قبل االطفال اقل من 60% إىل 30الصحية املنتظمة من 
(. أما ت ثري الدعم النقدي املرشوط 2014% )نور الدين ومحمد، 12باألمراض لألطفال اقل من سنتني بنسبة 

 300عىل العدالة يف توزيع الدخول، فتشري نتائج التجارب الدوليية إىل أن هيذا االسيلوب سياهم يف خيروج 
% من 10دخل أفقر  3/1وح نثل ألف شخص من حالة الفقر املدقع يف شييل. حيث كان مبلغ الدعم املمن

% عيام 8(. يف حني ساهم يف خفخ معدل الفقر يف الربازييل بنسيبة 2011-2002السكان )خالل الفرتة من 
( 2007-2005% )خالل الفرتة مين 36. وأدى إىل زيادة يف دخل األا املستفيدة يف ب ورجواي بنسبة 2009

% عين 21ان الدعم النقدي املرشيوط مسيةوالً بنسيبة % من دخل أفقر األا يف املكسيك وك25وكان نثل 
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 ,Soares)% يف حالية شيييل 15تقليل التفاوت يف توزيع الدخول يف كل مين الربازييل واملكسييك وبنسيبة 
Sergei and others, 2009) 

ويف ضوء النجاحات التي حققها هذا األسلوب يف العديد من الدول التي طبقته ليس فقط من حيث قدرته 
رورية ولكن بسبب قدرتيه عيىل اليربط بيني اليدعم يعىل ت.طية متطلبات الطبقات الفقرية من السلع الض

واالستثامر يف رأس املال البرشى يف شكل تنمية قدرات األا الفقرية من خالل إتاحة الفرصة لهم للحصيول 

من العمل. وحتى  عىل الخدمات التعليمية والخدمات الصحية ومن ثم تزيد من فرص حصولهم عىل دخل
نكن تحقيق نتائج ايجابية يف شكل تحسني هيكل توزيع الدخل وتقليل التفاوت يف توزييع اليدخول عنيد 

ستناداً إىل الخربات الدولية السابقة يف هذا املجيال، البيد وأن ييتم إ تطبيق نظام الدعم النقدي املرشوط، و 

 من الخطوات هي: تصميم برنامج الدعم النقدي املرشوط بحيث يتضمن مجموعة

 

تعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة التي تلقى اهتامم بالغ من قبل صانعي السياسة املالية. حيث يتم  
استهداف الطبقات الفقرية من معدومي الدخل ومحدودي اليدخل وهيم اليذين ال يتجياوز دخلهيم الحيد 

 الفقرية التي تعولهيا األدىن الالزم ملستوى املعيشة. وبناء عىل ما سبق يدخل ضمن الفةات املستهدفة األا
يضا الفةات التي تعاين من الفقر أ األم واألرامل واملطلقات بدون عائل وذوي االعاقة وكبار السن واليتامى و 

املدقع واالطفال والشباب العاطلني. باإلضافة إىل الذين تحول هروف اقتصياد السيوق دون حصيولهم عيىل 
ة عموماً. والذين يعيانون مين بطالية بسيبب هيروفهم أو دخل مناسب كعامل اليومية والعاملة غري املاهر 

مهارتهم أو سوء تعليمهم. وتشري مراجعة الخربات الدولية إىل أن معظم الدول التي طبقت الدعم النقيدي 
املرشوط كانت عىل الفةات التي تعاين من الفقر املدقع )مثل املكسيك وشييل( كيام اتسيع نطياق الفةيات 

ني وكبار السن واالطفال والشباب العاطلني واملرأة املعيلة لألاة )كام يف اندونيسيا املستهدفة ليشمل املعاق
 وماليزيا(. 

ستهداف للفةات املستفيدة من أكرب التحديات التي تواجه املسيةولني عنيد تصيميم أي يعد اختيار طرق اإل 
م إىل مستحقيه من الفةات املستهدفة تعد من اهم املشاكل برنامج للدعم. خاصة وأن مشكلة وصول الدع

التي تعوق برامج الدعم عن تحقيق اهدافها ومنها العدالة يف توزيع الدخول. لذلك يتطلب برنامج اليدعم 
الناجح تحديد الفةات املستحقة للدعم بدقة واسيتبعاد غيري املسيتحقني وفيق ضيوابط موضيوعية. وتشيري 

ختيار فيام بينها لتحقيق املزيد من الكفياءة ديد من طرق االستهداف التي نكن اإل الدراسات إىل وجود الع
 : 15والعدالة من برنامج الدعم منها

عيىل هيذا امليؤ  يف  -وخاصة الربازييل  –مريكا الالتينية أ : اعتمدت دول اآللية األوىل: مؤ  دخل األاة
تحديد الفةات املستهدفة حيث تستحق األاة الدعم عندما يقل دخلها عن مستوى معني محيدد مسيبقا. 



  2019 يوليو – لثالعدد الثا -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
171 

لذلك يحتاج تطبيقه إىل جمع معلومات عن دخل األاة والتحقق منها. مع العمل عىل تحيديث البيانيات 
 بصفة مستمرة. 

: يتم اللجوء إىل املؤ ات الدالية عيىل اليدخل نية: مؤ ات تقريبية عن مستوى معيشة األاةاآللية الثا
والتي تساعد عىل تحديد مستوى معيشية األاة ويكيون مين الصيعب التالعيب فيهيا. مثيل حجيم األاة 

لكهربياء واملستوى التعليمي لرب األاة ومعدل االعالة بها واملوقيع السيكنى ونوعيتيه وفياتورة اسيتهالك ا
وهل هناك سيارات مملوكة لألاة. ويستخدم هذا االسلوب عنيدما يكيون هنياك صيعوبة يف التوصيل إىل 

 دخل األاة. واستخدمت كل شييل وكولومبيا وروسيا هذا االسلوب للوصول إىل الفةات املستحقة للدعم. 

األهلية للتوصل إىل الظروف املعيشيية ستعانة بالجمعيات أي اإل  لتجاء إىل املجتمع املدين:اآللية الثالثة: اإل
ستفادة من املعلومات املتاحة لدى املسةولني يف املجتمع املحىل. ويسهل تطبيق هيذه لألا املستهدفة واإل 

اآللية يف املناطق ذات الكثافة السكنية املنخفضة. وتتيح هيذه اآلليية مشياركة عنيال املجتميع امليدين يف 
األا مسيتحقة اليدعم. وعيىل اليرغم مين انخفياض تكلفية تطبييق هيذا  تحديد قوائم اسرتشادية ب سيامء

االسلوب اال أنه يخضع يف كثري من األحيان إىل السيلطة التقديريية للمسيةولني يف املجتميع املحيىل وبيدون 

 معايري واضحة. 

