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 رمذ٠ُ

رؼزجش عٍغخ لضب٠ب اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ أؽذ اٌمٕٛاد اٌشئ١غ١خ ٌٕشش ٔزبط ِؼٙذ اٌزخط١ظ اٌمِٟٛ ِٓ 

دساعبد ٚثؾٛس عّبػ١خ ِؾىّخ فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ. ٠ضُ اٌّؼٙذ ِغّٛػخ ِٓ 

اٌجبؽض١ٓ ٚاٌخجشاء ِزٕٛػٟ ِٚزؼذدٞ اٌزخصصبد، ِّب ٠ض١ف ئٌٝ ل١ّخ ٚفبئذح ِضً ٘زٖ اٌذسعبد 

خزٍفخ اٌزٟ ٠زُ ئعشاؤ٘ب ِٓ ؽ١ش ش١ٌّٛخ اٌزٕبٚي ٚاألخز فٝ االػزجبس األثؼبد االلزصبد٠خ، االعزّبػ١خ، اٌّ

 ألٞ ِٓ اٌمضب٠ب ِؾً اٌجؾش. ٚغ١ش٘ب اٌج١ئخ، اٌّإعغ١خ، ٚاٌّؼٍِٛبر١خ 

ػذداً ِٓ  1977خ لضب٠ب اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ ِٕز ثذئٙب فٟ ػبَ ٍرضّٕذ اإلصذاساد اٌّخزٍفخ ٌغٍغ

اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ لضب٠ب ِخزٍفخ رف١ذ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌذاسع١ٓ، ٚوزا صبٔؼٟ اٌغ١بعبد ِٚزخزٞ 

اٌمشاساد فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌؾصش: اٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ، 

بع١خ ٚاألعؼبس، االعزٙالن ٚاٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ، اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ، اٌزغبسح اٌخبسع١خ، اٌغ١بعبد إٌمذ٠خ، اإلٔز

لضب٠ب اٌزشغ١ً ٚاٌجطبٌخ ٚعٛق اٌؼًّ، اٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ، آفبق ٚفشص االعزضّبس، اٌغ١بعبد اٌصٕبػ١خ، 

ظ، اٌغ١بعبد اٌضساػ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ، اٌّششٚػبد اٌصغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، ِٕب٘ظ ّٚٔبرط اٌزخط١

 لضب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ، اٌز١ّٕخ اٌّغزّؼ١خ، لضب٠ب اٌزؼ١ٍُ،...اٌخ. 

رزٕٛع ِصبدس ٚلٕٛاد إٌشش ٌذٜ اٌّؼٙذ ئٌٝ عبٔت عٍغخ لضب٠ب اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ، ٚاٌّزّضٍخ فٝ 

اٌّغٍخ اٌّصش٠خ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزخط١ظ، ٚاٌزٟ رصذس ثصفخ دٚس٠خ ٔصف ع٠ٕٛخ، ٚوزٌه وزبة اٌّإرّش 

 ،اٌّإرّش، ٚعٍغٍخ اٌّزوشاد اٌخبسع١خ ِٟٕبلشزٙب ف ُ لجٌٛٙب أٚر ٟٚاٌزٞ ٠ضُ األثؾبس اٌزاٌذٌٟٚ 

ئضبفخ ئٌٟ ِب ٠صذسٖ اٌّؼٙذ ِٓ ٔششاد ػ١ٍّخ رؼىظ ِب ٠ؼمذٖ اٌّؼٙذ ِٓ فؼب١ٌبد ‘ ٚوشاعبد اٌغ١بعبد

 ػ١ٍّخ ِزٕٛػخ.

 

 ٚفك هللا اٌغ١ّغ ٌّب ف١ٗ خ١ش اٌجالد، ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمصذ...
 

 اٌّؼٙذسئ١ظ 

 

 أ.د. ػالء ص٘شاْ
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 البحث ـزوجه
 

ر الهعرفة فْ هجاؿ تحمٓؿ الهدخالت والهخرجات هف الىاحٓة الىظٓرة والتطبٓقات  ٍٓدؼ البحث إلِ تطٓو
ر تركٓب واستخداـ  العهمٓة وأٌـ التطورات الحدٓثة فْ ٌذا الهجاؿ، وذلؾ بٍدؼ االستفادة هىٍا فِ تطٓو

تىاوؿ الفصؿ األوؿ هف  لىظري والتطور اإلطار ا البحثجداوؿ الهدخالت والهخرجات فِ هصر. ٓو
التآرخْ لجداوؿ الهدخالت والهخرجات وبعض الجواىب الفىٓة الهرتبطة بهتطمبات تركٓب الجداوؿ 
واألسعار والتكالٓؼ، واإلهكاىٓات التحمٓمٓة التْ تتٓحٍا ٌذي الجداوؿ، كها ٓستعرض ٌذا الفصؿ بعض 

 التجارب الدولٓة فِ هجاؿ تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات. 

أٓضًا إلِ توثٓؽ التجربة الهصٓرة فِ هجاؿ تركٓب واستخداـ الهدخالت والهخرجات وسد  البحثٍدؼ وٓ
الفجوة الحالٓة، حٓث ال توجد حتِ أف أي دراسة تتضهف ٌذا التوثٓؽ، وذلؾ إلتاحة الهجاؿ لمباحثٓف 

ا وتعظٓـ االستفادة هف اإلهكاىٓات التحمٓمٓة لجداوؿ اله ٌر دخالت والهخرجات. لتقٓٓـ التجربة بغرض تطٓو
تىاوؿ الفصؿ الثاىْ عرض لتطور التجربة الهصٓرة هىذ الخهسٓىات هف القرف الهاضْ، وآلٓات  ٓو
استخداـ جداوؿ العرض واالستخداـ فِ اشتقاؽ جداوؿ الهدخالت والهخرجات، كها ٓتضهف تحمٓاًل لبعض 

 .2014/2015الهؤشرات باستخداـ أحدث جدوؿ هىشور لعاـ 

هساٌهة عمهٓة تتهثؿ فْ تقدٓر جدوؿ هحدث لمهدخالت والهخرجات فِ هصر لعاـ  البحثقدـ ٓكها 
، حٓث ٓتضهف الفصؿ الثالث هىٍجٓة تحدٓث جدوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ 2016/2017
والتْ تعتهد عمِ استخداـ البٓاىات الحدٓثة الهىشورة لمحسابات القوهٓة وبعض البٓاىات  2016/2017

وبتقسٓـ قطاعْ هختمؼ. كها ٓتضهف استخداـ كؿ هف  2014/2015جدوؿ عاـ  األخرى، وذلؾ لتحدٓث
هع التركٓز  2016/2017الىهوذج الهفتوح والىهوذج الهغمؽ لحساب بعض الهؤشرات التحمٓمٓة هف جدوؿ 

عمِ الهضاعفات والتْ تعكس العالقات الهباشرة وغٓر الهباشرة فْ سٓاؽ العالقات التشابكٓة بٓف 
اد القوهْ. كها ٓستعرض ٌذا الفصؿ أٌـ الهشكالت والتحدٓات التْ تواجً تركٓب جداوؿ قطاعات االقتص

 الهدخالت والهخرجات وفقًا لمتطورات الحدٓثة وهقترحات هواجٍة ٌذي الهشكالت.

 الكمهات الدالة: 

ىهاذج الهدخالت  –الحسابات القوهٓة  –التشابكات القطاعٓة  –جداوؿ الهدخالت والهخرجات 
 والهخرجات.
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 هقدهة 
تهثؿ ىهاذج الهدخالت والهخرجات أحد أٌـ الىهاذج االقتصادٓة الهستخدهة فْ الجاىب الىظري 

عد ىهوذج  أوؿ ىهوذج لمهدخالت والهخرجات  Francois Quesnayوالتطبٓقْ فْ الهجاؿ االقتصادي. ٓو
حٓث تـ فًٓ عرض ىظاـ هبسط هبىْ عمْ تقسٓـ الهجتهع إلْ ثالث طبقات اجتهاعٓة وبٓف كٓؼ ٓتـ 
دوراف السمع هف طبقة ألخري. ثـ جاء كارؿ هاركس لٓضع ىظاها لإلىتاج ٓتضهف ثالث قطاعات ٌْ، 

 ة.قطاع وسائؿ اإلىتاج، وقطاع السمع الوسٓطة، والسمع الكهالٓ
ر ها سهْ "بهعاهالت اإلىتاج"  ثـ جاء "لٓوف والراس" لٓدفع بٍذا العهؿ إلْ األهاـ هف خالؿ تطٓو
حٓث هٍد الطٓرؽ لظٍور ىهوذج "لٓوىتٓؼ" لمهدخالت والهخرجات والذي عهؿ هف خاللً عمْ بىاء ٌٓكؿ 

س" لمهعاهالت عمْ أساس فرضٓة "والرا 1929وحتْ عاـ  1919االقتصاد األهٓركْ فْ الفترة هف عاـ 
وتساعد الجداوؿ الثىائٓة "العرض واالستخداـ" وىهوذج الهدخالت والهخرجات الهخططٓف الفىٓة الثابتة. 

وصىاع القرار االقتصادي عمِ الوصوؿ إلِ االتساؽ فْ تخصٓص الهوارد عمِ القطاعات االقتصادٓة 
 ار ىظاـ الحسابات القوهٓة. الهتعددة. كها ٓهثالف إطارًا كاهاًل لمهوارد واالستخداهات ضهف إط
، والىهاذج ”Static“الىهاذج الساكىة ، وتىقسـ ىهاذج الهدخالت والهخرجات إلِ ىوعٓف ٌها

ٍدؼ ىهوذج الهدخالت والهخرجات الساكف إلِ تحدٓد العالقات الهتبادلة ”Dynamic“الدٓىاهٓكٓة  . ٓو
دد هف االفتراضات هف أٌهٍا، افتراض بٓف القطاعات االقتصادٓة خالؿ فترة هعٓىة، وذلؾ بىاًء عمِ ع

ِ تساوى هتوسط التكمفة، وأف  ثبات الهعاهالت الفىٓة لإلىتاج وأف األسعار ٓتـ تحدٓدٌا بواسطة السوؽ ٌو
ؿ. بٓىها ٍٓدؼ ىهوذج  الطمب ٓساوى العرض، وأف االقتصاد سٓكوف فْ هرحمة التوازف فْ األجؿ الطٓو

ٓد العالقات الهتبادلة خالؿ عدة فترات زهىٓة، أي أف ٌذا الهدخالت والهخرجات الدٓىاهٓكْ إلِ تحد
الىهوذج ٓتضهف عىصر الوقت كها ٓتضهف هعاهمة الىشاط االستثهاري كأحد الهتغٓرات الداخمة فْ 

 الىهوذج.
 

 
 :وهشكمتً أٌهية البحث -1

 عمػِ أسػاس أو أساسػٍا، عمػِ الهبىٓػة والىهػاذج التخطٓطٓػة، والهخرجػات الهػدخالت جػداوؿ إف
تتزآػد  األساسػْ، الهخرجػات الػركف/الهػدخالت جػدوؿ فٍٓػا ٓهثػؿ التػْ االجتهاعٓػة الحسػابات هصػفوفة
 : الحصر ال سبٓؿ الهثاؿ عمِ هىٍا ىذكر الزهف هع تتسع هجاالت لتشهؿ والتخطٓطٓة التحمٓمٓة اهكاىٓاتٍا
 االقتصادي الهىظور هف الهشروعات تقٓٓـ والتخطٓط و التىبؤ هجاالت فْ التقمٓدي االستخداـ -

 .الكمْ
 اتفاقػات الشػراكة تقٓػٓـ فػْ خاصػة وبصػفة الخػارجْ العػالـ هػع التفػاعالت تقٓػٓـ فػْ االسػتخداـ -

ػزداد اإلقمٓهػْ، والتكاهػؿ  عمػِ الهػدخالت والهخرجػات ىهػاذج طػورت إذا التحمٓمػْ الػدور ٌػذا ٓو
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لٍػا  ٣٩٩١لعػاـ   األهػـ الهتحػدة ىظػاـ اتسػع والتػْ األقػالٓـ، بػٓف التشػابؾ وىهػاذج إقمٓهػْ، أسػاس
 .اإلقمٓهٓة الحسابات حٓث تضهف 

 بٓف درجة التكاهؿ لبٓاف والقطاعْ الٍٓكمْ التحمٓؿ الهستوى )الكمْ(: عمِ التحمٓمٓة االستخداهات -
 التعهٓػؽ اسػتراتٓجٓات وسٓاسػات بىػاء فػْ تفٓػد والتػْ هىٍػا، كػؿ داخػؿ وفػْ والقطاعػات األىشػطة
 .الصىاعْ

 إطػار ٌػذي توسػٓع إلػِ الهختمفػة وتسػتىد االقتصػادٓة السٓاسػات تقٓػٓـ هجػاؿ فػْ االسػتخداهات -
ر االسػتىاد أو القوهٓػة، لمتػدفقات جداوؿ إلِ الجداوؿ  الحسػابات االجتهاعٓػة هصػفوفة الػْ   تطػٓو
بٓة الكمٓة االقتصادٓة أثار بحث أهثمتٍا وهف الهختمفة، بأركاىٍا  أو السػعٓرة أو لمسٓاسات الضٓر

 .شابٍٍا ها
 وىهػاذج دٓىاهٓكٓػة جػداوؿ أسػاس عمػِ االسػتثهار تخطػٓط هجػاالت فػْ االسػتخداهات تخصػٓص -

 .والهخرجات( لمهدخالت (هغمقة
هكف أو العهالقة الهشروعات أو الرائدة األىشطة فْ االستثهار جواىب دراسة -  إطار فْ ها إلٍٓا. ٓو

 إىتػاج هجػاالت عمػِ والتػْ تسػٓطر الىشػاط، دولٓػة أو الجىسػٓات هتعػددة لمشػركات الداخمٓػة البىٓػة
 عػف الهتفرقػة هجهوعػات الهعموهػات ربػط فػْ الجػداوؿ ٌػذي عمػِ االعتهػاد ورأسػٓا، أفقٓػا هتعػددة
 .كمٓة هتكاهمة صورة إطار فْ بٓىٍا التكاهؿ ودرجة الهتعددة األىشطة

تساٌـ ىهاذج الهػدخالت والهخرجػات فػْ هعالجػة الكثٓػر هػف القضػآا الٍاهػة فػْ اقتصػادات الػدوؿ  -
ف  الىاهٓة وهف أبرز تمؾ القضآا: الواردات، وقٓود التبادؿ الخارجْ، وهعدالت الىهو األهثؿ، وتكٓو

 رأس الهاؿ البشرى، وكذلؾ تخطٓط التعمٓـ... الخ.
 

