
األسرة میزانیة بحث نتائج أرقام في قراءة
المصریة

المھدي عالیة د ا
القاھرة جامعة السیاسیة والعلوم األقتصاد كلیة األقتصاد أستاذ



مجال في لمساھمتھم وذلك عام االقتصاد في نوبل جائزة على الحاصلین
العالم في الفقر خفض سیاسات

https://www.goodreads.com/work/quotes/15145697


دعم خفض
الوقود

والكھرباء

تحریر
سعر

الفائدة

سعر تحریر
الصرف

االقتصادي اإلصالح برنامج تنفیذ أدوات

االسعار ارتفاع



اللجوء تم االقتصادي اإلصالح برنامج اثار من للحد
االجراءات لبعض

في التوسع
اإلسكان

االجتماعي

وترشید تطویر
البطاقات
االئتمانیة

برامج في التوسع
الفقیرة األسر دعم

رأسھا وعلى
تكافل برنامج

وكرامة



االقتصادي النمو معدل
الحقیقي المحلى بالناتج التغیر

السوق بأسعار

بالموازنة الكلى العجز
العامة

التضخم معدل

البطالة معدل

مصر في االقتصادي األداء مؤشرات أھم على عامة نظرة



التعویم وبعد قبل السوداء بالسوق والسعر الرسمي الصرف سعر بین االختالف



التضخم معدل الصرف سعر تطورات



المصریة األسرة استھالك ھیكل األول الجزء



الرئیسیة االنفاق لمجموعات طبقا لألسر السنوي لإلنفاق النسبي التوزیع في التغیر
الجمھوریة جملة



الرئیسیة االنفاق لمجموعات طبقا لألسر السنوي لإلنفاق النسبي التوزیع في التغیر



الجمھوریة ألقالیم وفقا الكلي االنفاق اجمالي الى والشراب الطعام على االنفاق نسبة
المختلفة



التعلیم والشراب الطعام االنفاق بنود ابرز على لألسرة السنوي االنفاق نسبة
للمحافظات وفقا الصحة المسكن



والعلیا الدنیا للشریحة الرئیسیة االنفاق ألقسام وفقا لألفراد السنوي االنفاق في التغیر

 الشریحة العلیا (العشیر األخیر): الذي یضم أعلى 10% من
(السكان انفاقا (79.8 ألف جنیة سنویا

 الشریحة الدنیا (العشیر األول): ھي الشریحة التي تضم أقل 10% من
(السكان انفاقا (32.4 ألف جنیة سنویا



الرئیسیة السلعیة للمجموعات وفقاً المستھلكین ألسعار القیاسي الرقم في التطور

األساس سنة



ألسعار القیاسي والرقم الجاریة باألسعار لألسر الصافي الدخل متوسط بین العالقة
المستھلكین

االسعارالدخل



الجاریة األسعار الثابتة األسعار اإلقامة لمحل وفقا لألسرة السنوي الدخل متوسط

األساس سنة



والبطالة الفقر معدالت بین العالقة الثاني الجزء



الجمھوریة إلجمالي الفقر خط تحت السكان الفقراء نسبة تطور



مصر بمحافظات الفقراء نسبة تطور

الحضریة المحافظات و بحري في تزاید و الصعید في نسبیا الفقر مستویات تراجع



البطالة ومعدالت والمشتغلون العمل قوة



االقتصادي للنشاط وفقا التوظیف



المختلفة االقتصادیة لألنشطة وفقا التوظیف عملیة في التغیر معدالت



مصر بأقالیم البطالة ومعدالت الفقر خط وتحت على السكان نسبة بین العالقة



للعالج مقترحات

اقتصادیة اجراءات و سیاسات

تعلیم

صحة

االتصاالت سیاسة
االجتماعیةوالمواصالت السیاسات



استماعكم لحسن شكرا



األسرة لحجم وفقا الفقراء نسبة



مصر بأقالیم البطالة ومعدالت الفقر خط تحت السكان نسبة بین العالقة

البیـــان الفقراء نسبة نسبة
الفقراء الفرق البطالة معدل معدل

البطالة الفرق

اجمالي الجمھوریة

المحافظات الحضریة

حضر الوجھ البحري

ریف  الوجھ البحري

حضر الوجھ القبلي

ریف  الوجھ القبلي



األسرة لرب التعلیمیة للحالة وفقاً والبطالة الفقر تطور



معدالت ترتفع حین في التعلیم مستوى ارتفع كلما الفقراء نسبة تتناقص
انخفض الفقراء نسبة ارتفعت كلما التعلیمي المستوى ارتفع كلما البطالة

البطالة معدل



الجمھوریة اجمالي ریف حضر

والشراب الطعام
المسكن

ومستلزماتھ
والرعایة الخدمات

الصحیة
والنقل االنتقاالت

واألقمشة المالبس
واالحذیة
الدخان
التعلیم

والفنادق المطاعم
والخدمات السلع

المتنوعة

والتجھیزات األثاث
الصیانة وأعمال

االتصاالت
والترفیة الثقافة

الرئیسیة االنفاق لمجموعات طبقا لالسر السنوى لالنفاق النسبي التوزیع فى التغیر



الرئیسیة االنفاق لمجموعات طبقا لالسر السنوى لالنفاق النسبي التوزیع فى التغیر

االنفاق شرائح دنیا شریحة علیا شریحة دنیا شریحة علیا شریحة

والدخان الكحولیة المشروبات

المتنوعة والخدمات السلع

والفنادق المطاعم

والترفیة الثقافة

والتجھیزات األثاث

واألحذیة واألقمشة المالبس

االتصاالت
التعلیم

والنقل االنتقاالت

الصحیة والرعایة الخدمات

ومستلزماتة المسكن

والشراب الطعام



المحافظات والشراب الطعام ومستلزماتھ المسكن الصحیة والرعایة الخدمات التعلیم
الحدود محافظات

األقصر
أسوان

قنا
سوھاج
أسیوط
المنیا
الفیوم

سویف بني
الجیزة

اإلسماعیلیة
البحیرة
المنوفیة
الغربیة

الشیخ كفر
القلیوبیة
الشرقیة
الدقھلیة
دمیاط

السویس
بورسعید

اإلسكندریة
القاھرة

الجمھوریة اجمالي

المسكن التعلیم والشراب الطعام االنفاق بنود ابرز على لالسرة السنوي االنفاق نسبة
للمحافظات وفقا الصحة



ألسعار القیاسي والرقم السنة في لألسر الصافي الدخل متوسط بین العالقة
المستھلكین

الدخل متوسط
الصافى

لالسر
جنیھ بااللف

الدخل متوسط
الصافى

لالسر

جنیھ بااللف

القیاسي الرقم
ألسعار
المستھلكین

القیاسي الرقم
ألسعار
المستھلكین

التغیر معدل

الدخل
القیاسي الرقم

ألسعار
المستھلكین

إجمالي
الجمھوریة

الریف

الحضر



البطالة ومعدالت والمشتغلون العمل قوة



سنویا لألسرة الجغرافیة لألقالیم وفقا الفقر خطوط



مصر بمحافظات البطالة ومعدالت الفقر خط تحت السكان نسبة بین العالقة



الجمھوریة لمحافظات وفقا والمشتغلون العمل قوة