تتطليب جميع : وتتسم هذه الطرق ب نهيا ال ستهداف الذايت للسلع والخدمات املدعومةاآللية الرابعة: اإل 
معلومات عن دخل املستهلك أو أية خصائص أخرى تتعلق به. ويدستخدم هذا األسلوب يف دعيم السيلع أو 

نخفاض املرونة الداخليية /السيلع اليدنيا(. إ الخدمات التي يتوقع أن يقل الطلب عليها كلام ارتفع الدخل )
ضمن االستهداف الذايت وصول الدعم وتتسم بقدرتها عىل تحقيق أكرب قدر من العدالة االجتامعية. حيث ي

إىل مستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل. اال أن عدد السلع والخدمات التي نكن تطبيق هذا االسلوب 
عليها محدود نسبيا ويف ال.الب نثل نسبة بسيطة من إنفياق األا حتيى الفقيرية منهيا )طبيق يف تيونس 

%. يف حيني 88دعم والذي يستخدم فيه دقيق نسبة استخراج والهند واالكوادور ويف مرص طبق يف الخبز امل
% والتيي تجيذب متوسيطي اليدخل واألغنيياء  72يتم تحرير أنواع الدقيق االخرى ذات نسيبة االسيتخراج 

 بعيداً عن الخبز املدعوم(

: تتناسب هذه اآللية مع الدول التي تعاين من اختالفيات كبيرية يف  ستهداف الج.رايفاآللية الخامسة : اإل  
مستويات املعيشة بني املناطق الج.رافية داخل الدولة )أي تركز الفقر يف مناطق ج.رافيية معينية( حييث 
يتم االعتامد عىل بعخ املؤ ات التي تعرب عىل انخفاض مسيتوى املعيشية يف هيذه املنياطق مثيل ارتفياع 

نتشار هاهرة عاملة االطفيال أو ارتفياع معيدل االميية بيني إ ن املحرومني من املرافق العامة أو نسبة السكا

عام( أو متوسط عدد االفراد الذين يعيشون يف غرفة واحدة... وغريهيا  15السكان )للفةة العمرية أكرب من 
تسيم هيذه الطريقية من املؤ ات التي يستدل من خاللها عىل معاناة افراد هذه املنياطق مين الفقير. وت

بقدرتها عىل توزيع الدعم وتخصيصه لصالح االفراد يف املناطق االكرث احتياجاً. كيام تشيجع هيذه الطريقية 
عىل تطبيق الالمركزية يف توزيع الدعم. وتتميز هذه اآللية أيضا بسهولة إدارتها وإمكانيية اسيتخدامها ميع 
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يايس نظيرا ألنهيا تركيز عيىل منياطق دون املنياطق ستهداف. إال أنهيا قيد تثيري الجيدل السيآليات أخرى لل 
 . (مريكا الالتينية وبعخ دول جنوب و ق آسياأ طبقت يف دول )الج.رافية األخرى. 

    : تستخدم هذه اآللية عادة يف دعيم السيلع ال.ذائيية التيي تيوزع ستهداف الدنوغرايفاآللية السادسة: اإل 
يف شكل حصص معينة كالبطاقات التموينية وتعتمد عىل بعخ امليؤ ات لتحدييد ميدى اسيتحقاق األاة 
للدعم منها سن رب األاة وعدد أطفالها خاصة الفتيات. وهذه اآللية مقبولة سياسياً. ونكين اسيتخدامها 

 خرى. ولكن يؤخذ عليها عدم وجود عالقة وثيقة بني الخصائص الدنوغرافية والفقر. مع اآلليات األ 

عتميدت عيىل طريقية واحيدة أ ستقراء تجارب الدول فيام يتعلق بلليات االستهداف، تبني أن هناك دول إوب

اعتميدت عيىل ستهداف. مثل ماليزيا التي اعتمدت عىل االستهداف الج.رايف للمناطق الفقيرية. وأخيرى لل 
ستهداف الذايت للسلع التي يدقبل عليها الفقراء مثل اندونيسيا. واعتمدت شييل عىل االسيتهداف املبيا  اإل 

للفقراء من خالل بيانات الدخل املتاحة. يف حني تبنت دول أخرى مثل الربازيل واملكسيك آلية االسيتهداف 
ية االستهداف الج.يرايف واالعيتامد عيىل مجموعية متعدد املراحل. حيث يتم خالل املرحلة األوىل تطبيق آل

من املؤ ات لتحديد املناطق الفقرية. أما املرحلة الثانية فهيي تتعليق بتحدييد عيدد السيكان املسيتحقني 

للدعم يف كل منطقة مع إجراء مسح للخصائص االقتصادية واالجتامعية للسكان يف املناطق املستهدفة. أما 
 خاللها إعالن قامئة الفةات املستفيدة من الدعم. املرحلة الثالثة فيتم من 

وعىل الرغم من أن كل آلية من اآلليات السابقة لها مزاياها وعيوبها. إال الدراسيات التيي تناوليت تجيارب 
الدول السابقة يف هذا املجال أكدت عىل أن نظام االستهداف متعدد املراحل هو األفضيل لتحدييد الفةيات 

 (. 2015وشفافية )حسانني، الفقرية واكرثها دقة 

هيداف امليراد تحقيقهيا، فقيد يكيون الهيدف تتوقف قيمة مبلغ الدعم املمنوح للفةات املستهدفة عيىل األ 
تشيجعيهم  حتياجات الرضورية للطبقة الفقرية من السلع ال.ذائية. وقد يضاف اىل هيذا الهيدف،ت.طية اإل 

عىل استكامل أطفالهم ملراحل التعليم املختلفة وتوفري الرعاية الصحية سيواء كانيت لألطفيال أو لألمهيات. 
وبناء عىل ذلك قامت السلطات يف بعخ الدول التي طبقيت نظيام اليدعم النقيدي املرشيوط مبينح مبيالغ 

ة الناتجية عين فيرص الدعم بحيث ت.طى رسوم الدراسة وتكاليف االنتقال، وأيضياً تكلفية الفرصية البديلي

العمل والدخل الضائع عند التحاق االطفال بالدراسة بدالً من نزولهم سوق العمل. مع زيادة مبلغ اليدعم 
عند انتقال الطفل من مرحلة تعليمية إىل مرحلة تعليمية أعىل. كام قامت دول اخرى بإعطاء مبالغ للدعم 

كامل مراحل التعليم املختلفية. )ففيي املكسييك، للفتيات تفوق تلك املمنوحة للذكور لتشجيعهن عىل است
بييزو شيهريا، يف حيني  305 – 80تراوحت مبالغ الدعم املمنوحة للناث نظري التزامهن يف الدراسة ميا بيني 

( وقد تقوم السلطات مبنح مبلغ اضايف ضمن قيمة Kuy, 2014بيزو فقط شهرياً ) 265يحصل الذكور عىل 
لضائع يف الرتدد عىل الوحدات الصحية وإنتظارها للحصول عيىل الخدمية. الدعم كتعويخ لالم عن الوقت ا