 أٌداف البحث: -2
ر الهعرفػة فػْ هجػاؿ دراسػة الهػدخالت   الهخرجػات، وبهػا ٓشػتهؿ عمٓػً  -ٍٓدؼ ٌذا البحث إلِ  تطٓو

ػػة، والتطبٓقػػات، سػػواء التقمٓدٓػػة أو الجدٓػػدة، لتقىٓػػات هػػف التحسػػٓىات فػػْ البٓاىػػ ات األساسػػٓة، والػػرؤى الىظٓر
 الهخرجات" كها ٍٓدؼ إلْ: -الهدخالت 

  عػػػػرض جػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات فػػػػْ األدبٓػػػػات االقتصػػػػادٓة وبٓػػػػاف أٌػػػػـ األفكػػػػار الرئٓسػػػػٓة
ر والتطػػورات الحدٓثػػة التػػْ طػػرأت عمٍٓػػا فػػْ أوىػػة األخٓػػرة حتػػْ ٓهكػػف االسػػت فادة هىٍػػا فػػْ تطػػٓو

 تركٓب واستخداـ جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ هصر.
  التوثٓؽ لهراحؿ تجربة إعداد وتركٓػب جػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات لإلقتصػاد الهصػري بدآػة هػف

 .2016/2017وحتْ عاـ  1955عاـ 
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 ْهكاىٓػػػة تعػػػػدٓؿ وتوسػػػٓع الىهػػػػوذج الرئٓسػػػ والقٓػػػػود  هىاقشػػػة ىقػػػاط الضػػػػعؼ والقػػػوة الرئٓسػػػػٓة فٍٓػػػا وا 
الهفروضػػة عمٓػػً فػػْ الهجػػاؿ التطبٓقػػْ لمبػػاحثٓف والهخططػػٓف وهسػػتخدهْ الىهػػاذج االقتصػػادٓة فػػْ 

 عهمٓة التحمٓؿ وتقٓٓـ السٓاسات االقتصادٓة.
 .تحدٓث جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ هصر 

 

 هىٍجية البحث: -3
 ْالجاىػب  فػْ التحمٓمػْوالهػىٍو الكهػْ  الىظػري، الجاىػب فػْ ٓسػتخدـ ٌػذا البحػث الهػىٍو الوصػف

االقتصػاد  فػْ أساسػٓة كتقىٓػة والهخرجػات الهػدخالت تحمٓػؿ هفٍػوـ البحػث حٓث ٓعرض التطبٓقْ،
لقطاعػات االقتصػاد الػوطىْ،  والػدفع السػحب آثػار تحمٓػؿ آلٓػات إلػِ بػالتطرؽ أتبعػً ثػـ الكهػْ،
ا إبراز وكٓفٓة القطاعات  هع وتشابكًكؿ قطاع  أٌهٓة هعرفة خالؿ هف الوطىْ االقتصاد فْ دوٌر

 األخرى.
  ْوالهػػىٍو الوصػػفْ االسػػتقرائْ ٓعػػرض ألٌػػـ األفكػػار الرئٓسػػٓة والتطػػورات الحدٓثػػة التػػْ طػػرأت عمػػ

جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ أوىة األخٓرة. باإلضافة الْ اسػتخداـ الهػىٍو الكهػْ باالعتهػاد 
كاهف الضعؼ والقػوة الرئٓسػٓة فػْ عمْ تحمٓؿ عدد هف الهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة التْ توضح ه

تمػػػػؾ األداة وبٓػػػػاف التوقعػػػػات الهسػػػػتقبمٓة لٍػػػػا وتػػػػأثٓر ٌػػػػذي التطػػػػورات عمػػػػْ الجواىػػػػب األخػػػػرى فػػػػْ 
 الهجتهع. 

 
 :الىتائج الهتوقعة -4

  بىػػػاء عمػػػْ بٓاىػػػات 2016/2017إعػػػداد وتقػػػدٓر جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات الهحدثػػػة لعػػػاـ ،
ػا أو إىتاجٍػا  الحسابات القوهٓة والبٓاىات الفعمٓة لبعض الهتغٓرات االقتصادٓة الكمٓة التْ تـ توفٌٓر
فػػػػْ السػػػػىوات األخٓػػػػرة وبىػػػػاًء عمػػػػِ جػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات التػػػػْ تػػػػـ إعػػػػدادٌا فػػػػْ عػػػػاـ 

2014/2015 . 
  إعػداد وتقػدٓر بعػض الهؤشػرات الكمٓػة والقطاعٓػة التػْ توصػؼ قطاعػات االقتصػاد الػوطىْ وتحػدد

القطاعػػػات أو األىشػػػطة الرائػػػدة فٓػػػً وترشػػػد هػػػف توجٍػػػات هتخػػػذي القػػػرارات اإلسػػػتثهآرة فػػػْ بىػػػاء 
 سٓاسات خطة التىهٓة االقتصادٓة واإلجتهاعٓة فْ هصر.

 
 

 الباحث الرئيسي    
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األولالفصل   
 

 اإلطار الىظري والتطور التاريخي لجداول الهدخبلت والهخرجات
 

 ىشأة وتطور جداول الهدخبلت والهخرجات في األدبيات االقتصاديةأواًل: 
 كأساسالهدخالت َالهخرجات ؿ االقتصادّ الجزئْ باستخدان جداَؿ اتسع ىطاق التحمٓ

هها أثرُ ، ستَُ القَهْػالبحثٓة عمِ اله وبصفة خاصة فْ الهراكزؿ لتطبٓقات ٌذا الىَع هو التحمٓ
د أو ػك بعػهالْ َذلػَلقد تىاهِ ٌذا الهىٍو بدآة فْ الفكر االقتصادّ الرأس، االقتصادّ الكمْؿ التحمٓ

هو ؿ لك، لمهدخالت َالهخرجات لمَالٓات الهتحدة األهرٓكٓةؿ جدَؿ أَكٓب بتر Leontiefان ػق
ك بغرض َصف االقتصاد األهرٓكْ ػذلكاف . 1941ََتن ىشرٌا فْ عان ، 1919 - 1939السىَات 

َاهتداد ٌذي العالقات بٓو االقتصاد ؿ ف الهتعاهمٓو فْ الداخػٓو هختمػَها ٓحتًَٓ هو عالقات تشابكٓة ب
عمِ ٌذا  ٣٩٩١فْ العمَن االقتصادٓة فْ عان ؿ جائزة ىَب Leontiefؿ َىا، األن َالعالن الخارجْ

 .1ؿالعه
، 1758الهىشور فْ عاـ االقتصادّ ؿ دَػالجصاحب  Quesnayبفكر ًا هتأثر Leontief كافَ     

عىدها قان ، ْ َضحٍا فْ جدَلًػة التػعمِ العالقات التبادلٓ اءً بى، َالتىبؤؿ ٓسر عهمٓات التحمٓي الذو
بقٓاس حجن َىَع الصفقات التْ تهت فْ فترة هعٓىة بٓو هختمف الهىتجٓو َالهستٍمكٓو فْ اقتصاد 

 .2سة التوازف العاـلدراهعٓو 

ة االقتصادٓة ػات التىهٓػْ عهمٓػتخداهاتٍا فػالهدخالت َالهخرجات َاسؿ َاىتشرت جداَ     
 فٓها بعد ٌذا الحدث التارٓخْ.عدٓد هف الدوؿ، َاالجتهاعٓة فْ 

 سساأللهساٌهتً األساسٓة فْ تطَٓر ، 1984جائزة ىوبؿ عاـ  Richard Stoneولقد ىاؿ      
ؿ التْ تعكس بالتفصٓ، اتػدخالت َالهخرجػالهؿ باستخدان جداَ، االقتصادّؿ التطبٓقٓة لمتحمٓ

ٓعكس عالقاتً  كها، َذلك فْ ىهَذج تفصٓمْ َاحد، لخصائص اإلىتاجٓة َالتَزٓعة فْ اقتصاد هاا
 .3التفصٓمٓة هع العالن الخارجْ

                                                 

1 Leontief, W. (1941). The Structure of American Economy, 1919-1939: An Empirical Application of 

Equilibrium Analysis. Oxford University Press, N.Y. 

2
 Quesnay, F. (1758). Tableau Economique (so-called „First edition‟ as reproduced and edited by M. 

Kuczynski and R. L. Meek. London and New York: MacMillan and Augustus M. Kelley, 1972). 

3 Deaton, A. )1993). “John Richard Nicholas Stone 1913-1991”. Proceedings of the British Academy, 

Vol. (82), pp. 475-492. 

https://scholar.princeton.edu/deaton/publications/john-richard-nicholas-stone-1913-1991
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استخداهاتٍا َتطبٓقاتٍا الهدخالت َالهخرجات َؿ أَصت ٌٓئة األهن الهتحدة بإدهاج جداَكها 
القوهٓة فْ ىظاهٍا الهستحدث لمحسابات  َكذلك، 1968لعاـ َذلك فْ ىظان لمحسابات القَهٓة  العهمٓة
ؿ إطارًا إحصائًٓا باعتبار تمك الجداَ، صائٓة هختمفةػ. َذلك لتمبٓة احتٓاجات إح1 2008و  1993لعاـ 

ٓة وأوجً الىقص والقصور فْ البٓاىات الهتاحة هها هتكاهاًل لتجهٓع البٓاىات األساسٓة لمحسابات القوه
ختبار إل اإطار تعد كهآساعد األجٍزة اإلحصائٓة عمِ تدارؾ ذلؾ عىد إعداد براهجٍا اإلحصائٓة، 

كها تعكس ٌذي الجداوؿ صورة الٍٓكؿ اإلىتاجِ لالقتصاد القوهِ خالؿ االتساق فٓها بٓو تمك البٓاىات 
اج واستخداهات السمع والخدهات فِ االقتصاد القوهِ. إضافة إلْ فترة هعٓىة كها تحدد ٌٓكؿ إىت

سٓاسات هعٓىة خالؿ فترة هف الزهف هف خالؿ بىاء ىهاذج الهدخالت  بآثاراستخداهٍا فْ هجاؿ التىبؤ 
 والهخرجات.

 :ثاىيًا: هتطمبات تركيب جداول الهدخبلت والهخرجات
لألداء االقتصادي، وتتعاهؿ ٌذي الجداوؿ أساسًا تعتبر جداوؿ الهدخالت والهخرجات وصفًا إحصائًٓا 

هع أسالٓب تحمٓؿ التبعٓة والتشابؾ بٓف هختمؼ القطاعات االقتصادٓة. وهف خالؿ جداوؿ الهدخالت 
والهخرجات ٓتـ تقسٓـ االقتصاد إلِ عدد هف القطاعات، عمهًا بأف عدد القطاعات، والسمع، التْ ٓتضهىٍا 

تحمٓؿ االقتصادي ورغبة الهخطط، هف جٍة، وهدى توفر البٓاىات الجدوؿ ٓعتهد عمِ الٍدؼ هف ال
 االحصائٓة، هف جٍة أخري.

تعتبػػػػػػػر جػػػػػػػداوؿ العػػػػػػػرض واالسػػػػػػػتخداـ ىقطػػػػػػػة االىطػػػػػػػالؽ األساسػػػػػػػٓة فػػػػػػػِ بىػػػػػػػاء جػػػػػػػداوؿ الهػػػػػػػدخالت 
أىشػػػػػػطة( وكػػػػػػذلؾ جػػػػػػداوؿ الهػػػػػػدخالت والهخرجػػػػػػات الهتهاثمػػػػػػة )هىتجػػػػػػات × والهخرجػػػػػػات الهتهاثمػػػػػػة )أىشػػػػػػطة 

ألغػػػػػػراض التحمٓػػػػػػؿ االقتصػػػػػػادي.  حٓػػػػػػث ٓوضػػػػػػح جػػػػػػدوؿ العػػػػػػرض الهصػػػػػػادر الخاصػػػػػػة  هىتجػػػػػػات( وفقػػػػػػاً × 
قػػػػػة  بعػػػػػرض الهىتجػػػػػات فػػػػػْ االقتصػػػػػاد القػػػػػوهْ )هحمٓػػػػػة أو هسػػػػػتوردة(. كهػػػػػا ٓوضػػػػػح جػػػػػدوؿ االسػػػػػتخداـ الطٓر
التػػػػػػْ ٓػػػػػػتـ بٍػػػػػػا اسػػػػػػتخداـ ٌػػػػػػذي الهػػػػػػوارد هػػػػػػف الهىتجػػػػػػات، وكػػػػػػذلؾ الػػػػػػدخوؿ األولٓػػػػػػة الهتولػػػػػػدة عػػػػػػف العهمٓػػػػػػة 

شػػػػػػػطة التػػػػػػػْ قاهػػػػػػػت بإىتػػػػػػػاج أو اسػػػػػػػتٍالؾ ٌػػػػػػػذي السػػػػػػػمع والخػػػػػػػدهات، حٓػػػػػػػث تصػػػػػػػىؼ اإلىتاجٓػػػػػػػة، وفقػػػػػػػًا لألى
 2(ISIC.4األىشػػػػػػطة حسػػػػػػب دلٓػػػػػػؿ التصػػػػػػىٓؼ الصػػػػػػىاعْ الػػػػػػدولْ الهوحػػػػػػد لجهٓػػػػػػع األىشػػػػػػطة االقتصػػػػػػادٓة )

 .3(CPC 1.1وتصىؼ الهىتجات حسب التصىٓؼ الهركزي لمهىتجات )
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اقتصادي هقٓهة باألسعار ٓبٓف جدوؿ العرض قٓهة الهىتجات الهحمٓة الهىتجة فْ كؿ ىشاط 
األساسٓة، وكذلؾ جهمة اإلىتاج الهحمْ هف كؿ هىتو هقٓهًا باألسعار األساسٓة باإلضافة إلْ الواردات هف 
واهش الىقؿ والتجارة وكذلؾ صافْ الضرائب واإلعاىات والرسوـ الجهركٓة عمْ هستوي  السمع والخدهات ٌو

ؿ إجهالْ العرض هف كؿ هىتو هف  عرض  األسعار األساسٓة إلْ أسعار الهشتٓرف.الهىتجات لتحٓو ٓو
جدوؿ االستخداـ تكمفة اإلىتاج فْ كؿ ىشاط اقتصادي هقٓهة بأسعار الهشتٓرف. وكذلؾ اإلىفاؽ 
االستٍالكْ الىٍائْ لمحكوهة واألسر الهعٓشٓة والٍٓئات التْ ال تٍدؼ لمربح وتخدـ األسر الهعٓشٓة 

 والصادرات هف السمع والخدهات.