وحفاهاً عىل القيمة الحقيقية ملبلغ الدعم املمنوح، تقوم بعخ الدول بربط قيمة الدعم مبعيدل التضيخم، 
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ويف بعخ األحيان تربطه بالحد األدىن لألجور أو الحيد األدىن لتكياليف املعيشية. خاصية وأن هنياك بعيخ 
% مين الفقيراء  إىل األغذيية الرخيصية. ويف 88ات توصلت إىل أن ارتفياع األسيعار ييؤدى اىل لجيوء  الدراس

% منهم يتجه إىل التقليل من استهالك اللحوم والدواجن واألسامك. كيام ترجيع أهميية 72دراسة أخرى أن 
 الفقرية يف حني نثل ربط قيمة الدعم مبستويات األسعار إىل أن اإلنفاق عىل ال.ذاء نثل نصف إنفاق األا

% من إنفاق األا ال.نية وذلك وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التي قام بها برنيامج ال.يذاء العياملي عين 37
 .(2018)جاد ومحمد  2008/2009مرص عام 

كام نكن تحديد قيمة الدعم النقدي اما كنسبة من متوسط إنفاق األاة عىل السيلع ال.ذائيية االساسيية 
ا ضمن منظومة الدعم. أو كنسبة من تكلفة الحصيول عيىل مجموعية مين السيلع والخيدمات قبل دخوله

%(. يف حني قاميت 25-%5االساسية التي يستهلكها الفقراء )قامت بتقديرها بعخ الدول مبا يرتاوح ما بني 
مبيا دول رائدة يف تطبيق منظومة الدعم النقدي املرشوط مثل الربازييل واملكسييك بتحدييد قيمية اليدعم 

 . 16% من دخل أفقر األا يف الربازيل واملكسيك عىل التوايل 50%، 25يعادل نسبة 

تخاذها لتصميم برنامج للدعم النقدي املرشوط ويف ضوء الخربات إ ستعراض الخطوات التي يتعني إ وبعد 

 كالتايل:الدولية السابقة يقرتح أن يكون تصميم برنامج الدعم النقدي املرشوط يف مرص 

( دوالر يوميا / فيرد وفقيا 1.9ستناداً إىل خط الفقر العاملي واملقدر بي )إ تحدد الفةات محدودة الدخل  
جنييه  969. أي أن األا املسيتحقة لليدعم يتعيني أال يزييد دخلهيا عين 2015لبيان البنك الدويل عيام 

 شهريا تقريبا وفقاً ألسعار الرصف األجنبي السائدة اآلن. 

ستهداف متعدد املراحل للوصول إىل الفةات املستفيدة. عىل أن تكون آلية تامد عىل آلية اإل عيتم اإل  
ستهداف الج.رايف هي نقطة البداية. ونكن االستعانة بخريطة الفقر يف مرص التي تم رسمها بناءاً اإل 

  امة واإلحصاء عىل نتائج مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك الذي يقوم به الجهاز املركزي للتعبةة الع
. عىل أن يتم ترتيب 17يف تحديد املناطق التي تعاين نسبة كبرية من سكانها من الفقر والفقر املدقع 

املناطق الحرضية والقرى يف الريف ترتيبا تنازليا وفقا لنسب السكان من الطبقات الفقرية. ثم ت ىت 
ملناطق. حيث يتم االستعانة بللية املرحلة الثانية وهي تحديد الفةات املستحقة للدعم يف تلك ا

املؤ ات التقريبية التي تعرب عن املستوى املعييش للمستفيدين من حيث مناطق السكن وعدد 

االفراد يف ال.رفة الواحدة ومدى توافر خدمات البنية األساسية وعدد أفراد األاة ومن يعولهم... ال،، 
ات املتاحة لدى املجتمع املدين والجمعيات األهلية عىل أن يتم تدعيم هذه البيانات من خالل املعلوم

املسجلة لدى وزارة التضامن االجتامعي )آلية املجتمع املدين(. أما املرحلة الثالثة فتتمثل يف االعتامد 
عىل آلية االستهداف الذايت والخاصة بتحديد بعخ السلع ال.ذائية التي ال يٌقبل عىل استهالكها إال 

تي تدخل ضمن الجزء الخاص بالدعم العيني للربنامج عىل أن يتم تعبةة هذه السلع الطبقة الفقرية وال
يف عبوات مميزة حتى ال يعاد بيعها مرة أخرى يف األسواق. يضاف إىل ما سبق، فتح باب تلقى طلبات 

ت األا الفقرية لالنضامم إىل قامئة مستحقي الدعم عىل أن تقوم تلك األا بتقديم األوراق واملستندا
التي تثبت صحة ما ورد من بيانات يف استامرة التقديم. ويف نفس الوقت تقوم الجهات املختصة 



 مها محمود أبو زيد د.  –  نظام الدعم النقدى املرشوط وعدالة توزيع الدخول
 

 
174 

 منبالت كد من صحة البيانات الواردة يف تلك الطلبات. ثم يتم اعداد قامئة ب سامء مستحقي الدعم )
شة )خط األا معدومة الدخل أو التي تحصل عىل دخل اقل من الحد األدىن الالزم ملستوى املعي

خرى مثل معا  الضامن االجتامعي(. يف ضوء آليات أ الفقر( أو تحصل إعانة من جهات حكومية 
 االستهداف التي تم االستعانة بها. 

سامء الواردة يف هذه القوائم عىل دعم عينيي ملجموعية مين السيلع ييتم تحدييد أنواعهيا بحيث تحصل األ 
وتحديد الكميات التي يتم لفها عىل حسب عدد افراد األاة باإلضافة إىل تحديد أسعارها املدعمة )التي 

تم الرصف يقوم بدفعها املستفيد عند لفها من أماكن يتم تحديدها من قبل الجهات املختصة(. عىل أن ي
من خالل بطاقة متوينية يف صورة بطاقة ذكية محدد فيها كافة بيانيات املسيتفيد ورقميه القيومي إلحكيام 
الرقابة والسيطرة عىل معدالت الترسيب. ونكن للمستفيدين الحصيول عيىل هيذه البطاقيات مين خيالل 

( املنترشية يف جمييع أنحياء مكاتب الربيد أو فروع بنك االئيتامن الزراعيي )البنيك الزراعيي املرصيي حاليياً 
 الجمهورية. عىل أن يتم مراجعتها وتجديدها كل فرتة زمنية )كل خمس سنوات مثال(. 

 أما فيام يتعلق مببلغ الدعم النقدي املرشوط فيتم لفه من خالل بطاقة ذكية وتكون ب.رض منح:
حكوميية )مرصيوفات دعم نقدي يف شكل مبلغ محدد يكفي لت.طية مرصيوفات الدراسية يف امليدارس ال ي

السنة الدراسية /الكتب/املالبس املدرسية/ مرصوفات االنتقال( وترصف هذه البطاقة لألا الفقرية التيي 
لديها اطفال يف مراحل التعليم املختلفة )ابتداي /إعدادي /ثانوي( بحد أق ي طفليني. عيىل أن تتضيمن 

. مع ربط تجديد هذه البطاقية سينويا بتقيديم البطاقة كافة بيانات رب األاة املستفيدة والرقم القومي

% مين 80شهادة معتمدة من املدرسة بانتظام أبناء األا الفقرية يف الدراسة بنسبة حضيور ال تقيل عين 
أيام الدراسة. وأن الطالب قد أنتقل إىل مرحلة دراسية اعىل )نكن منح اسيتثناء بإعيادة الطاليب السينة 

ن تزييد قيمية املبليغ املمنيوح لكيل طاليب ميع انتقاليه إىل املرحلية الدراسية ملرة واحدة فقيط(. عيىل أ 
أن تكون مبالغ الدعم النقيدي التيي ييتم  –ويف حالة توافر إمكانيات التطبيق  –الدراسية األعىل. ونكن 

لفها نظري انتظام اإلناث يف الدراسة أكرب من تلك املبالغ املنرصفة للطلبة من الذكور. عىل أن يتم ايقاف 
 دعم املمنوح بانتهاء الطالب من استكامل مراحل تعليمهم حتى املرحلة الثانوية ال

دعم نقدي يف شكل مبلغ ننح لألا التي لديها أمهات حوامل و/أو مرضعات و/أو اطفال يف مرحلية ميا  ي
قبل املدرسة )أقل من ست سنوات( عىل أن يتم ربط تجديد البطاقة سنوياً بتقديم ما يفيد من الوحيدة 

لصحية التابع لها هذه األا بانتظامهم يف املتابعة الدورية ألوضاعهم الصحية )بالنسبة لألم أو األطفال( ا
سواء كانت يف شكل حصولهم عىل كافة التطعيامت أو لف ألبان االطفال أو لف املكميالت ال.ذائيية 

بالتحاق األطفال مبرحلية  لألمهات أو حضور جلسات التوعية الصحية لألمهات. عىل أن يتم ايقاف الدعم
 التعليم االبتداي.
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أن برنامج الدعم النقدي املرشوط والذي يتم تصميمه يف ضوء الخطوات السابق  ومن الجدير باملالحظة،
اإلشارة إليها نكن أن يساهم يف تحسني األوضاع املعيشية للفقراء والتقليل من حدة التفاوت يف توزيع 

 ة من الضوابط عند تطبيقه تتمثل يف اآليت:الدخل برشط أن تتوافر مجموع

أن يتم ربط مبلغ الدعم مبستوى التضخم )الدعم العيني والنقدي املرشوط(، حتى يكون لقيمة مبليغ  
الدعم أثر إيجايب دائيم عيىل املسيتوى املعييشي للمسيتفيدين. خاصية يف هيل معيدالت التضيخم غيري 

الذي قامت بتنفيذه الحكومية يف السينوات االخيرية املسبوقة التي صاحبت برنامج اإلصالح االقتصادي 
      وكان من أهم خطواته تحريك سيعر لف الجنييه املرصيي أميام اليدوالر ميام ادى إىل انخفياض كبيري 

 رتفاع يف املستوى العام لألسعار.إيف القوة الرشائية للعملة املحلية صاحبه 

نشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وصحيحة يتم مراجعتها وتحديثها بصفة دورية، ويتم وضعها بنياء إ  
عىل خريطة الفقر التي توضح األماكن التي تزييد فيهيا نسيب السيكان تحيت خيط الفقير والظيروف 

 املعيشية لهم، حتى يسهل تحديد الفةات املستهدفة. 

عىل تعليم أطفالها عىل طفلني فقيط كوسييلة للت.ليب عيىل  أن تقترص املبالغ املنرصفة لتشجيع األاة 
 . 18مشكلة زيادة عدد املواليد يف األا الفقري وبالتايل العمل عىل خفخ معدالت الزيادة السكانية

تشديد الرقابة عىل كافة مراحل تنفيذ الربنامج، خاصة مرحلة تحدييد الفةية املسيتفيدة. عيىل أن ييتم  
مين اليدعم كيل فيرتة لتنقيتهيا يف ضيوء حيدوث أي مسيتجدات عيىل األا  مراجعة قامئة املستفيدين

املستفيدة. ويف حالة عدم التزامهم برشوط الربنامج يتم توجيه إنذار بإيقاف اليدعم النقيدي املمنيوح، 
ويف حالة املخالفة مرة اخرى يتم ايقافه متاما. أما إذا كان هناك تدليس مين قبيل األا للحصيول عيىل 

رفة بيدون يوجه حق، فيتم تنفيذ عقوبة رادعة اما أن تكون يف شكل اسرتداد املبالغ املنصالدعم بدون 
وجه حق أو يف شكل تنفيذ عقوبة السجن. مع مينح مكاتيب الضيامن االجتامعيي سيلطة التحقييق يف 

 حاالت ال.ش والتالعب. 

يتوافر لديها القدرة عيىل  دارية املدربة والقادرة عىل تطبيق خطوات برنامج الدعم وأنبناء الكوادر اإل  
 موال الدعم آلياً وتجميع البيانات وتحليلها. أ استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة يف توزيع 

يجب أن يكون برنامج الدعم خطوة لعيالج مشيكلة الفقير وتحسيني هيكيل توزييع اليدخول للطبقية  
أن يصاحب تطبييق الربنيامج  الفقرية. وذلك من خالل عمل تقييم سنوي ألوضاع املستفيدين منه، عىل

عمل دورات تدريبية للمشاركني فيه للفةات القادرة عىل العمل لتنمية قدراتها ومساعدتها عىل ايجياد 
فرصة عمل دامئة أو منح قروض ملرشوعات ص.رية ومتناهية الص.ر ومتوسيطة لهيم ملسياعدتهم عيىل 

خرين لالستفادة منه. لذلك يجيب أن عبور مرحلة خط الفقر وخروجهم من الربنامج إلعطاء الفرصة آل 
يصاحب هذه الخطوة تسجيل العاطلني عين العميل يف األا املسيتفيدة يف قيوائم ييتم وضيعها ليدى 

 الوحدات املحلية لالستعانة بهم يف مجاالت العمل العام 
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اللجوء يجب أن يصاحب تطبيق هذا الربنامج دعاية كافية يف وسائل االعالم املختلفة لتوضيح اسباب  
إليه وتسليط الضوء عىل املميزات املتوقع تحقيقها من عملية التطبيق خاصة فيام يتعلق بقدرته عىل 
توصيل الدعم إىل مستحقيه ومساهمته يف تقليل التفاوت يف توزيع الدخول من خالل تحسني األوضاع 

هذا االسلوب يشجع  املعيشية للطبقة الفقرية واتاحة فرص عمل لهم. كام يجب تسليط الضوء عىل أن
األا الفقرية عىل تعليم اطفالهم والوصول بهم إىل مراحل تعليمية متقدمة. خاصة يف هل ما توصلت 
إليه العديد من الدراسات من أن املدفوعات املبا ة لطبقة الفقراء تساهم يف تقليل التفاوت يف توزيع 