ف     ترض أف عرض كؿ هىتو ٓجب أف ٓعادؿ استخداهات ٌذا الهىتو عىدها ٓقاس كؿ هىٍها بىفس ٓو
ة لتكمفة إىتاجً، بها فْ ذلؾ الهدخالت  السعر. وكذلؾ قٓهة هىتو أي صىاعة ٓجب أف تكوف هسآو

وسوؼ األولٓة. وتستىد فكرة تحقٓؽ التوازف بٓف جدولْ العرض واالستخداـ عمِ ٌذٓف االفتراضٓف. 
 .1رض االحتٓاجات اإلحصائٓة الالزهة لتركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ الفقرة التالٓةىستع

 :االحتياجات اإلحصائية البلزهة لتركيب جداول الهدخبلت والهخرجات 2-1
ا: 2-1-1  أسس تحديد ىوع البياىات وكيفية تجٍيٌز

واالستخداهات، لذا ٓجب الحرص بالىسبة تهثؿ جداوؿ الهدخالت والهخرجات إطارًا كاهاًل لمهوارد     
لمبٓاىات الالزهة لٍا أف تسود فْ سالسمٍا الزهىٓة الهعآٓر التالٓة: الشهوؿ والتفصٓؿ والحداثة والجودة 
والصحة ووحدة الهفٍوـ والتعٓرؼ وفقًا لىظاـ الحسابات القوهٓة وذلؾ لالطهئىاف عمْ واقعٓة الهتابعة 

جراء الهقارىات ا تحدٓد ىوع البٓاىات الالزهة لتركٓب جداوؿ الهدخالت ٓتـ و  لدولٓة.والتخطٓط وا 
 والهخرجات، بىاًء عمْ األسس التالٓة:

  بحٓث ٓتساوي  استخداهاتٍا عف ؿٓػتفاصوالهَارد  عف ؿٓػتفاص توافر الهعمَهاتٓجب أف تضهف
، السعرهىٍها بىفس كؿ ٓقاس اجهالْ استخداهات كؿ هورد هع العرض الهتاح هىً وذلؾ عىدها 

 َتتساَُ قٓهة أّ هىتو هع تكمفة إىتاجً.
 هستمزهات إىتاج األىشطة االستخداهات: ػؿ ا تهثػكه، َارداتػْ َالػاج الهحمػاإلىت، الهَاردؿ تهث

، َصادرات، َحكَهْ، استٍالك عائمْؿ فْ شكاالقتصادٓة، احتٓاجات الطمب الىٍائْ 
 الهخزوف.َتغٓر فْ ، َاستثهار

  ارد َاالستخداهات.الهوفٓها بٓو ات دهَالخالسمع ٓشترط تجاىس 
 

                                                 
 النظرية واملنهج والتطبيق. القاهرة.  -جداول املدخالت واملخرجات  -(. التوازن االقتصادي )الكمي والنوعي( 6002ى )حمد محمد عل، أنصير  1
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 َع َحجن ػد ىػفْ تحدٓؿ ٌْ الكٓاو الهحاسبْ الفاع، تعتبر الهىشأة أَ الَحدة اإلىتاجٓة
ة تعد هقدهًا عو ػبىاء عمِ هَازى، التْ تتبادلٍا هع الكٓاىات الهحاسبٓة األخرُ، الصفقات

 الىشاط لفترة قادهة.
  َٓتحدد حجن الىشاط بهقدار ها ٓضن هو هىشآت هتجاىسة فْ ىَعٓة اإلىتاج بشرط أو

و أعهدة ػَد هػكعهؿ هستمزهاتً الوسٓطة تدخ، ٓكَو لٍذا الىشاط َزو اقتصادّ َىَعْ
عمِ الجداوؿ بىاء فْ تمك كسطر توزع هخرجاتً كها ، الهدخالت َالهخرجاتؿ جدَ

 :1الهعآٓر التالٓة
 لً خصائص إىتاجٓة َتَزٓعٓة َاضحة.أو تكَو  -        

 ٓتن إىتاجً فْ َحدات اقتصادٓة قائهة بذاتٍا هالٓا َإدارٓا َفىًٓا. -
 

 :البياىات وها تشتهل عميً هن هعموهات 2-1-2
، َاستطالع ها ٓرد فٍٓا، صادرٌاػو هػث عػْ ىبحػٓتبٓو أو هآٌة الهعمَهات الت، هو العرض السابق    

ؿ )بشرط االلتزان بالدلٓؿ الهدخالت والهخرجات جداَكٓب فْ ترؿ أَلٓة ٓمزن تشكٓمٍا لتدخكهادة 
 فٓها ٓمْ: ؿ، تتهثؿ َالشهَؿ َبالتفصٓ، الهحاسبْ(

ِ هستَُ السمعة ػعم، َبالقٓهة بسعر التكمفة، أهكو كمهابالكهٓات  قَائن اإلىتاج السمعي َالخدهي: -أ 
َتعتبر ٌذي ، تحدٓد كٓاىً أثىاء عهمٓة تجٍٓز البٓاىات ثن عمِ هستَُ الىشاط الذّ تن، أَ الخدهة

 هخرجات الىشاط االقتصادي.الهىتجات ٌْ 
 ىَع هو ٌذي الهىتجات. كؿعمِ  ضريبة الهبيعات: -ب 

 َهة ٌَْ ضرٓبة سالبة.   ػطة الحكػػا بَاسػَب دعهٍػػجات الهرغػالهقدهة عمِ أىَاع الهىت اىات:ـــاإلع -ج
ة إلخراج قَائن اإلىتاج ػالٓف الالزهػا التكػباعتبارٌ، هو السمع َالخدهات قَائن هستمزهات اإلىتاج: -د

ٌذي الهستمزهات هو اإلىتاج الهحمْ أَ هو  سواء كاىت، َبالقٓن بسعر الهستخدن، بالكهٓات كمها أهكو
 شاط.ػثن عمِ هستَُ الى، ِ هستَُ السمعة أَ الخدهةػك عمػذل، الَاردات

الو قَائن التجارة ػَتع، هو الَاردات َالصادراتؿ لك، عٓة َالخدهٓةالسم قَائن التجارة الخارجية: -ه
 ٓمْ:  كها الخارجٓة 

 قوائم الواردات السمعية والخدهية:   -
اطق التجارٓة الحرة ػَاىئ َالهىػو الهػة هػها ٓعبر الهىافذ الجهركٓكؿ قَائهٍا ؿ تشه الواردات السمعية:

ْ الخارج هضافا إلًٓ خدهات ػسمعة فػأّ شاهمة تكمفة ال CIF بالكهٓات َالقٓن بالسعر، البالدؿ إلْ داخ

                                                 

ؿ فْ الَصف َالتحمٓضٍا تؤدّ الغرض هو فرَؿ حٓث الجداَ، وصحة تؤدّ إلْ صحة بىاء الىهاذج الرٓاضٓة  1
 َالتىبؤ.
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َفقًا لمىسب الهقررة الجهركٓة او بالرسَن ػَٓمحق بٍذي القَائن بٓؿ. الَصَهٓىاء التأهٓو َالشحو حتِ 
 بالقاىَو َالقرارات الهعدلة.

ؿ احٓة َالىقٌَْ قَائن بالهدفَعات عو الهشترٓات هو الخارج عو الخدهات السٓ الواردات الخدهية:
 َن الهحصمة.ػهع بٓاو بالرس، هشترٓات الخبرة األجىبٓة … وكذلؾ البرّ َالبحرّ َاالتصاالت 

 

 قوائم الصادرات السمعية والخدهية:  -
أَ الطائرة ؿ ها ٓغادر دَلة الهىشأ هو السمع حتِ ظٍر سفٓىة الىق كؿقَائن ؿ تشهالصادرات السمعية: 

ها ٓعاد  كؿَٓعتبر ، البالد أَ إلْ الخارجؿ قَائن السمع التْ تغادر هىطقة التجارة الحرة إلْ داخ كذلؾَ
إلْ الخارج أَ إلْ الهىاطق الحرة َالسعر ، سواء الصادراتؿ تصدٓري هو الَاردات السمعٓة هو قبٓ

FOB .األساس فْ هعاهمة القٓهة بسعر الهستخدن ٌَ 
خدهة ػؿ لمقبوضات عن المشتريات التي يدفعا العالم الخارجي مقابوهي قوائم با :الصادرات الخدهية

هشترٓات استشارات وصاالت ػَّ َاالتػرّ َالجػالبرّ َالبحؿ السٓاحة َهشترٓات خدهات الىق
 ذي الخدهات. ػٌ كؿض أَ ػتأدٓة بعؿ هحمٓة... هع بٓاو الرسَن الهحصمة هقاب

كذلؾ ارج َػو الخػرة هػفإىً إذا أتٓحت هعمَهات عو هشترٓات الهقٓهٓو الهباش بصفة عاهة     
فٍْ ة ػأها الثاىٓ، فإو الهشترٓات األَلِ ٌْ هو الَاردات، هشترٓات غٓر الهقٓهٓو هو السَق الهحمٓة

 ٌذي الهشترٓات سمعًا أَ خدهات.  ، سواء كاىت صادرات
الثابتة َقَائن التغٓر فْ ؿ ستثهارات فْ األصَقَائن االؿ َتشهقَائن التكَيو الرأسهالي:  -و

و ػا هػالٓف تهمكٍػالثابتة باإلضافة إلْ تكؿ القَائن األَلِ فْ الهشترٓات هو األصَؿ الهخزَو َتتهث
اق االستثهارّ بسعر ػة َاإلىفػرَة الحَٓاىٓػاث َالثػَاألثؿ الىقؿ األراضْ َالهباىْ َأالت ََسائ

)أَ ؿ َالتجدٓد لها ٌَ قائن هو أصَؿ الػت لإلحػى، وسواء كاتهو اإلىتاج الهحمْ َالَاردا، الهستخدن
قَائن التغٓر فْ الهخزَو فتعتبر عقبة فْ أها  أو إضافات جدٓدة لألصوؿ القائهة.خطَط اإلىتاج( 

 ن استقراؤي بالفرق بٓو هكَىاتً فْ هٓزاىٓة سىتٓو هتتالٓتٓو.ػَ تػحتِ َل، اتػع الهعمَهػطرٓق جه
فْ ، ٌَْ عبارة عو الهشترٓات هو السمع َالخدهات هو هٓزاىٓة األسرمي: قَائن االستٍبلك العائ -ز
ا ٌَ ػَه، هع بٓاو ها ٌَ هحمْ هىٍا، بسعر الهستخدن، بالكهٓات َالقٓن، و الحضر َالرٓفػه كؿ

ىهط أَ ًا َأخٓر، دن العائالتػربح َتخػدف لمػهشترٓات الهؤسسات أَ الٍٓئات التْ ال تٍ كذلؾَ، األجىبْ
 ؿ.االستٍالك العائمْ طبقًا لفئات الدخؿ ٌٓك
ْ ػقَائن ها تتكبدي الحكَهة )الجٍاز اإلدارّ َالحكن الهحمؿ تشه الحكَهي:قوائم االستٍبلك  -ح

تمتزن بً فْ تدعٓن األهو َالدفاع ذي قٓان بدَرٌا الات الخدهٓة( هو ىفقات عمِ السمع َالخدهات لمػَالٍٓئ
 ائْ.ػب الىٍػردات الطمػهو هفػٌَذي الىفقات تقع ض الخ. َالصحة َالتعمٓن …
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 ثالثا: االسعار والتكاليف في جداول الهدخبلت والهخرجات:
 ىظم التسعير في جداول الهدخبلت والهخرجات: - أ

لذا فاف طرؽ التقٓٓـ  ،ىظاـ الحسابات القوهٓةأحد هكوىات تعتبر جداوؿ الهدخالت والهخرجات 
والتسعٓر التْ ٓتبىاٌا ٌذا الىظاـ ٌْ الطرؽ الواجب احتسابٍا لضهاف اتساؽ ها ٓتضهىً الجدوؿ هف 

لٓة التسعٓر البد هف هعرفة هكوىات السعر الذي ٓدفعً آولفٍـ  .بٓاىات وعدـ تضاربٍا هفآٌهٓا وتحمٓمٓا
ْ: السعر اأربعة أسمعة ٓحتوي عمْ  يأو خدهة، فسعر أهشتري سمعة  ساسْ لمسمعة ألركاف ٌاهة ٌو

ٌواهش التجارة والىقؿ الهرتبطة بىقؿ السمعة  –عمْ الهىتو  اإلعاىات –الضرائب عمْ الهىتو  –الهىتجة 
 هف الهىتو الْ الهشتري.

 ولٍذا ٓوجد ثالث طرؽ لمتسعٓر:
تخداـ الوسٓط فْ جداوؿ الهدخالت سعر الهشتري: ٓستخدـ ٌذا الىوع لتقٓٓـ الطمب أو االس -1

و ٓشٓر الْ القٓهة الىقدٓة الهدفوعة هف الهشتري لشراء سمعة هعٓىة هستقطًعا هىٍا كافة  والهخرجات، ٌو
شتهؿ سعر الهشتري عمْ تكالٓؼ الىقؿ الهدفوعة هف  بة القٓهة الهضافة وها شابٍٍا، ٓو اشكاؿ ضٓر

 الهشتري. 
السعار لتقٓٓـ كافة الهخرجات او الهىتجات فْ الجدوؿ،   حٓث سعر الهىتو: ٓستخدـ ٌذا الىوع هف ا -2

ٓشٓر الْ القٓهة الىقدٓة الهستمهة هف الهىتو والهدفوعة هف الهشتري هطروًحا هىٍا كافة الضرائب التْ 
 تحهمٍا الهشتري وكذلؾ تكالٓؼ الىقؿ التْ تحهمٍا الهىتو.