إىل التعليم األسايس والثانوي والخدمات الدخول وأن اثارها التوزيعية تكون أكرب إذا تم توجيهها 
. وذلك ملا لهذه النوعية من الخدمات من دور يف زيادة املهارة والقدرات االنتاجية لهذه 19الصحية

أيضاً، يجب أن  الطبقة. وهو ما يتيح لهم فرصة الحصول عىل وهائف ب جور أفضل يف القطاع الرسمي.
تربز الحملة االعالمية أن هذا املقرتح للدعم النقدي املرشوط يتيح التمتع مبزايا الدعم العيني من حيث 
توفريه لكميات من السلع التي ت.طى االحتياجات الرضورية للطبقة املستفيدة. ويف نفس الوقت يتجنب 

زيادة معدالت التضخم خاصة يف هل هذا املقرتح اهم عيوب الدعم النقدي واملتمثل يف دوره يف 
انخفاض مرونة الجهاز اإلنتاجي ومنح مبالغ نقدية لطبقة من طبقات املجتمع تتسم بارتفاع امليل 

 الحدي لالستهالك. 

لتجاء إىل املجتمع املدين ملواجهة مشكلة وجود نسبة كبرية من الطبقة الفقرية تعمل يف القطاع غيري اإل 
ملا له من قدرة عىل الوصول إىل هذه الفةية وتحدييد مسيتويات دخيولهم،  الرسمي أو التوهف الذايت،

 لتقرير مدى توافر  وط إدراجهم ضمن قامئة املستفيدين من الربنامج. 

نتفياء تيوافر إ يقافيه يف حالية إ وضع منظومة ملتابعة تنفيذ  وط الحصول عىل الدعم النقدي سنويا و  
دد عىل الوحدات الصيحية(، وهيو ميا يتطليب وجيود تكاميل نتظام يف الدراسة والرت هذه الرشوط. )اإل 

وتنسيق بني الوزرات املعنية بيذلك ) وزارة التعلييم والصيحة والتضيامن االجتامعيي والتميوين ووزارة 
 املالية والداخلية وهيةة الربيد وفروع بنك االئتامن الزراعي) البنك الزراعي املرصي حالياً(. 

خاصية يف  –توزيع الج.رايف لخدمات التعليميية والوحيدات الصيحية يجب أن يكون هناك عدالة يف ال 
هل ما اشارت إليه بعخ الدراسات من أن عدم استفادة الطبقات الفقرية من دعم الخدمات التعليمية 

وهيو ميا يتطليب رضورة  –والصحية كان بسبب سوء توزيع هذه الخيدمات بيني املنياطق الج.رافيية 
مكانييات )امليدارس واملراكيز لتعلييم والصيحة لضيامن تيوافر كافية اإل وجود تنسيق مع كل من وزارة ا

الصحية والعنرص البرشى... ال،( يف املناطق الفقرية لتشجيع هيذه األا عيىل االلتحياق بهيذا الربنيامج 
 .20واالستفادة من املزايا التي يقدمها 

7 

أن بيرامج اليدعم  املفاهيم املختلفية لليدعم منهيا:قامت العديد من الدراسات باستعراض العديد من  .1
)سواء كان يف شكل نقدي أو يف شكل عيني( هي اآللية التي تقوم من خاللها الحكومة باملحافظة عىل 
مستوى أسعار املستهلكني أو املنتجني باملقارنة باألسعار السائدة يف األسواق. أو أنه الربامج التي تسعى 
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إعادة توزيع اليدخل لصيالح الطبقيات الفقيرية ومبيا يحقيق يف النهايية هيدف من خاللها الحكومة إىل 
(. ويرى البعخ أن الدعم ميا هيو إال أحيد أدوات السياسية 362، ص2010العدالة االجتامعية )يوسف 

املالية التي تستخدمها الدول إلعادة توزيع اليدخل القيومي باعتبياره تحيويالت تيتم مين قبيل الدولية 
لح الفقراء ومحدودي الدخل ب.رض رفع مستوياتهم املعيشية من خيالل حصيولهم )بدون مقابل( لصا

عىل نصيبهم من الناتج القومي. أو أنه منحة نقدية أو عينية يتم تحويلها بدون مقابل مين الحكومية 
إىل طبقة الفقراء ب.رض توفري بعخ السلع االساسيية ب سيعار تقيل عين تكلفية إنتاجهيا الحقيقيية )أو 

بعخ السلع عند حد معني اقل من التكلفة الفعلية إلنتاجها( ومبا ييتام  يف النهايية ميع تثبيت سعر 
مستويات دخولهم املنخفضة. كام يعد الدعم مبثابة إنفاق عام )مبيا  /غيري مبيا ( تتحمليه الدولية 

 بهدف حامية بعخ املرشوعات اإلنتاجية )مثل دعم املرشوعات الص.رية واملتوسطة ودعم الصيادرات(
وتحسيني األوضياع املعيشيية للطبقيات الفقييرية مين خيالل إعيادة توزيييع اليدخل مبيا يحقيق العداليية 

 (. 531، ص2017االجتامعية )عبد الحليم، 

 ,Kugler)( و512-508، ص 2003 )عيتامن، رض اشيكال اليدعم:يتم االعتامد عىل املراجع التالية يف عي .2
Adriana, 2018)  ،( و )عليوة، 365-361، ص2010( و )عطوة، 10-8، ص2005و)هيبة وسمري وآخرون

 (. 31-29، ص2019( و )إسامعيل، 537-536، ص 2017 ،( و )عبد الحليم14-11، ص2016

 United Nations Development Program)برامج التحويالت النقدية املرشوطة انظر  بداية نش ة  .3
2009) .p9-10    

$. اما األا التي استطاع أطفالها 123وتحصل األا التي تستويف هذه الرشوط عىل منحة شهرية تبلغ  .4
 $. 300االنتهاء من مراحل التعليم الثانوية فيقدم لهم الربنامج منحة ملرة واحدة تبلغ 

( 35، ص 2014( و )عىل، 353، ص2011ملزيد من التفاصيل عن تجربة املكسيك انظر: )الزيادي وادام،  .5
  .(540، ص 2017و )عبد الحليم، 

دراسة صيندوق النقيد اليدويل  .(2018، تم االعتامد عىل املراجع االتية يف عرض تجربة إيران: )مندو  .6
 . 2012 سرتاتيجية،ودراسة بيت الحكمة للدراسات اإل 

حيوال املدنيية يف الوالييات املتحيدة أن اليدخل السينوي اليالزم لكييال يصيبح حسب تصنيف مكتب األ  .7
دوالراً سينوياً  11139شخاص أو أ ربعة أدوالر لعائلة تت لف من  22314املواطن دون خط الفقر يعادل 

مريكيية. تياري، األ  املتحدة الواليات يف الفقر خط دون الذين السكان نسبة زديادإ تقريرللفرد الواحد. 
 https://arabic. rt. com/news/570838         5/7/2018طالع اال 

ملزيد من التفاصيل عن الدراسات التي تناولت العالقة بني اإلعانات ونسبة الفقر أنظر )عبيدالحفيظ،   .8
 .(10-8، ص2017

https://econofact.org/author/adriana-kugler
https://arabic.rt.com/news/570838
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( 14/4/2019)األهيرام العيريب تم االعتامد عىل املراجع االتية يف عرض تطور منظومة اليدعم يف مرصي:  .9
( و )فرييد، 674، ص2012)الحياروين،  ( و22-19، ص2016)علييوة،  و (246، ص2018و)محمد ونوير، 

2006). 

( 177-175، ص2005 ،الحالية: )حلميتم االعتامد عىل املراجع االتية يف تقييم سياسة الدعم الحكومي  .10
)جياد  و (590-578، ص2017و )عبد الحلييم،  (84-80، ص2014و )عىل،  (19-11، ص 2013و )أمني، 

 (. 43-42، ص 2018ومحمد، 

 عايري التالية وهم:املنطبقت عليهم أحد إ  من .11

ستهالك املحمول إ كيلو وات/ شهرياً. ولديه فاتورة  650ستهالكهم من الكهرباء عىل إ يحذف من يزيد 
جنيه/ شهرياً. باإلضافة إىل شياغلو الوهيائف العلييا )دون املسياس ب صيحاب املعاشيات  800أكرث من 

أليف جنييه في كرث. ومين  20منهم(. من يبلغ متوسط املرصوفات املدرسية ألكرث من طفل من أبنائيه 
أليف جنييه في كرث. وايضيا أصيحاب  100أفدنة ف كرث. أو سيداد رضائيب  10يازة أراٍض زراعية لديه ح

         في عىل.  2011ماليني جنيه في كرث. مين لدييه سييارة أو أكيرث مين سييارة طيراز  10 كات رأس مالها 
 (. 2/5/2019)موقع مرصاوي، 

عىل التوايل يف حني تبلغ هيذه النسيبة % 19.7% و9.6تبلغ نسبة الفقر يف حرض وريف الوجه البحري  .12
، ص 2016)الفقيي،  2015% عىل التوايل وفقيا إلحصياءات 56.7% و27.4يف حرض وريف الوجه القبيل 

103 .) 

السوالر يستخدمه الفالح يف أمور الزراعة ويف نفس الوقيت يسيتخدم كموليد للطاقية يف الفنيادق  مثالً .13
 السياحية

يف اآليت: زيادة استثامر الدولة يف الطاقة البرشية ك حد وسائل  وطتتمثل أهداف الدعم النقدي املرش   .14
تنمية االقتصاد والحد من الت ثري السلبي للفقر عىل االفيراد خاصية االطفيال، مين خيالل التحيول مين 

الربامج التي توفر الدعم السلعي لت.طية االحتياجات األساسية للطبقية الفقيرية يف األجيل القصيري إىل 
م يف تنمية أكرث استدامة يف األجل الطويل من خالل االستثامر يف رأس املال البرشيى. كيام برامج تساه

يهدف إىل تحقيق املساواة بني الذكور واإلناث يف الحصول عىل الحق يف التعلييم والصيحة. إضيافة إىل 
. ملزييد (689، ص2017توفري مصدر دخل للمرأة املعيلة نكنها من تلبية احتياجات أطفالها. )بيدوي، 

 Adato, Michelle)  نظرأ روط وكيفية تصميم برامجه يمن التفاصيل عن أهداف الدعم النقدي املش
and Hoddlnott, John, 2010, p12-15) 

)الزييادي  ( و194-193، ص2005سيتهداف: )حلميي، عتامد عىل املراجع التالية يف عرض آليات اإل تم اإل  .15

 .,p81 (Ali, 2014-(84و( 594-592، 2017( و )عبد الحليم، 350-346، ص 2011وادام، 
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      (190ص ،2005 )حلميى، :عتامد عىل املراجع التالية يف عرض طرق تحدييد مبليغ اليدعم النقيديتم اإل  .16
 (.600-599ص ،540ص ،2017 )عبد الحليم، و (130-125ص      ،2014 )نور الدين ومحمد، و

يتم تحديد ذلك من خالل العديد من امليؤ ات مثيل ميؤ  التعلييم )معيدل القيراءة وميؤ  نسيبة  .17
املشاركة يف قوة العمل ومعدالت البطالة ونسبة العاملة املؤقتة ونسبة املنازل املتصلة باملرافق العامة.. 

إلعالة وغريهيا )الفقيي، باإلضافة إىل بعخ املؤ ات الدنوغرافية املتعلقة مبتوسط عدد األاة ونسبة ا
 (. 104، ص2016

نتباه الحكومة يف برنامجها للدعم املرشوط )تكافل( حيث أصدرت قرار بإقتصار إ مر الذي لفت وهو األ  .18
. وأن كانيت وجهية نظرهيا 2019مبالغ الدعم املوجهة لتعليم األطفال عىل طفلني فقط بدءاً من عيام 

 ملخصصات ب.رض زيادة عدد املستفيدين من الربنامج.املعلنة تتمثل يف العمل عىل توفري جزء من ا

منها ما قامت به الحكومة الهندية عندما قامت بإنفاق مليون روبية عىل خدمة التعليم والذي ساهم  .19
فرداً. وقامت بإنفاق نفس املبلغ عىل الرعايية الصيحية وترتيب علييه  41يف خفخ عدد الفقراء مبقدار 
 (.8، ص2017فرداً )عبد الحفيظ،  18إنخفاض عدد الفقراء مبقدار 

ملزيد من التفاصيل عن الدراسات التي تناولت أثر اإلنفاق العيام يف كافية أشيكاله عيىل معيدل الفقير  .20
 (. 10-9، ص2017أنظر )عبد الحفيظ، 

وبرامج التضامن االجتامعي يف سياسات . (2007ابراهيم، عزة واخرون )؛ محمد، خديجة عرفة؛ كامل ،احمد
 مركيز املعلوميات ودعيم القيرار ،االدارة العامة للدراسات التنمويية .ضوء التجارب الدولية

  .القاهرة ،مجلس الوزراء

مقيال  .اخبار اليوم، االسباب حارضة والحلول غائبة الترسب من التعليم شبح يطارد اكرث من مليون طاليب
  akhbarelyom.com/news/newdetails/2733142/1 .1/10/2018يف 

واالجتامعيي اآلثار االيجابية والسلبية إلل.اء الدعم عىل املستوى االقتصادي  .(2019اسامعيل، عىل سيد )
 دار التعليم الجامعي. اإلسكندرية:  .والسيايس

إصالح نظام الدعم يف مرص يف ضوء التطيورات  .(2011املتيم، محمود احمد ) ؛البنا، محمد محمد مصطفي
 ،الزقيازيقجامعية  كليية التجيارة ،مجلة البحوث التجاريية .الحديثة يف االقتصاد االجتامعي

2(33).     