و الهىتجات فْ الجدوؿ، أكافة الهخرجات سعار لتقٓٓـ ألساسْ: ٓستخدـ ٌذا الىوع هف األالسعر ا -3
ي ضٓربة ألْ القٓهة الىقدٓة الهستمهة هف قبؿ الهىتو والهدفوعة هف الهشتري هطروًحا هىٍا إحٓث ٓشٓر 

 ستبعاد تكالٓؼ الىقؿ الهحهمة عمْ الهىتو.إي إعاىات هستمهة هع أهدفوعة وهضافا عمٍٓا 
أكثػػر تفصػػٓاًل. فعمػػْ سػػبٓؿ الهثػػاؿ ٓهكػػف تقسػػٓـ ٌػػواهش عمهػػًا بػػأف بعػػض ٌػػذي البىػػود قػػد تػػتـ تجزئتػػً بشػػكؿ 

بة  التجارة والىقػؿ إلػْ ٌػواهش خاصػة بتجػارة الجهمػة وأخػري خاصػة بتجػارة التجزئػة. كهػا ٓهكػف فصػؿ ضػٓر
القٓهة الهضافة عف بقٓة أىػواع الضػرائب ألٌهٓتٍػا. وبغػض الىظػر عػف إهكاىٓػات ٌػذي التجزئػة فػإف جػداوؿ 

لحسػػابات القوهٓػػة ٓحتاجػػاف كحػػد أدىػػْ إلػػْ تحدٓػػد ٌػػذي الهكوىػػات الػػثالث الهػػدخالت والهخرجػػات وىظػػاـ ا
ػواهش التجػارة والىقػؿ الهرتبطػة بىقػؿ  )السعر األساسْ لمسمعة الهىتجة، صافْ الضرائب عمْ الهىتجات، ٌو

 السمع هف الهىتو إلْ الهشتري(.
هكف تمخٓص العالقات بٓف سعر الهشتري وسعر الهىتو والسعر األساسْ بالهع  ادلة التالٓة:ٓو

 -األسعار األساسٓة + الضرائب عمْ الهىتجات هع استبعاد ضػٓربة القٓهػة الهضػافة الهبٓىػة عمػْ الفػاتورة 
اإلعاىػػات عمػػْ الهىتجػػات ر أسػػعار الهىتجػػٓف + ضػػٓربة القٓهػػة الهضػػافة غٓػػر الهسػػتردة هػػف الهشػػتري + 

 ٌواهش تجارة الجهمة والتجزئة + ٌواهش الىقؿ ر أسعار الهشتٓرف
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ػو  Free on Boardهػا الجػزء الخػاص بالتجػارة الخارجٓػة فإىػً ٓػتـ تسػعٓر الصػادرات بسػعر فػوب )أ ( ٌو
ػػو هػػا ٓهثػػؿ سػػعر  سػػتمهً الهصػػدر عىػػد ىقطػػة الحػػدود فػػْ بمػػد التصػػدٓر، ٌو السػػعر الػػذي ٓدفعػػً الهسػػتورد ٓو

 Cost سػػػعار، بٓىهػػػا ٓػػػتـ تسػػػعٓر الػػػواردات بسػػػعر سػػػٓؼ )ألوؿ هػػػف األالهشػػػتري الهوجػػػود فػػػْ الىػػػوع ا
Insurance and Freight ػو ( والذي ٓعبر عف سعر السمع الهستمهة فػْ ىقطػة حػدود البمػد الهسػتورد، ٌو

 سعار. ألها ٓهاثؿ السعر االساسْ الهوجود فْ الىوع الثالث هف ا

ْ عبارة عف قٓهة الهخرجات  قٓهة الهدخالت(، فإىً ٓهكف حسابٍا   –وعىد حساب القٓهة الهضافة ) ٌو
ه  ا: بطٓرقتٓف ٌو

 الطمب الوسٓط هقـو بسعر الهشتري. أو -ساسْألساسْ ر الهخرجات هقوهة بالسعر األالقٓهة الهضافة بالسعر ا
 الطمب الوسٓط هقـو بسعر الهشتري. –القٓهة الهضافة بسعر الهىتو ر الهخرجات هقوهة بسعر الهىتو 

لىظاـ الحسابات القوهٓة.  اً قساسْ عىد حساب القٓهة الهضافة طبألىً ٓفضؿ استخداـ السعر ابأ عمهاً 
ساسْ + صافْ ألا ولحساب القٓهة الهضافة بسعر السوؽ فإىً البد هف جهع القٓهة الهضافة بالسعر

االعاىات( غٓر الهوزعة عمْ الصىاعات. أها فْ حالة حساب القٓهة الهضافة  -الضرائب )الضرائب 
بة القٓهة الهضافة وصافْ   .  1الضرائب عمْ الوارداتبسعر الهىتو فالبد هف اضافة ضٓر

   

 2االسعار في الىهوذج االستاتيكي الهفتوح لمهدخبلت والهخرجات  - ب
سعار فْ الىهوذج االستاتٓكْ الهفتوح لمهدخالت والهخرجات بواسطة هجهوعة هف هعادالت ألتحدد ا

تعكس أسعار جهٓع الهدخالت هف الهىتجات أو الهستمزهات الوسٓطة فْ كؿ قطاع باإلضافة الْ تكالٓؼ 
لهستمزهات او قٓهة الهستمزهات االولٓة لكؿ وحدة اىتاجٓة أو بتعبٓر أخر تكالٓؼ الهستمزهات الوسٓطة + ا

 االولٓة التْ تتحدد هف خارج الىهوذج عاهة. 
هكف التعبٓر عف  العالقة بٓف االىتاج والطمب الىٍائْ باستخداـ الهصفوفات فْ الهعادالت االتٓة:  ٓو

   ∑         

  

   

 

 حٓث أف:
xi تشٓر إلْ إجهالْ إىتاج القطاع :i 
aij : تهثؿ كهٓة الهىتجات الهباشرة هف القطاع (i) الهستخدهة فْ إىتاج وحدة واحدة هف هىتجات القطاع(j) 

Yi : ْالقطاع تهثؿ إجهالْ الطمب الىٍائْ ف(i) 

I,j 1،2: تهثؿ.....، n 

                                                 
ت.  -الهخرجات   -الكواز ، احهد . جداوؿ الهدخالت   1  هفآٌـ اساسٓة،  سمسمة جسر التىهٓة، العدد العاشر،  الهعٍد العربْ لمتخطٓط ، الكٓو
ت، 1985حاجْ، جعفر عباس،   2 ت لمتقدـ العمهْ، الكٓو  ص ص، 1985. تحمٓؿ جداوؿ الهدخالت والهخرجات الصىاعٓة، هؤسسة الكٓو

267-285. 



                               تطور هىٍجية جداول الهدخبلت والهخرجات وهقتضيات تفعيل استخداهاتٍا في هصر 
  

- 11 - 

 

 كها ٓمْ: صورة إجهالٓة  لمهعادلة  السابقةاي اىً ٓهكف التعبٓر ب
(    )         

 :حٓث

A : اجهالْ الهدخالت(.قٓهة قٓهة هدخالت القطاع الْ  ىسبة الهعاهالت الفىٓة ) ٌْ عبارة عفهصفوفة 

 :Iٓهثؿ هصفوفة الوحدة 
:Y  ًٓشٓر إلْ هتج(VECTOR ).ْعهود الطمب الىٍائ 
: X  ًٓشٓر إلْ هتج(VECTOR ).ْعهود اإلىتاج اإلحهال 

ولدراسة العالقة بٓف التكالٓؼ واالسعار فْ ىهوذج لٓوىتٓؼ االستاتٓكْ فإف الهعادلة التالٓة تعكس تمؾ 
 العالقة كها ٓمْ:  

   ∑       
 
        

 حٓث:
 :  سعر الوحدة هف هىتجات القطاع      

 واحدة هف هىتجاتً. فْ اىتاج او صىع وحدة  jالتْ ٓستعهمٍا القطاع  iقٓهة السمع والخدهات هف الىوع  :      
 .j: القٓهة الهضافة االجهالٓة فْ وحدة واحدة هف هىتجات القطاع        

ذي الهعادلة لٍا أٌهٓة كبٓرة فْ التحمٓؿ االقتصادي حٓث اىٍا تعكس وتحدد قٓـ االسعار فْ الىظاـ  ٌو
هكف استىتاج العالقة بٓف البحثاالقتصادي قٓد   االسعار والقٓهة الهضافة  فْ الهعادلة االتٓة:. ٓو

 (    )    

وبحؿ تمؾ الهعادلة ٓهكف الحصوؿ عمْ قٓـ االسعار فْ حاؿ هعرفة القٓهة الهضافة لمقطاعات الهختمفة 
 هف خالؿ الهعادلة التالٓة

    (    )   

 حٓث: 
 :  هصفوفة الهعاهالت الفىٓة الهباشرة لالىتاج       
 ( االىتاج VECTOR : هصفوفة )هتجً      
 ( الطمب الىٍائVECTORْ  : هصفوفة ) هتجً      
 االسعار (VECTOR) : هتجً      
 j: القٓهة الهضافة االجهالٓة فْ وحدة واحدة هف هىتجات القطاع       
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ذي الهعادالت تعبر عف التوازف بٓف االسعار الهستمهة والهدفوعات الهحولة هف اىتاج الوحدة الواحدة  ٌو
  .لهخرجات كؿ قطاع هف القطاعات الهختمفة

 جداول الهدخبلت والهخرجاتهجال تركيب التجارب الدولية في رابعا: بعض 
 :تجربة اليابانأوال: 

 تهٍيد: - أ
تعد تجربة الٓاباف واحدة هف أفضؿ التجارب الدولٓة فْ تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات 

وذلؾ عف  1951فْ الٓاباف إلِ عاـ والهخرجات هدخالت الرجع أوؿ تجربة فْ تركٓب جداوؿ تحٓث 
ها ووزارة التجارة  التخطٓط االقتصادي)هكتب هجمس الوزراء الحالْ( ٌٓئة ،طٓرؽ جٍتٓف هختمفتٓف ٌو

بٓة( وتـ ىشر تمؾ الجداوؿ فْ عاـ  بإصدار الجداوؿ الهؤقتة كؿ هىٍها وقاـ ،1والصىاعةالدولٓة  )التجٓر
لْ هرحمة االىتاج الفعمْ لمجداوؿ واالستخداـ العهمْ لٍا إولكف هع االىتقاؿ هف هرحمة التجارب  .1955
)هعدي  ىً كاف ٌىاؾ بعض االختالفات فْ البٓاىات بٓف الجٍتٓفأحٓث  ،توحٓد البٓاىات االستخداـتطمب 

وتـ إصدار وتفعٓؿ  اإلحصاء،الهختمفة وهف بٓىٍا جٍاز والجٍات لموزارات  اجتهاعفتـ عهؿ  الجداوؿ(
صدار جداوؿ الهدخالت والهخر  جات الخاصة توصٓة بضرورة تكاهؿ وتكاتؼ الجٍات الهختمفة لتركٓب وا 

حصائٓة لعاـ إلفْ العهؿ عمْ البٓاىات ا (1959حتْ عاـ والجٍود )واستهرت ٌذي الهجهوعات  ،بالٓاباف
صدار الجداوؿ  1960وتـ إصدار الجداوؿ الهبدئٓة لمهدخالت والهخرجات فْ الٓاباف فْ ٓوىًٓ  1955 وا 

تـ تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات كؿ1961الىٍائٓة فْ ٓوىًٓ  خهسة أعواـ بدًءا هف عاـ  . ٓو
وىستعرض فٓها ٓمْ لهحة تآرخٓة هختصرة عف الهحاوالت والهجٍودات التْ تـ عهمٍا  ف.ٔحتْ ا 1960

إلعداد وتركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات والجٍات التْ شاركت فْ جهع البٓاىات وتركٓب الجداوؿ 
 .2005حتْ عاـ  1955هف عاـ  بدءا

 

 بلت والهخرجات في اليابان:تاريخ جداول الهدخ -ب
كسػػىة هرجعٓػػة. عىػػدها  1955ٓرجػػع أوؿ اعػػداد لجػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات فػػْ الٓابػػاف إلػػِ عػػاـ      
ـ  ،ووزارة الصىاعة والتجارة الدولٓػة(، التخطٓط االقتصادي )هكتب هجمس الوزراء الحالْ ٌٓئةقاهت  وغٓػٌر

فػػػإف  وهػػػف ذلػػػؾ الحػػػٓف،باسػػػتكهاؿ تجهٓػػػع جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات الهؤقتػػػة.  والػػػوزارات هػػػف الٍٓئػػػات
جػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػات ٓػػتـ اعػػدادٌا بالتعػاوف الهشػػترؾ هػع الػػوزارات والٍٓئػػات الهختصػة كػػؿ خهػػس 

 سىوات.
 

                                                 
1
 Ministry of Internal Affairs and Communications. 2011, Input-Output Tables for Japan.  

Tokyo, Japan, September, 2016, p 42-47  
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 :1951جداول الهدخبلت والهخرجات لعام  -1
التخطػٓط  ٌٓئػةلجداوؿ هػف قبػؿ إلعداد ا، كبدآة 1951 تـ اعدادا جداوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ     

. فػْ 1955عمػِ التػوالْ، وىشػرت فػْ عػاـ  (MITI) ووزارة التجارة الدولٓة والصػىاعة (EPA) االقتصادي
الوقػػػػت ىفسػػػػً، فػػػػإىوزارة الزراعػػػػة والغابػػػػات، جهعػػػػت الجػػػػداوؿ الهختصػػػػرة التػػػػْ تركػػػػز عمػػػػِ قطػػػػاع الزراعػػػػة 

 .والغابات
التخطػػٓط االقتصػػادي ووزارة التجػػارة الدولٓػػة والصػػىاعة  وكالػػةجػػداوؿ التػػْ جهعتٍػػا الوهػػف الهالحػػظ أف     

MITI ، وقػػد تػػـ تجهٓػػع كػػال ىشػػاطا 182أقسػػاـ وتألفػػت هػػف  9غطػػت جهٓػػع الصػػىاعات، وتكوىػػت هػػف قػػد .
وجود اختالفات فْ األرقاـ  هها أدي إلْ ،لتصىٓفات وهفآٌـ وتعٓرفات وطرؽ تقدٓر هختمفة الجدولٓف وفقاً 

ػة فػْ  .الجدولٓفبٓف فٓها   30ولذلؾ ، تـ التوصٓة هف قبؿ هجمس اإلحصػاء التػابع لوكالػة الهىظهػة اإلدآر
 .بأف تقـو الوزارات ذات الصمة بتجهٓع جداوؿ الهدخالت والهخرجات الهوحدة 1955ٓوىٓو 

 

 1955رجات لعام خجداول الهدخبلت واله -2
، اتهػػػػت وزارة التجػػػػارة الدولٓػػػة والصػػػػىاعة عػػػػاـ 1951الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات لعػػػاـ بعػػػد ىشػػػػر جػػػداوؿ     

. وكالػػة التخطػػٓط االقتصػػادي 1955جػػداوؿ ههتػػدة  هختصػػرة وجػػداوؿ استرشػػادًٓ وتهٍٓدٓػػة لعػػاـ  1954
. 1955لعػػاـ  ةجػػداوؿ الهػػدخالت  والهخرجػػات وأتهػػت إعػػداد الجػػدوؿ الهختصػػر  1953أٓضػػا جهعػػت عػػاـ 

وؿ الهػػدخالت والهخرجػات هػف هرحمػػة التجٓرػب إلػِ هرحمػػة االسػتخداـ العهمػْ، طالبػػت عىػدها تحولػت جػداو 
 5بجودة عالٓة. ولذلؾ، تػـ تىظػٓـ هجهوعػة عهػؿ هػف قبػؿ الهدخالت والهخرجات  السمطات بتجهٓع جداوؿ

ػػػػة، ووكالػػػػة التخطػػػػٓط االقتصػػػػادي، ووزارة الزراعػػػػة  ٌػػػػْ، حكوهٓػػػػة وزارات ووكػػػػاالت وكالػػػػة الهىظهػػػػة اإلدآر
غابات، ووزارة التجارة الدولٓة والصىاعة، وهكتب اإلحصاءات، لمعهؿ فػْ اعػداد وتغٓٓػر الجػداوؿ. ىػاقش وال

قػة تقٓػٓـ اإلىتػاج، وتحدٓػد التػآرخ األساسػْ، الػخ.  االجتهاع وضع هفٍػوـ وتعٓرػؼ وتصػىٓؼ القطػاع، وطٓر
 .1958فْ اإلعداد هىذ أبٓرػؿ األساس لبدء العهؿ والتعاوف الكاهؿ  توفر لمهجتهعٓفواستىادا إلِ الىتٓجة، 

العػػاـ الهرجعػػْ  1955، وتقػػرر أف ٓكػػوف عػػاـ 1959إلػػِ عػػاـ  1958اسػػتهر العهػػؿ الهشػػترؾ هىػػذ عػػاـ و 
 التالٓة: سبابؿ، وذلؾ لأللمجداو 

  ًبا1958فْ عاـ  .1955لعاـ  ترجع ، كاىت جهٓع البٓاىات الهتوفرة تقٓر
 1955هستقرة ىسبٓا فْ عاـ  فْ ذلؾ الوقت كاىت طبٓعٓة األوضاع االقتصادٓة. 
  ٌػػو العػػاـ القٓاسػػْ لبٓاىػػات الػػدخؿ القػػوهْ والهؤشػػرات االقتصػػادٓة  1955هػػف الهتوقػػع أف ٓكػػوف عػػاـ

 .األخرى
، والجػػػداوؿ الىٍائٓػػػة 1960وىتٓجػػػة لمعهػػػؿ خػػػالؿ فتػػػرة سػػػىتٓف هػػػالٓتٓف، ىةشػػػرت الجػػػداوؿ األولٓػػػة فػػػْ ٓوىٓػػػً 

 .عمِ التوالْ 1961ىشرت فْ ٓوىٓو
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 :1960لعام  الهدخبلت والهخرجاتجداول  -3
أوؿ جػػداوؿ هطبوعػػة جهعػت بواسػػطة عهػػؿ هشػػترؾ  1960كاىػت جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػات لعػػاـ 

كاىػػػت بٍػػػا هشػػػاكؿ ٓتعػػػٓف  1960الهخرجػػػات لعػػػاـ و لكػػػف جػػػداوؿ الهػػػدخالت و بػػػٓف الػػػوزارات ذات الصػػػمة. 
الحسػاب  تهثمػ التػْخؿ الوطىٓػة التغمب عمٍٓػا هػف أجػؿ التحسػٓف فٓهػا ٓتعمػؽ باالتسػاؽ هػع إحصػاءات الػد

األساسْ لىظاـ الحسابات القوهٓة، باإلضافة الْ التصىٓؼ القطاعْ. عػالوة عمػْ ذلػؾ، كػاف ٌىػاؾ تغٓٓػر 
، وكػػاىوا بحاجػػة إلػػِ هػػواد لهراجعػػة القػػٓـ التػػْ حػػدثت بتكػػارات التقىٓػػةلإلهمحػػوظ فػػْ الٍٓكػػؿ الصػػىاعْ وفقًػػا 

هضػاعفة خطػة الػدخؿ القػوهْ. لػذلؾ، كاىػت ٌىػاؾ حاجػة  الػواردة بجػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات هػف أجػؿ
 .همحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتجهٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداوؿ الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخالت والهخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىة الهرجعٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجدٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة

. 1960وكخمفٓة لهثؿ ٌذي الحاالت، قةبمت اعتهادات الهٓزاىٓة لتجهٓع جػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات لعػاـ 
ؿ خهػػس سػػىوات باشػػتراؾ هجهوعػػة هػػف الهخرجػػات كػػ -وأىشػػئ الىظػػاـ الحػػالْ إلعػػداد جػػداوؿ الهػػدخالت 

 .اػموزارات ذات الصمة
. وشارؾ 1963عاـ  وحتْ 1962تـ تىفٓذ العهؿ كهشروع هستهر لهدة سىتٓف هالٓتٓف، هف عاـ          

الػػوزراء، الػػذي عهػػؿ عمػػْ تغٓٓػػر هعالجػػة البٓاىػػات هجمػػس فػػْ العهػػؿ هكتػػب اإلحصػػاء التػػابع لهكتػػب رئػػٓس 
وكػػؿ ٌػػػذي . وزارة العهػػؿ ىجػػح العهػػؿ بواسػػػطة وزارة التجػػارة الدولٓػػة والصػػػىاعة وباسػػتخداـ الكهبٓػػوتر، وقػػػد 

باإلضػػافة إلػػِ الػػوزارات الهشػػاركة فػػْ تجهٓػػع  ،شػػاركت حػػدٓثا فػػْ العهػػؿ الهشػػترؾ التػػْ الػػوزارات والٍٓئػػات
كػػذا، تهػػت تمبٓػػة اعػػداد جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات 1955عػػاـ هىػػذ جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات  . ٌو

ٓئات 1960لعاـ   .حكوهٓة هف خالؿ العهؿ الهشترؾ لسبع وزارات ٌو

ػػػػت هراجعػػػػات هفصػػػػمة لجػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات        وبهعاوىػػػػة الخبػػػػراء والػػػػوزارات الهعىٓػػػػة، أجٓر
مػػة  الهرغػوب فٍٓػػا لتكػوف جػػداوؿ قٓاسػػٓة لإلحصػاءات األساسػػٓة التػػْ ٓهكػف اسػػتخداهٍا عمػػِ هػدى فتػػرة طٓو

ـ تجهٓػػع إطػػار جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات، التػػْ كاىػػت هتسػػقة هػػع ىظػػاـ وىتٓجػػة لػػذلؾ، تػػ .هػػف الػػزهف
لػْ إالحسابات القوهٓة. وتـ تحسٓف التصىٓفات والهفآٌـ والتعػآرؼ الخاصػة بالقطػاع فػْ األسػاس بػالىظر 

مة األجؿ و الهقارى الدولٓة .. وكقاعدة عاهة ، تـ اعتهاد تصػىٓؼ القطػاع ات هقارىة السالسؿ الزهىٓة الطٓو
مػػِ أسػػاس الهعػػآٓر الصػػىاعٓة وتصػػىٓؼ الٓابػػاف والتصػػىٓؼ الصػػىاعْ الػػدولْ الهوحػػد لجهٓػػع األىشػػطة ع

 .االقتصادٓة
 

 1965جداول الهدخبلت والهخرجات لعام  -4
بشكؿ كبٓر هقارىًة بجداوؿ الهدخالت والهخرجات  1965لـ تتغٓر جداوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ     
ػػػة  لىظػػػاـ الحسػػػابات القوهٓػػػة  1960لعػػػاـ  ٓتغٓػػػر اإلطػػػار ولػػػـ . SNAوالتػػػْ تػػػـ اعػػػدادٌا كجػػػداوؿ هعٓآر

اعات الجدٓػػدة لظٍػػور الصػػىوىتٓجػػة القضػػآا العالقػػة، واالىتٍػػاء هػػف تحسػػٓف تػػـ الاألساسػػْ لمجػػداوؿ، ولكػػف 
 .لذلؾ وفقاً  إىشاء أقساـ جدٓدة وقطاعات هتكاهمةتـ والصىاعات الهتىاهٓة 
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. وهػػػػع تحسػػػػٓف أسػػػػالٓب 1965تػػػػـ ىشػػػػر ىتػػػػائو جػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات فػػػػْ ٓولٓػػػػو هػػػػف عػػػػاـ     
عهػوًدا قطػػاع،  339× صػؼ قطػػاع  456االسػتخداـ، فػإف جػػداوؿ التعػاهالت األساسػػٓة، تكوىػت هػف عػػدد 

ا ألوؿ هػرة عمِ أساس وبعػد ىشػر جػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات  .التصىٓؼ القطاعْ األساسْ، وتـ ىشػٌر
ألوؿ هرة هف أجؿ  اتـ إعدادٌو  1965إلْ عاـ  1960  هف عاـ توسٓع جداوؿ الفترة فقد تـ، 1965لعاـ 

 .1960هقارىة بٓف السالسؿ الزهىٓة هع جداوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ ال

 1970والهخرجات لعام جداول الهدخبلت  -5
بشكؿ أساسْ باستخداـ إطار جداوؿ الهدخالت  1970تـ تجهٓع جداوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ      

قػػػة ىفسػػػٍا. لكػػػف  1960والهخرجػػػات لعػػػاـ  التصػػػىٓؼ الصػػػىاعْ الػػػدولْ الهوحػػػد لجهٓػػػع ىظػػػرا ألف وبالطٓر
 SNAهع ىظاـ الحسابات القوهٓة  تًىهقار و ، 1968قد تـ تىقٓحً فْ عاـ فْ الٓاباف األىشطة االقتصادٓة 

فٓهػػػػا ٓتعمػػػػؽ بالتعاهػػػػؿ هػػػػع التصػػػػىٓؼ  1970، لػػػػذلؾ، تػػػػـ تحسػػػػٓف جػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات لعػػػػاـ 
 .تـ عهؿ هصفوفة األصوؿ الثابتة كجدوؿ تكهٓمْ باإلضافة الْ أىً قد القطاعْ،

 1975ول الهدخبلت والهخرجات لعام جدا -6
هجهوعػات،  3بأف القطاعات الداخمٓة قسهت إلػِ  1975والهخرجات لعاـ اتسهت جداوؿ الهدخالت      

هىتجْ الخدهات الخاصة غٓر الٍادفػة لمػربح وقطاع هىتجْ الخدهات الحكوهٓة، وقطاع الصىاعة، قطاع ،
بها فْ ذلؾ جػزء هػف الخػدهات الحكوهٓػة )لهىتجٓف هف الخدهات الحكوهٓة وتـ تصىٓؼ الألسر الهعٓشٓة. 

ا ضهف القطاعات الداخمٓة، و عمِ أىٍا أىشطة إىتاج،  (صىفةالتْ لـ تكف ه  عػالوة عمػْ تقسػٓهٍاتـ ترهٌٓز
وزارات إلػِ  7وتػـ توسػٓع العهػؿ فػْ اعػداد الجػداوؿ هػف ىظػاـ  ."إلِ خدهات "عاهة" وخػدهات "غٓػر عاهػة

 وزارة حتػػػِ ذلػػػؾ الحػػػٓف. وبعبػػػارة أخػػػرى، هػػػف أجػػػؿ تجهٓػػػع جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات لعػػػاـ 11ىظػػػاـ 
 .لهشترؾ حدٓثاً ا معهؿلوزارة الهالٓة، وزارة التعمٓـ، وزارة الصحة ووزارة البٓرد واالتصاالت اىضهت ، 1975

ػػا جػػداوؿ الهػػدخالت  1975هقارىػػة بجػػداوؿ جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات لعػػاـ  ٓر لػػـ تتغٓػػر جٌو
ٓـ وتكاهػػػػػؿ بإسػػػػتثىاء هفٍػػػػػـو هىتجػػػػْ الخػػػػدهات الحكوهٓػػػػة الهتطػػػػػابؽ هػػػػع تقسػػػػ 1980والهخرجػػػػات لعػػػػاـ  

ادة والىقصاف فْ كهٓة اإلىتاج وترتٓب هىتجْ الخدهات الحكوهٓػة. وكػذلؾ الحػاؿ فػْ  القطاعات حسب الٓز
حٓػث تػـ  2000حتػْ عػاـ  1995وعاـ  1990وجداوؿ عاـ  1985جداوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ  

عادة التدوٓر وقطاع  الرعآة التهٓرضٓة. إضافة بعض القطاعات الجدٓدة هثؿ قطاع إعادة اإلستخداـ وا 

، كاىػػػت جػػػداوؿ الهػػػدخالت 2001ووفقػػػًا إلعػػػادة تىظػػػٓـ الػػػوزارات والوكػػػاالت فػػػْ ٓىػػػآر هػػػف عػػػاـ 
قػػػد تػػػـ اإلىتٍػػػاء هػػػف إعػػػػدادٌا كعهػػػؿ هشػػػترؾ بػػػٓف عشػػػرة هػػػف هكاتػػػب الػػػػوزارات  2000والهخرجػػػات لعػػػاـ 

شػر والوكاالت بها فػْ ذلػؾ وزارة الشػئوف الداخمٓػة واإلتصػاالت بػداًل هػف العهػؿ الهشػترؾ السػابؽ إلحػدي ع
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هكف تمخٓص هكوىات جداوؿ الهدخالت والهخرجات هىذ عاـ  وحتْ عاـ  19955وزارة ووكالة حكوهٓة. ٓو
 :1فْ الجدوؿ التالْ 2005

 ( 1-1جدول رقم )

 تركيبٍاالجداول التفصيمية التي تم 

 2005 2000 95 90 85 80 75 70 65 60 1955 البٓاف
جدوؿ عف ٌواهش التجارة وجدوؿ 

 Table on Trade) البضائع الهحمٓة
Margins and Table on Domestic 

Freights). 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  (Table on Imports) جدوؿ الواردات
 الهىتجات الخردة و جدوؿ عف

ة -Table on Scrap and By)الثاىٓو
products) 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 Table on)القٓهة و جدوؿ عف الكهٓة 
Value and Quantity) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ف الرأسهالْهصفوفة  الثابت  التكٓو
(Fixed Capital Matrix)    √ √ √ √ √ √ √ √ 

االىتاجٓة  باألىشطةجدوؿ العاهمٓف 
)Table on Employees Engaged in 
Production Activities (by Occupation) 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √    (Employment Matrix)التوظؼهصفوفة 
 ْ حسبالسمع اإلىتاججدوؿ عف 

 Table on Commodity)الصىاعة 
Output by Industry (Make table)) 

     √ √ √ √ √ √ 

-Table on Self) الذاتْ جدوؿ الىقؿ
Transports)      √ √ √ √ √ √ 

 Source: http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/entyoio/index.html - The history of Input-Output Tables      

for Japan. 