 .جور والدعم واملعاشاتدراسة يف قضايا األ  :املوازنة العامة واملواطن املرصي .(2008الفتاح )الجبايل، عبد 
  .، القاهرةسرتاتيجيةمركز االهرام للدراسات السياسية واإل 
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حصياءات الخيدمات السينوية إل  رةيالنشي ن صيحفيابيي .(2016حصياء)الجهاز املركزى للتعبةة العامة واإل 
  .القاهرة االجتامعية،

ر وعالقتيه بعجيز املوازنية العامية يختالل هيكل الدعم يف مصيإ مدى  .(2012الحاروىن، محمد السيد عىل )
 .4 ،عني شمس جامعة كلية التجارة ،قتصاد والتجارةاملجلة العلمية لل  .للدولة

قسم املحاسبة  .جتامعية ومشكلة الفقر يف مرصالعدالة اإل  .(2011ادام، هبة الله )؛ الزيادى، داليا
  .15 ،عني شمس التجارة جامعة كلية ،واملراجعة

جتامعي ومدى فاعليتها يف البليدان العربيية العيراق مان اإل شبكات األ  .(2017سمر زبون )أ مل أ الساعدى، 

 جامعية بابيل ،دارية واملاليةقتصادية واإل قتصاد للدراسات اإل دارة واإل مجلة كلية اإل  .منوذج
 .(9)1 ،العراق

سرتتيجية قتصادية واإل تجاهات اإل تقرير اإل  .الفقر والسياسات الحكومية يف مواجهته .(2016الفقى، سنية )
 .القاهرة ،مؤسسة االهرام ،2016

 .حلقية نقاشييية :ريجتامعيية يف مصييمحاولية لقييياس العدالية اإل  .ري للدراسييات االقتصياديةياملركيز املصي
 http://www. eces. rg. eg . 19/1/2019تاري، االطالع  – 23/4/2018

 % من نسيبة االلتحياق80مجانية التعليم لألغنياء فقط. القادرون يستحوذون عىل  .(11/2/2015االهرام )
 www. ahram. org. eg / News / 51454-الفقيراء اضيعاف وفرصيتهم بالجامعيات
3/35942/.         

 .Arabia. ahram. org. eg/new90086 ريتطيور منظومية اليدعم يف مصي .(14/4/2019االهرام العير))
aspx. 

تجيياه لتعييديل خييط الفقيير إ . 2016/2018( تفاصيييل بحييث الييدخل واإلنفيياق 23/6/2017اليييوم السييابع )
 www.youm7.Com/story /2017/7/23.  %35للمرصيني وتوقعات بزيادة نسبة الفقراء إىل 

ري ياملركز املص االقتصادية.راء يف السياسة أر؟ يدعم القدرات يف مصدعم األسعار ام  .(2008امنية ) ،حلمي
 http://www. eces. rg. eg  جامعة القاهرة ،قتصاد والعلوم السياسيةكلية اإل  االقتصادية،للدراسات 

املجلة العلميية  .املشاكل والحلول ر:يسياسة الدعم الحكومى يف مص .(2013حمد محمود )أ مني، محمود أ   
   .3 ،جامعة عني شمس كلية التجارة ،قتصاد والتجارةلل 

مجلية  .التحويالت النقدية املرشوطة والحد من الفقر يف الدول الناميية .(2017حمد )أ بدوى، نرسين فايز 
  (.1)2 ،جامعة بنها كلية التجارة ،الدراسات والبحوث التجارية

   .3 ،االسرتاتيجيةبيت الحكمة للدراسات  .الدعم يف مرص املشكلة والحل .(2012بيت الحكمة )

http://www.eces.rg.eg/
http://www.ahram.org.eg/News/51454/3/35942
http://www.ahram.org.eg/News/51454/3/35942
http://www.youm7.com/story%20/2017/7/23
http://www.eces.rg.eg/


  2019 يوليو – لثالعدد الثا -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
181 

 .https://arabic. rt مريكيية.األ  املتحيدة الوالييات يف الفقير خيط دون الذين السكان نسبة ازدياد تقرير
com/news/570838                                                                         

 مجلة مرص املعالة .سياسات توزيع الدخل يف هل تحقيق العدالة .(2013متام، عبري فاروق محمود )
               .القاهرة ،ريعيحصاء والتشقتصاد السياىس واإل الجمعية املرصية لل  ،(104)511

. تتبع آثار برامج الدعم النقدي عىل الفقراء النقود وحدها التكفي: .(2018محمد، حسناء )؛ جاد، محمد
 www. eipr. org .القاهرة -املبادرة املرصية للحقوق الشخصية

 الدار الجامعية.  :سكندريةاإل  .املرشوعات والخدمات العامة قتصادياتإ .(1986حجازي، املريس السيد )

جتامعية يف مراحل اإلنتقال نحو سياسات صديقة للفقراء مع السياسات اإل  .(2015مام )إحسانني، مجدة 

 ،معهيد التخطييط القيومى .1654 سلسيلة ميذكرات خارجيية رقيم .ريتركيز خاص عىل مص
 .القاهرة

ورقة عمل  قتصاديةاملركز املرصي للدراسات اإل  كفاءة وعدالة سياسة الدعم يف مرص .(2005حلمى، امنية )
 .http://search. mandumah كلييييية االقتصيييياد والعلييييوم السياسييييية 105رقييييم 

com/Record/85798. 

الطبعية  املاليية الجيزء الثياينالسياسات  .(2017ايوب، سمرية ) ؛حامد، محمد عمر ؛حجازي، املريس السيد
  .دار فاروس العلمية اإلسكندرية: .األوىل

دار  :سيكندريةاإل  .ريبيةيالنظم الض  .(2014يوب، سمرية )أ  ؛حجازي، املرىس السيد ؛دراز، حامد عبد املجيد
  .فاروس الجامعية

االهرام مركز  .رييامللف املص ربعة اعوامأمعامل السياسات املالية املرصية يف  .(2017سليامن، حسني )
 القاهرة. ،للدراسات السياسية واالسرتاتيجية

مركز القاهرة:  .جتامعية من معدالت الفقرهل تخفخ برامج الحكومة للحامية اإل  .(2017شحات، حساىن )
 https://elbadil-pss. org/2017/08/19 .سرتاتيجيةالبديل للتخطيط والدراسات اإل 

 .ريجتامعي يف تخفيخ معدالت الفقر يف مصيمن اإل تقييم دور شبكات األ  .(2017بو النرص )أ صالح، محمد 
                         .،8 ،ستشاراتسرتاتيجية واإل ستقالل للدراسات اإل مركز اإل  ،ستقاللمجلة اإل 

 .https:www دراسة حالة حول اصالح دعم الطاقة الدروس املستفادة واألنعكاسات .صندوق النقد الدويل
imf.Org.   