التفصٓمٓة الهصاحبة لجداوؿ فْ الجداوؿ  الطفٓفةٓتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود بعض االختالفات 
حتْ عاـ  1980الهدخالت والخرجات حٓث اىً ٓتـ تركٓب ىفس الهصفوفات والجداوؿ بدًءا هف عاـ 

لْ تقدـ دولة الٓاباف فْ استخداـ وتركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات. وبالرغـ هف إهها ٓشٓر  2005

                                                 
1http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/entyoio/index.html - The history of Input-Output Tables      
for Japan. 

http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/entyoio/index.html
http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/entyoio/index.html
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البسٓطة فْ هىٍجٓة تركٓب ٌذي  هآزاتالتوجد بعض تىً أثبات الهصفوفات والجداوؿ التفصٓمٓة إال 
 الهصفوفات. 

 ثاىيا: تجربة الواليات الهتحدة االهريكية:
تعتبر الوالٓات الهتحدة االهٓركٓة واحدة هف اوائؿ الدوؿ التْ اٌتهت بدراسة وتركٓب جداوؿ      

ابع هف القرف الهدخالت والهخرجات حٓث بدأ تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ العقد الثالث والر 
 Bureau of Economicتـ ىشر ٌذي الجداوؿ بهعرفة هكتب التحمٓؿ االقتصادي )، و 1الهاضْ

Analysis  وحتْ أف، حٓث تـ إجراء العدٓد هف التطورات فْ هىٍجٓة تركٓب  1947( بدًءا هف عاـ
جداوؿ الهدخالت والهخرجات كاف هف أٌهٍا استخداـ التصاىٓؼ الهختمفة فْ تركٓب الجداوؿ. فْ الفترة 

 Standard Industrialتـ االعتهاد عمْ تصىٓؼ الىشاط الصىاعْ ) 1997حتْ قبؿ  1947هف  

Classification (SIC) system تـ  1997( فْ تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات. وبدآة هف عاـ
و )  the North American Industry Classificationاستخداـ تصىٓؼ جدٓد خاص بقارة أهٓركا الشهالٓة ٌو

System (NAICS) الوالٓات الهتحدة االهٓركٓة و ْ ري بواسطة ثالث دوؿ ٌو كىدا والهكسٓؾ ( والذي تـ تطٓو
ر ٌذا  2002لكْ تتهكف ٌذي الدوؿ هف هقارىة االقتصادات فْ قارة اهٓركا الشهالٓة. وفْ عاـ  تـ تطٓو

 الىظاـ أٓضا وخاصة فْ بعض البىود هثؿ تجارة الجهمة وقطاع الهعموهات.  
 جداوؿ الهدخالت والهخرجات بشكؿ كاهؿ هع حساباتتكاهؿ وحتْ أف تـ  2007بدآة هف عاـ  

تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات بشكؿ ٓتـ . 2القوهْ الدخؿاالىتاج و  الصىاعة السىوٓة وحسابات
بًا عمْ  وهف أٌـ ىقاط القوة فْ تجربة . ىشاط صىاعْ 405 هفصؿ  كؿ خهس سىوات والتْ تحتوي تقٓر

 71هعموهات عف  ٓتـ تحدٓث بٓاىات الهدخالت والهخرجات كؿ عاـ وتوفرالوالٓات الهتحدة االهٓركٓة أىً 
 .صىاعْ ىشاط

هف أٌـ هصادر البٓاىات التْ ٓتـ االعتهاد عمٍٓا فْ تركٓب الجداوؿ بصفة عاهة ٌْ التعدادات 
بجاىب اإلحصاءات الرسهٓة هثؿ إحصاءات الصىاعة  وخاصة التعدادات االقتصادٓة وذلؾالهختمفة، 

ا هف البٓاىات الهختمفة التْ ٓتـ استخداهٍا فْ تركٓب جداوؿ الهدخالت  حصاءات العهالة وغٌٓر السىوٓة وا 
تـ ىشر بعض الجداوؿ التفصٓمٓة ) هثؿ هصفوفة الواردات 3والهخرجات هصفوفة العهالة ...(  –. ٓو

ٍٓا فْ تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات ) هثؿ جداوؿ العرض والجداوؿ التْ تـ االعتهاد عم
 واالستخداـ  ...(.

                                                 
1 Concepts and Methods of the U.S. Input-Output Accounts For more details see: The Structure of American 

Economy, 1919-1939, Second Edition, Oxford University Press, New York, 1951. 
2 https://www.bea.gov/data/industries/input-output-accounts-data  
3 Karen J. and Mark A. Planting,2009, ”Concepts and Methods of the Input-Output Accounts”, Bureau of 

Economic Analysis  

https://www.bea.gov/data/industries/input-output-accounts-data
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أرقػػاـ  4وىشػػر بٓاىػػات تفصػػٓمٓة )عمػػْ هسػػتوي  2018تػػـ تحػػدٓث جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات فػػْ عػػاـ 
ىشػػاط. وكػػاف هػػف أٌػػـ  138( أكثػػر عػػف القطاعػػات حٓػػث بمػػط عػػدد االىشػػطة  NAICS عشػػٓرة فػػْ دلٓػػؿ 
الىسخة ٌْ  الفصؿ بٓف بٓاىات الضرائب عمْ الهىتجات واألىواع األخرى هف الضرائب  التطورات فْ ٌذي

ف كػػاف ٌػػذا التقسػػٓـ ال ٓػػؤثر عمػػْ اجهػػالْ الضػػرائب ولكىػػً  2008وذلػػؾ طبقػػا لىظػػاـ الحسػػابات القوهٓػػة  وا 
 .1اتٓؤثر عمْ دقة بٓاىات االىتاج فْ جداوؿ العرض واالستخداـ وبالتالْ فْ جداوؿ الهدخالت والهخرج

 
: تجربــة هىظهــة التعــاون االقتصــادي والتىهيــة فــي إعــداد قواعــد البياىــات لبىــاء جــداول لثـاثا

 الهدخبلت والهخرجات الهوحدة:
 الهقدهة -1

ر قاعػػػػدة بٓاىػػػػات الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات  االقتصػػػػادي جػػػػزًءا هػػػػف عهمٓػػػػة تحمٓػػػػؿ الٍٓكػػػػؿ ٓهثػػػػؿ تطػػػػٓو
(STAN)  التعػػاوف االقتصػػادي والتىهٓػػة  فػػْ قسػػـ التحمٓػػؿ االقتصػػادي واإلحصػػاء فػػْ هىظهػػة(OECD ،)

الٍػػاـ الػػذي تقػػوـ بػػً إحصػػاءات الهػػدخالت والهخرجػػات عمػػْ وىظػػرا لمػػدور لمعمػػـو والتكىولوجٓػػا والصػػىاعة. 
ٓف، الحسابات القوهٓة والتحمٓؿ االقتصادي،  ر جػداوؿ الهػدخالت  فقد حرصت الهىظهػة عمػْ الهستٓو تطػٓو

جػداوؿ ْ هػف األولػ الطبعػة  وهػف الواضػح أف لهٓػداف االقتصػاديهىظهػة فػْ االبمداف لوالهخرجات الهقارىة 
كػػػؿ هػػػف  تسػػػعْ الػػػْ تقػػػدٓـ (،OECD)التعػػػاوف االقتصػػػادي والتىهٓػػػة  الهػػػدخالت والهخرجػػػات فػػػْ هىظهػػػة

عمػػػِ  دقٓػػػؽوتقػػػدٓـ بٓاىػػػات جدٓػػػدة قابمػػػة لمهقارىػػػة دولٓػػػًا إلجػػػراء تحمٓػػػؿ صػػػىاعْ  ،اإلحصػػػاءات والتحمػػػٓالت
 .الهىظهةتفصٓمْ لدوؿ و هستوى قطاعْ 

بػػدأ العهػػؿ التجهٓعػػْ لقاعػػدة البٓاىػػات فػػْ هىتصػػؼ التسػػعٓىٓات لهسػػاعدة لجىػػة الصػػىاعة التابعػػة وقػػد 
قػدـ ٌػذا الهشػروع األسػاس  .لهىظهػة التعػاوف والتىهٓػة فػْ إجػراء هقارىػات دولٓػة لمتكٓػؼ الٍٓكمػْ فػْ الصػىاعة

ر  اسػػتهر العهػػؿ فػػْ تحػػدٓث وتوسػػٓع و هىػػذ ذلػػؾ الحػػٓف،  الهػػدخالت والهخرجػػاتجػػداوؿ الهىطقػػْ األوؿ لتطػػٓو
وذلػؾ ، بالتعػاوف الوثٓػؽ هػع الهكاتػب اإلحصػائٓة والخبػراء فػْ الػدوؿ األعضػاء. EAS قاعدة البٓاىات فْ قسـ

 .قابمة لمهقارىة دولًٓا لهدخالت والهخرجاتلمهساعدة فْ أعهاؿ التجهٓع والسهاح باستخداـ جداوال
هىظهػة التعػاوف االقتصػادي والتىهٓػة فػْ هقػر  1993 هف عػاـ هارس تـ عقد ورشة عهؿ لمخبراء فْ 

اسػتخداـ تقىٓػات الهػدخالت الكبٓرة هف ئد وافالالهشروع  فقد أظٍر، ؾبآرس عالوة عمِ ذلفْ  (OECD) 2فْ
ة.  والهخرجات فْ تحمٓؿ القضآا االقتصادٓة عمِ الهستوى القطاعْ بٓة قٓو  بوصفٍا أداة تجٓر

                                                 
1Thomas F. Howells III, Edward T. Morgan, Kevin B. Barefoot, Louis E. Feagans, Teresa L. Gilmore, and 

Chelsea K. Smith-Nelson, “ Preview of the 2018 Comprehensive Update of the Industry Economic Accounts”, 

2018. For more details see: https://apps.bea.gov/scb/2018/08-august/0818-industry-economic-accounts-

preview.htm#improvements . 
2 The OECD Input-Output Database - OECD.org, http://www.oecd.org/industry/ind/2673344.pdf 

 

https://apps.bea.gov/scb/2018/08-august/0818-industry-economic-accounts-preview.htm#improvements
https://apps.bea.gov/scb/2018/08-august/0818-industry-economic-accounts-preview.htm#improvements
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تسػػتخدـ فػػْ هجهوعػػة هتىوعػػة هػػف الهشػػآرع التحمٓمٓػػة، والتػػْ قاعػػدة البٓاىػػات فػػْ الهىظهػػة كاىػػت   
هػف ىاحٓػة أخػرى، أجبػرت  .التغٓٓر الٍٓكمْ، وىشر التكىولوجٓػا، وىهػو اإلىتاجٓػة، والعولهػة والعهالػة ،شهمت

األهاىػػة عمػػِ هواجٍػػة الفجػػوة الهوجػػودة بػػٓف  EAS أعهػػاؿ الهػػدخالت والهخرجػػات الهطبقػػة فػػْ شػػعبة
 عمػْات الهدخالت والهخرجػات والتػْ تفتػرض تػوافر بٓاىػات واقعٓػة هتسػقة وكاهمػة، االستخداـ الىظري لبٓاى

فػػػػات  تقػػػػدٓـ تىػػػػازالت. باإلضػػػػافة إلػػػػِ ذلػػػػؾ، كشػػػػؼ ٌػػػػذا العهػػػػؿ عػػػػف بعػػػػض التىاقضػػػػات الكبٓػػػػرة فػػػػْ التعٓر
والعالجػػات القائهػػة بػػٓف التػػدٓربات الوطىٓػػة والهعػػآٓر الدولٓػػة التػػْ ٓهثمٍػػا ىظػػاـ الحسػػابات القوهٓػػة )ىظػػاـ 

 .لحسابات القوهٓة لألهـ الهتحدة(، والتْ ٓهكف أف تؤثر بشكؿ كبٓر عمِ الهقارىات الدولٓةا
   كهػػػا تخضػػػع قاعػػػدة بٓاىػػػات الهػػػدخالت والهخرجػػػات فػػػْ هىظهػػػة التعػػػاوف االقتصػػػادي والتىهٓػػػة

(OECD)  أجػؿ  ْ شػكمٍا الحػالْ لهثػؿ ٌػذي التىاقضػات، عمػِ الػرغـ هػف الجٍػود الكبٓػرة التػْ بػذلت هػفف
الههارسػات هػع السػمطات فػْ البمػداف األعضػاء، وتحدٓػد  خػالؿ تبػادؿ الهعموهػات حػوؿالبٓاىػات هػف  توحٓد

وها تمٍٓا الىسخة األولْ فْ التوفٓؽ بٓف التىاقضات الهتبقٓة  حاولت الهىظهةوقد  هجاالت الهشاكؿ هعٍـ.
لػدي الػدوؿ كاتػب اإلحصػائٓة الوطىٓػة ىسخ الحقة ٓتـ فٍٓا إجراء هٓزد هف التوفٓؽ بٓف البٓاىػات فػْ اله هف

هػػف دوؿ هىظهػػة  10) ةعمػػِ الػػرغـ هػػف أف عػػدد البمػػداف الهدرجػػة فػػْ قاعػػدة البٓاىػػات هحػػدود األعضػػاء.
 هػف قواعػد البٓاىػات تأهؿ فْ إهكاىٓة استخداـ ٌذي الىسخ الهىظهة ، فإف أهاىة(التعاوف االقتصادي والتىهٓة

ادة تى  .سٓؽ عهمٓات الهدخالت والهخرجات الوطىٓػة فػْ البمػداف األعضػاءإلجراء الهقارىات واإلسٍاـ فْ ٓز
واسػػعة ٍا الهوضػػوعاتوترتٓػػب هعموهػػات أساسػػٓة عػػف قاعػػدة البٓاىػػات  البحػػثوىعػػرض فػػْ ٌػػذا الجػػزء هػػف 

 . 1الدولٓة، ... إلخات الشكؿ األساسْ والوحدات والتغطٓة وتصىٓفات الصىاعة والقابمٓة لمهقارىو 
 

 OECD INPUT-OUTPUT) :هىظهـة التعـاون والتىهيـةوالهخرجـات لأىهـاط جـداول الهـدخبلت  -2

FORMAT ) 

الهٓزة الفٓردة لجداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ هىظهة التعاوف االقتصادي والتىهٓة ٌْ أىٍا تػوزع تػدفقات 
الهعػػاهالت بػػٓف السػػمع والخػػدهات عمػػْ الصػػىاعات التػػْ ٓػػتـ إىتاجٍػػا هحمًٓػػا وتمػػؾ التػػْ ٓػػتـ إىتاجٍػػا خارجٓػػا 

لِ السمع الوسٓطة والرأسهالٓة بالتػالْ  جداوؿ الهدخالت والهخرجػات تكوف قاعدة بٓاىات. وت)الهستوردة(، وا 
 هصفوفات كالتالْ:هف ستة 
  الهصفوفة الفرعٓة لتدفقات السمع الوسٓطة الهحمٓة فْ جداوؿ الهدخالت / الهخرجات؛ 
  الهدخالت / الهخرجات؛ وؿالهصفوفة الفرعٓة لتدفقات السمع الوسٓطة الهستوردة هف جدا 
   الهدخالت / الهخرجات؛ هف جداوؿ ةهصفوفة تدفقات السمع االستثهآرة الهحمٓة الهصدر 
  الهدخالت/ الهخرجات؛ السمع االستثهآرة الهستوردة هف جداوؿ اتهصفوفة تدفق 

                                                 
1
Yamano, N. and N. Ahmad )2006), “The OECD Input-Output Database: 2006 Edition”, OECD 

Science,Technology and Industry Working Papers, 2006/08, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/308077407044 
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  ؛والهستوردةعمِ كؿ هف الهىتجات الهحمٓة  لإلىفاؽالطمب الىٍائْ تجٍات الهصفوفات الفرعٓة له 
  الهصفوفة الفرعٓة لقطاعات القٓهة الهضافة؛ 

 

خبػراء   ،الوطىٓػة ات، وكاالت اإلحصػاءكؿ هف -التىهٓة االقتصادي و هىظهة التعاوف فْ األساس طالبت 
ػػد - األعضػػاء، باإلضػػافة الػػْ األهاىػػة العاهػػة الػػدوؿالهػػدخالت والهخرجػػات فػػْ اعػػداد جػػداوؿ  بٍػػذي  ٌاتزٓو

ػػػػػػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػػػػػػداوؿ الهػػػػػػػػػػػػػػػدخالت والهخرجػػػػػػػػػػػػػػػات الوطىٓػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػِ ىحػػػػػػػػػػػػػػػو هالئػػػػػػػػػػػػػػػـ  الهصػػػػػػػػػػػػػػػفوفات وبتحٓو
هػف أجػؿ وبالتىسػٓؽ هعٍػا.  (OECD) الْ الجداوؿ الهحػددة هػف قبػؿ هىظهػة التعػاوف االقتصػادي والتىهٓػة

 الػػػػػػػػوطىْالفئػػػػػػػػات والتصػػػػػػػػاىٓؼ عمػػػػػػػػْ الهسػػػػػػػػتوي بػػػػػػػػٓف جػػػػػػػػداوؿ هػػػػػػػػدخالت وهخرجػػػػػػػػات تػػػػػػػػربط ، وضػػػػػػػػع
التصػػػػىٓؼ الػػػػدولْ  لهىظهػػػػة التعػػػػاوف االقتصػػػػادي والتىهٓػػػػة اسػػػػتىادا إلػػػػِ الفئػػػػات والتصػػػػىٓؼ الصػػػػىاعْو 
(ISIC  ،) وهع ذلػؾ، .وضع تقدٓرات ال ٓهكف أف تصدر إال هف قبؿ السمطات الوطىٓة ىفسٍا هها ٓستمـز 

ػػؿعىػػد عهمٓػػة بعػػض التىاقضػػات بػػٓف الػػدوؿ  تكػػوف ٌىػػاؾ أفال ٓخمػػو هػػف  ٌػػذا الهػػىٍو  فػػإف هفػػآٌـ  تحٓو
 .ات الوطىٓة لمهعآٓر الدولٓةالصىاعوهصطمحات 

الهػػػدخالت والهخرجػػػات التػػػْ تشػػػارؾ بٍػػػا الػػػدوؿ فػػػْ ٌػػػذا اعػػػداد جػػػداوؿ توضػػػح األقسػػػاـ التالٓػػػة اتفاقٓػػػات 
 وقػػػػػػػػػػد طمػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػىٍـ هتابعػػػػػػػػػػة الهشػػػػػػػػػػاكؿ الهفآٌهٓػػػػػػػػػػة والهىٍجٓػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػْ تهػػػػػػػػػػت هواجٍتٍػػػػػػػػػػاالهشػػػػػػػػػػروع. 

 .ٍذي الهواصفاتل
 :التغطيةو  والدولةلوقت ا .3

الهصػفوفات لهػدة ثػالث سػىوات عمػِ األقػؿ،  بٓاىػات األعضػاء تقػدٓـ هجهوعػة كاهمػة هػفطةمب هػف البمػداف 
، والثاىٓػػة فػْ أواخػر السػػبعٓىات، 1973 فػْ عػاـ لمػىفطسػػىة واحػدة تقػع قبػؿ أوؿ صػػدهة االلتػزاـ بتقػدٓـ هػع 

فػْ  1990ـ باإلضافة إلِ ذلؾ، تػـ تهدٓػد قاعػدة البٓاىػات هػؤخًرا لتغطٓػة عػا. والثالثة فْ أواخر الثهاىٓىات
ولىدا  .هعظـ البمداف باستثىاء إٓطالٓا ٌو

هف حٓث الهبدأ ، طةمب هف البمداف تقدٓـ جداوؿ هرجعٓة تعتهد فقط عمِ تعداد كاهػؿ لمصػىاعات بػداًل هػف 
قػة سػتوف وبػراوف ،  (RAS) تقػدٓـ جػداوؿ هحدثػة عمػِ أسػاس هسػح جزئػْ و / أو تقىٓػات تقػدٓر هثػؿ طٓر

، ثبت أىً هف الصعب الحصوؿ عمػِ بٓاىػات سػىة هرجعٓػة هشػتركة بػٓف كػؿ هع ذلؾ، هف الىاحٓة العهمٓةو 
بػػة هػػف تمػػؾ السػػىوات  الػػدوؿ، ولٍػػذا السػػبب، طمبػػت األهاىػػة هػػف الػػدوؿ األعضػػاء تقػػدٓـ بٓاىػػات لسػػىوات قٓر

بشػػػػكؿ عػػػػاـ، و  .1982و  1977و  1972 أي لألعػػػػواـ الوقػػػػت ذلػػػػؾ فػػػػْ –الخاصػػػػة بالوالٓػػػػات الهتحػػػػدة 
 الهدخالت والهخرجات عبر البمداف وحتِ بٓف السػىوات فػْ ىفػس البمػد.جداوؿ ت تختمؼ طرؽ تجهٓع بٓاىا

هخرجػات الهتوافقػة هػع والالدىهارؾ ٌْ الدولة الوحٓدة التْ قدهت بٓاىات سالسؿ زهىٓة لجػداوؿ الهػدخالت 
 وعمػِ الىقػٓض هػف ذلػؾ ، لػـ. 1990 -1966والثابتة لمسىوات  الجآرةىظاـ الحسابات القوهٓة باألسعار 

ػد هىظهػة التعػاوف والتىهٓػة بجػداوؿ هػدخالت وهخرجػات هبكػرة  تتهكف بعض البمداف، هثؿ إٓطالٓػا، هػف تزٓو
بسػػػػبب عػػػػدـ قػػػػدرتٍا عمػػػػِ تػػػػوفٓر بٓاىػػػػات قابمػػػػة لمهقارىػػػػة لسػػػػىوات قبػػػػؿ إجػػػػراء تىقػػػػٓح عهمٓػػػػات الهػػػػدخالت 
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. ىظػرًا لمحاجػة 1982 لعػاـ الوالٓػات الهتحػدة ٌػو فػْوبالهثؿ، كاف آخر جدوؿ هرجعػْ هتػاح  .والهخرجات
التحمٓمٓػػة إلػػِ ىقطػػة بٓاىػػات حدٓثػػة لموالٓػػات الهتحػػدة، تػػـ اسػػتخداـ جػػدوؿ تحػػدٓث سػػىوي لىقطتػػْ البٓاىػػات 

ٌػو تحػدٓث لجػدوؿ الوالٓػات الهتحػدة  1985. وعمِ وجً الخصوص، فإف جػدوؿ 1990و  1985عاهْ 
ف السػػػم 1985هػػػع بٓاىػػػات عػػػاـ  1977القٓاسػػػْ لعػػػاـ  عْ لكػػػؿ صػػػىاعة لالسػػػتٍالؾ عػػػف اإلىتػػػاج، والتكػػػٓو

 الىاتو القوهْ اإلجهالْ. الوسٓط، وهعموهات حدٓثة عف هختمؼ هكوىات
أف األخطػػاء الهرتبطػػة  Szyrmer 1هثػػؿحثٓف اعػػدد هػػف البػػعمػػِ الػػرغـ هػػف عػػدـ الكهػػاؿ، وجػػد 

 ا قطاعػا الهقدهػة 33بتحدٓث اإلجراءات تتراجع هع اىخفاض درجة التجهٓع، كها ٌو الحاؿ فْ جداوؿ الػػ 
قػة  RAS لهىظهة التعاوف االقتصادي والتىهٓة. وهع ذلػؾ ، فقػد ثبػت أف بعػض تقىٓػات التحػدٓث هثػؿ طٓر

 . 2الشائعة تةحدث أخطاًء ٌاهة

 التقييم .4
بػػالعهالت  (OECD) فػػْ قاعػػدة بٓاىػػات الهػػدخالت والهخرجػػات،ٓػتـ التعبٓػػر عػػف جهٓػػع جػػداوؿ 

ػػةالوطىٓػػة الحالٓػػة  األسػػعار األساسػػٓة. والغػػرض هػػف التقٓػػٓـ باألسػػعار  أوبالىسػػبة ألسػػعار الهىتجػػٓف  والجآر
ات فْ ىظاـ أسعار  األساسٓة ٌو أف ٓصؼ بدقة العالقات التكىولوجٓة بٓف الصىاعات ألىٍا تستبعد التشٌو
الهىتجػػٓف بسػػبب ضػػػرائب السػػمع الصػػافٓة عمػػػِ الهىتجػػات التػػْ ٓػػػدفعٍا الهىػػتو. غٓػػر أف ٌػػػذي االتفاقٓػػة لػػػـ 

وتسػتخدـ غالبٓػة البمػداف الهدرجػة فػْ قاعػدة البٓاىػات ىظػاـ  -ترالٓا والػداىهرؾ أسػ - قػطٓتبعٍا سوى بمدٓف ف
أسعار الهىتجٓف. وبالىظر إلػِ ٌػذا التقٓٓػد، ٓوصػِ باسػتخداـ صػافْ سػعر الهىتجػٓف لجهٓػع ضػٓربة القٓهػة 
الهضػػافة ألغػػراض تحمٓمٓػػة. وهػػع ذلػػؾ ، فػػإف اسػػتبعاد جهٓػػع ضػػٓربة القٓهػػة الهضػػافة أهػػر صػػعب، وأبمغػػت 

عػػف ضػػٓربة القٓهػػة الهضػػافة غٓػػر القابمػػة لمخصػػـ فػػْ صػػؼ هىفصػػؿ هػػف  -الػػدىهارؾ وألهاىٓػػا  -تػػاف دول
بة القٓهة الهضافة فػْ كػؿ  1990جداوؿ الهدخالت والهخرجات. بالىسبة لمٓاباف ، تشهؿ بٓاىات عاـ  ضٓر

ػػو ٌػػ -خمٓػػة فػػْ الهصػػفوفة الوسػػٓطة. وقػػد تػػـ تخصػػٓص الفػػرؽ بػػٓف أسػػعار الهىتجػػٓف والهشػػتٓرف  اهش ٌو
بالىسػبة لمػواردات،  (.لمصىاعات الٍاهشٓة )تجارة التجزئة والجهمة والىقؿ والتخٓزف والتأهٓف -التجارة والىقؿ 

والشػحف( والتػْ تعػادؿ القػٓـ األساسػٓة بشػكؿ  والتػأهٓف، )التكمفػة،أي السػعر شػاهؿ  CIF ٓػتـ اسػتخداـ قػٓـ
   Board)   (Free onأي   (FOB) عػاـ. ورغػـ أف توصػٓة ىظػاـ الحسػابات القوهٓػة ٌػْ اسػتخداـ قػٓـ

                                                 
1 Janusz Szyrmer, Economic policy advisor at CASE - Center for Social and Economic Research, 

Drexel Hill, PA. “Center for Social and Economic Research is a Warsaw-based international policy 

research and policy-advising institute founded in 1991. CASE provides objective economic analysis 

on a broad spectrum of issues related to European integration, the global economy, and economic and 

social development. Geographically, CASE projects focus on the European Union, EU candidate and 

potential candidate countries, the EU Eastern and Southern Neighbourhood, and Central Asia. 
2 Janusz Szyrmer )1989), “Trade-Off  Between Error and Information in the RAS Procedure”, in 

Ronald Miller, Karen Polenske and Adam Rose (eds.), Frontiers of Input-Output Analysis, Oxford 

Books, New York, p. 270. 
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الهخرجات استبعاد الٍواهش أو صػافْ الضػرائب غٓػر  -الهدخالت جداوؿ لمصادرات، فهف الضروري فْ 
 .الهباشرة هف أجؿ الوصوؿ إلِ قٓـ الهىتجٓف أو القٓـ األساسٓة

ػػػا وقابمٓػػػة تطبٓقٍػػػا عمػػػِ قطا عػػػات هثػػػؿ تػػػـ اختٓػػػار العهػػػالت الوطىٓػػػة كوحػػػدة قٓػػػاس أساسػػػٓة بسػػػبب توفٌر
ىٍو هػػالهشػاكؿ الهرتبطػة بٍػذا ال،الخػدهات التػْ ال ٓػتـ التعبٓػر عىٍػا بسػٍولة بالكهٓػػات. أحػد األهػور الهٍهة

لمتغٓرات فْ األسعار الىسبٓة وتغٓرات الجودة فْ إىتاج القطاع. قد ٓكوف البدٓؿ أخر  تعدٓؿ التدفقات ٌو
تعػادؿ القػوة الشػرائٓة. والعٓػب الرئٓسػْ فػْ  بىظػاـ ٌو تقٓٓـ الجداوؿ بعهمة هوحدة هثؿ الػدوالر األهٓركػْ أو