مجلية  .ثير اإلنفياق العيام عيىل الفقير يف اليدول النامييةأ تحليل  .(2017عبد الحفيظ، عبري شعبان عبده )
  .(2)3 ،جامعة بنها التجارةكلية  ،الدراسات والبحوث التجارية

https://arabic.rt.com/news/570838
https://arabic.rt.com/news/570838
http://www.eipr.org/
https://elbadil-pss.org/2017/08/19
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ر يمجلية مصي .سيتهداف الفقيراءإ سيرتتيجية إ ر و يالفقر يف مصي .(2011عبد الحليم، عصام حسنى محمد )
 .(103)503 ،ريعيحصاء والتشقتصاد السيايس واإل املعالة الجمعية املرصية لل 

قتصيياد املرصييي خييالل الفييرتة تقييييم نظييام الييدعم يف اإل  .(2017عصييام حسيينى ) ،، محمييدعبييد الحليييم
جامعية  كليية الحقيوق ،قتصياديةمجلة البحوث القانونية واإل  .(2001/2002-2012/2013)

  (.27)45 ،املنوفية

  .ميدخل تحلييل معيال :قتصياد العيام )ماليية عامية(مقدمية يف اإل  .(2003عتامن، سعيد عبد العزييز )
 الجامعية.الدار  اإلسكندرية:

املتطلبات املؤسسية والتنظيميية للتحيول مين اليدعم العينيى إىل  .(2014عىل، مروة محمد ابو السادات )
قسيم  ،رسالة ماجستري غيري منشيورة. الدعم النقدي مع التطبيق عىل برنامج دعم السلع ال.ذائية يف مرص

 .القاهرةكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة  االدارة العامة

ر خيالل الفيرتة يثر الدعم الحكومى يف النمو االقتصادي يف مصأ تقييم  .(2016عليوة، زينب توفيق السيد )
    (.23)75 (،22)74 ،مجلة بحوث اقتصادية عربية .2014إىل  1990من 

 .https//revsocموقع االشرتاىك .خلفية تاريخية :سياسة الدعم يف مرص .(2006فريد، سلمى)
me/economy/.  

زمة الدعم وفعاليات أملؤمتر السنوي الثالث عرش إلدارة ا .رؤية حول منظومة الدعم .(2008لطفي، عىل )
 .جامعة عني شمس كلية التجارة ،االجتامعيةالعدالة 

ر يسياسيات اليدعم الحكيومى يف مصي .(2018نوير، عبد السالم عىل )؛ محمد، مصطفي عبد الباسط حسن
كليية  ،مجلية كليية التجيارة للبحيوث العلميية .جتامعييستقرار السيايس واإل ثرها عىل اإل أ و 

  .64 أسيوط،التجارة جامعة 

بالتطبيق عىل  راسة التحول من الدعم السلعى إىل الدعم النقديد .(2004مركز املعلومات ودعم القرار )

 .القاهرة السلع التموينية

 www. aljazairalyoum. com .النموذج االيراىن نظام الدعم: .(2018)فرباير مندو ، ب.داد 

 .wwwملييون ميواطن مين البطاقيات "  13.7مفاجاة. التميوين اسيتبعدت . (2019مايو موقع مرصاوى )
                                       masrawy. com/news/news_egypt/details/2019/5/2 

   .2 ،قتصاد الخليجىمجلة اإل قتصادي يف الفكر اإل  الدعم الحكومى .(2012مهدور، هيفاء نجيب )

التحويالت النقدية املرشوطة تجربة واعدة للحد من الفقر يف  .(2014محمد، جصاص ) ؛نور الدين، عيا 
قيالل مين الفقير يف الدول النامية مجمع مداخالت امللتقى الدويل حول تقييم سياسات اإل 

http://www.aljazairalyoum.com/
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/5/2
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/5/2
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قتصادية، العلوم التجارية وعلوم كلية العلوم اإل  2014 ديسمرب الدول العربية يف هل العوملة
     .جامعة الجزائر-التيسيىر

دراسية  :جتامعية كللية ملواجهية الفقيرالتجارب الدولية لشبكت الحامية اإل  .(2015هاشم، يحيى محمد ) 
 دكتيوراهمستخلص مين رسيالة  ،(الجزء األول 16) دابيف األ  مجلة البحث العلمى .تحليلية

كليية  جتامعييةالحد من الفقر يف الريف املرصي دراسة ميدانية لشيبكات الحاميية اإل  آليات
أنرثوبوليوجى  جتامعقسم علم اإل  ،2015جامعة عني شمس –داب والعلوم والرتبية البنات لأل 

 وفولكلور. 

بدائل تطوير نظام الدعم ال.ذاىئ  .(2005محمود، مها واخرون ) ؛سمري، مصطفي السيد ؛هيبة، احمد كامل

 . ، القاهرةمجلس الوزراء ،املعلومات ودعم القرار مركز. يف مرص

قتصيادية للتحيول مين اليدعم العينيى إىل اليدعم ثيار اإل تحلييل األ . (2010يوسف، محمد محمود عطوة )
مجلية البحيوث  .رييقطياع الطاقية املصيستهالك مع التطبيق عيىل النقدي عىل األسعار واإل 

 (.32)2، كلية التجارة جامعة الزقازيق ،التجارية

Adato, M. and Hoddlnott, J. (2010). Conditional Cash Transfers in Latin 

America. International Food Policy Research Institute. 

 Ali, Nehal Mohammed Refaat Mohammed (2014). Conditional Cash Transfers 

in Egypt: Effectiveness and Implementation. Retrieved from: 

http://research.sabanciuniv.edu/34722/1/NehalAly_10027712.pdf  

Bergstrom, K. and Dodds, W. (2018).         The Targeting Benefit of Conditional Cash 

Transfers. Retrieved from:  

http://web.stanford.edu/~wdodds/The%20Targeting%20Benefit%2

0of%20Conditional%20Cash%20Transfers.pdf 

Fiszbein, A. and Schady, N. (2009). Conditional Cash Transfer:  Reducing present 

and future poverty. Washington, D. C.: A World Bank Policy Research 
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Abstract 

 
The study aims at determining whether the conditional cash Transfer system 

could be an effective way to redistributing income to the poor society strata. 

Hence, the forms of subsidy applied in many countries in different political, 

social and economic systems were reviewed, with reference to the historical 

development of subsidy policy in Egypt since 1940s up till now. In addition, the 

study helped in assessing the efficiency of the current subsidy policy that is 

mainly based on commodity subsidies. Which the results had showed that it 

failed to reduce the inequality in income distribution. Thereby, there is a 

necessity to review this policy as well as proposing a policy that combines 

between the advantages of commodity subsidies, and avoids the disadvantages of 

cash subsidy together with encouraging the poor strata to demand education and 

health care services to encourage them to develop their skills and human 

capabilities and help them to exit the cycle of poverty.  
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