تقٓػٓـ الجػداوؿ بعهمػػة هشػتركة ٌػػو أف أسػعار الصػػرؼ فػْ السػوؽ هعرضػػة لتقمبػات زهىٓػػة واسػعة وال تعكػػس 
ػػؿ، وحػػدات تعػػادؿ القػػوة الشػػرائٓة هػػف ىاحٓػػة أخػػري فػػإف بشػػكؿ كػػاؼ قٓهػػة الىػػاتو الػػذي ال ٓػػتـ تداولػػً.  لمتحٓو

ؿ هفضمة ألىٍا تهٓؿ إلِ التعبٓر بدقة أكبػر عػف التكمفػة الىسػبٓة لمهخرجػات التػْ ٓواجٍػا بالطبع  وحدة تحٓو
جهػالْ الىػاتو  أف،حتِ و الهشتروف فْ هختمؼ البمداف.  ٓتـ تجهٓع تعادالت القػوة الشػرائٓة فقػط لمىفقػات وا 

 .الهحمْ، ولٓس لهخرجات الصىاعات الفردٓة

قوة الشرائٓة عمػِ هسػتوى قطػاعْ باسػتخداـ القٓهػة الىسػبٓة لوحػدة وقد قدر بعض الباحثٓف تعادؿ ال
قػػة عٓبػػٓف أساسػػٓف: ) ( أف اشػػتقاؽ القػػٓـ الىسػػٓبة لموحػػدة ٓعتهػػد عمػػِ هقٓػػاس الكهٓػػة 1العهمػػة. ولٍػػذي الطٓر

ػػو هػػا قػػد ٓكػػوف صػػعبًا،  لػػـ ٓػػتـ إجػػراء أي  (2قطاعػػات الخػػدهات ) لهتابعػػةلهخرجػػات جهٓػػع القطاعػػات، ٌو
 .فْ جودة هخرجات الصىاعة والتْ ٓهكف أف تكوف كبٓرةتعدٓؿ لمتغٓرات 

 بمداف هختمفةلوجود ولكف، ىظًرا  ،فْ ٌذي األثىاء، طةمب هف البمداف تقدٓـ البٓاىات باألسعار الثابتة
بعػض أوجػً عػدـ التوافػؽ بػٓف  وجػد فقػد هىٍجٓػات اىكهػاش هختمفػة،وا لدٍٓـ سىوات أساس هختمفة واستخده

اسػػتخدهت هىٍجٓػػات اىكهػػاش هختمفػػة فػػْ بعػػض األحٓػػاف فػػْ صػػىاعات فقػػد لػػؾ، باإلضػػافة إلػػِ ذ. الػػدوؿ
اعتهػادا عمػِ التطبٓػؽ، ٓهكػف تقمٓػؿ هشػكمة  ف.هختمفة فػْ ىفػس البمػد، ههػا أدى إلػِ تىاقضػات داخػؿ البمػدا

اسػػتخداـ سػػىوات األسػػاس الهختمفػػة هػػف خػػالؿ التركٓػػز عمػػِ التغٓػػرات فػػْ ىهػػو هتغٓػػرات هعٓىػػة، بػػدال هػػف 
الىسػػبة لمتحمػػٓالت التػػْ تركػػز عمػػِ الهسػػتوٓات الحقٓقٓػػة، هػػف الههكػػف إعػػادة تشػػكٓؿ . بالهطمقػػةالهسػػتوٓات 

عػػادة إفػػراغ الجػػداوؿ وهػػع ذلػػؾ ، فػػإف ٌػػذا الػػىٍو ٓولػػد عػػادة  .عواهػػؿ االىكهػػاش إلػػِ عػػاـ أسػػاس هشػػترؾ وا 
هة فػْ إىشػاء ( لػـ تعػد سػىة األسػاس الجدٓػدة تقابػؿ السػىة التػْ اسػتىدت فٍٓػا األوزاف الهسػتخد1هشكمتٓف: )

ات  .( هف الهرجح أف تكوف الجداوؿ غٓر هتوازىة2و  ،هعاهؿ االىكهاش، هها تسبب فْ بعض التشٌو

 الدروس الهستفادة هن تجارب الدول في إعداد جداول الهدخبلت والهخرجات:رابعا: 
  ،االتسػػػاؽ هػػػع إحصػػػاءات الػػػدخؿ الوطىٓػػػة، باإلضػػػافة الػػػْ التصػػػىٓؼ ضػػػرورة  أف ٓراعػػػْ هعػػػدي الجػػػداوؿ

 الجدٓدة. لالبتكارات التقىٓة ىتٓجةتغٓر فْ الٍٓكؿ الصىاعْ والالقطاعْ 
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  هراجعػػػات هفصػػػمة لجػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات عهػػػؿ   -بهعاوىػػػة الخبػػػراء والػػػوزارات الهعىٓػػػة -هراعػػػاة
وهػػا ٓترتػػب عمػػْ ذلػػؾ  ظٍػػور الصػػىاعات الجدٓػػدة والصػػىاعات الهتىاهٓػػة لتأخػػذ فػػْ االعتبػػار الهرغػػوب فٍٓػػا

لتكػػوف جػػداوؿ قٓاسػػٓة لإلحصػػاءات األساسػػٓة التػػْ  لػػذلؾ، وفقػػا إىشػػاء أقسػػاـ جدٓػػدة وقطاعػػات هتكاهمػػةهػػف 
مة هف الزهف  .ٓهكف استخداهٍا عمِ هدى فترة طٓو

  فػْ ٓات ىظػاـ الحسػابات القوهٓػة هع الخطوط العٓرضػة لػػتوص جداوؿ الهدخالت والهخرجات توافؽضرورة
لمهجتهػع وهػا طػرأ عمٓػً هػف البىٓة االجتهاعٓة واالقتصادٓة ىسخٍا الهتطورة هف أجؿ أف تأخذ فْ االعتبار 

 . وتصىٓفات القطاعات الجدٓدة تغٓرات

  تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة بشػكؿ هفصػؿ  كػؿ خهػس سػىوات ٓتـ
بػػًا عمػػْوتحتػػوي  ٓػػتـ تحػػدٓث بٓاىػػات وهػػف أٌػػـ ىقػػاط القػػوة فػػْ ٌػػذي التجربػػة، أىػػً  ىشػػاط صػػىاعْ. 405 تقٓر

 .صىاعْ ىشاط 71ر هعموهات عف ٓالهدخالت والهخرجات كؿ عاـ وتوف

  ،وخاصػػػة إعتهػػػدت تجربػػػة الوالٓػػػات الهتحػػػدة فػػػْ تركٓػػػب الجػػػداوؿ بصػػػفة عاهػػػة عمػػػْ التعػػػدادات الهختمفػػػة
حصػػاءات بجاىػػب اإلحصػػاءات الرسػػهٓة هثػػؿ إحصػػاءات الصػػىاعة السػػىوٓة  التعػػدادات االقتصػػادٓة وذلػػؾ وا 

ا هف البٓاىات الهختمفة التْ ٓتـ استخداهٍا فْ تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات.  العهالة وغٌٓر

  أرقػػاـ  4وىشػػر بٓاىػػات تفصػػٓمٓة )عمػػْ هسػػتوي  2018تػػـ تحػػدٓث جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات فػػْ عػػاـ
 ىشاط. 138( أكثر عف القطاعات حٓث بمط عدد االىشطة  NAICS عشٓرة فْ دلٓؿ

 هػػػػف سػػػػتة بهىظهػػػػة التىهٓػػػػة والتعػػػػاوف االقتصػػػػادي  جػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات تكػػػػوف قاعػػػػدة بٓاىػػػػاتت
 هصفوفات كالتالْ:

 الهصفوفة الفرعٓة لتدفقات السمع الوسٓطة الهحمٓة؛ -
 الهصفوفة الفرعٓة لتدفقات السمع الوسٓطة الهستوردة؛ -
 ؛ةتدفقات السمع االستثهآرة الهحمٓة الهصدر  هصفوفة -
 السمع االستثهآرة الهستوردة؛ اتهصفوفة تدفق -
عمػػػِ كػػػؿ هػػػف الهىتجػػػات الهحمٓػػػة  لإلىفػػػاؽالهصػػػفوفات الفرعٓػػػة لهوجٍػػػات الطمػػػب الىٍػػػائْ  -

 ؛والهستوردة
 الهصفوفة الفرعٓة لقطاعات القٓهة الهضافة؛ -

 والهخرجػػػات عمػػػْ الهقارىػػػات االقتصػػػادٓة الكمٓػػػة  تحػػػرص الهىظهػػػة هػػػف خػػػالؿ بٓاىػػػات جػػػداوؿ الهػػػدخالت
الهصػفوفات لهػدة ثػالث  بٓاىػات تقػدٓـ هجهوعػة كاهمػة هػفوالقطاعٓة بٓف الدوؿ األعضػاء وذلػؾ هػف خػالؿ 

تقػدٓـ جػداوؿ هرجعٓػة تعتهػد فقػط عمػِ تعػداد . كها دعػت الهىظهػة الػدوؿ األعضػاء الػْ سىوات عمِ األقؿ
قػة كاهؿ لمصىاعات بداًل هف تقػدٓـ جػداو  ؿ هحدثػة عمػِ أسػاس هسػح جزئػْ و / أو تقىٓػات تقػدٓر هثػؿ طٓر

 .بالعهالت الوطىٓة الهدخالت والهخرجات ،ٓتـ التعبٓر عف جهٓع جداوؿ . وأف (RAS) ستوف وبراوف
 االلتزاـ بالقواعد التالٓة -بالصىاعات الخاصةفٓها ٓتعمؽ  –األعضاء هف الدوؿ  ت الهىظهةمبط: 
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ات الصػىاعالْ طبٓعػة  -السوؽ صفقاتعبر  ٍاالتْ تبٓع هىتجات -الهؤسسات الحكوهٓة إخضاع  -
طبقػا التْ ٓتىافسوا فٍٓا، )عمْ سبٓؿ الهثاؿ: هبٓعػات الكٍربػاء الههموكػة لمدولػة، ٓجػب أف تصػىؼ 

 هعاهالت قطاع: الكٍرباء، والغاز، والهاء(. ل
 كعواهػؿ إضػافٓة( الخػدهات الحكوهٓػة غٓػر السػوقٓة )هثػؿ الكػوىغرس األهٓركػْتصػىٓؼ أو تهثٓػؿ  -

 .قطاع الهىتجوف الحكوهٓوفبتخصٓصٍا و 
والسمع  ،والسمع الهستخدهة ،كؿ هف صىاعات الخردةبٓف لهحاسبة الصىاعٓة الخاصة فْ ا ٓزٓتهال -

خػارج ٓػتـ وضػعٍا وتصىٓفٍا بقطػاع الهىتجػوف أخػروف أو، إذا هػا تبػٓف أىٍػا هالئهػة،  ،الهستعهمة
 .الوسٓطةهصفوفة الهعاهالت 

ػػػة والثابتػػػة لكػػػؿ سػػػىة هػػػفتقػػػدٓـ  -  سػػػىوات هصػػػفوفة الهػػػدخالت الوسػػػٓطة الهسػػػتوردة باألسػػػعار الجآر
فػْ عهػود االسػتثهار )إجهػالْ  توسػع تهثػؿهصفوفات االستثهار فػْ الهعػدات والٍٓاكػؿ . و البٓاىات

جػػدوالف لمتػػدفؽ، أحػػدٌها لػػرأس الهػػاؿ  تػػـ إعػػدادتكػػوٓف رأس الهػػاؿ الثابػػت( فػػْ الطمػػب الىٍػػائْ. و 
 .مًٓا وأخر لمسمع الرأسهالٓة الهستوردةالهوفر هح

 خاهسا: اإلهكاىيات التحميمية لجداول الهدخبلت والهخرجات:
سابات ػن الحاأحد طرق العرض األساسٓة لىظؿ الهدخالت َالهخرجات ال زالت تهثإف جداوؿ      

أداة ٌاهة فْ  اػَلكو أٓضا ألىٍ، القَهٓة لٓس فقط لٍدف إبراز الهجاهٓع الكمٓة َتشابكاتٍا القطاعٓة
َأىشطتٍا الفردٓة َفْ تحدٓد ، الكشف عو هَاقع القصَر فْ بىاء قَاعد اإلحصاءات القطاعٓة ذاتٍا

ا فٍٓا الهعاهالت الفىٓة ذاتٍا. ػبه، َأٓضًا تطَٓر طرق تقدٓر الهعاهالت الهختمفة، اتجاٌات التطَٓر
هجاالت ؿ الهبىٓة عمِ أساسٍا لتشه الهدخالت َالهخرجات َالىهاذجوتتزآد اإلهكاىٓات التحمٓمٓة لجداوؿ 

 ا:ػتتسع هع الزهو ىذكر هىٍ
  هف خالؿ جداوؿ الهدخالت والهخرجات ٓتـ تقسٓـ االقتصاد إلِ عدد هف القطاعات، عمهًا بأف عدد

القطاعات والسمع، التْ ٓتضهىٍا الجدوؿ ٓعتهد عمِ الٍدؼ هف التحمٓؿ االقتصادي ورغبة الهخطط، هف 
 . 41البٓاىات االحصائٓة هف جٍة أخرىجٍة، وهدى توفر 

  إطارًا إحصائًٓا هتكاهاًل لمبٓاىات األساسٓة اإلحصائٓة الواجب الهدخالت َالهخرجات ؿ جداَتقدـ
ا وأوجً الىقص والقصور فْ البٓاىات الهتاحة هها ٓساعد األجٍزة اإلحصائٓة عمِ تدارؾ ذلؾ عىد  توافٌر

 .2إعداد براهجٍا اإلحصائٓة

                                                 

 دائرة اإلحصاءات العاهة. جداوؿ الهدخالت والهخرجات. األردف   1

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/nationalaccount/input-and-output/#tab-1501661550413-2-3 
فػْ إطػار ىظػاـ الحسػابات  2014/2015(. جػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات لعػاـ 2018الجٍاز الهركزي لمتعبئػة العاهػة واإلحصػاء )  2

 القاٌرة. - 22402/2018-71القوهٓة، هرجع رقـ 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/nationalaccount/input-and-output/#tab-1501661550413-2-3
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  الهدخالت والهخرجات أدا تفصٓمٓة ٌاهة لالقتصادٓٓف لها توفري هف تفصٓالت أكثر تعتبر جداوؿ
لألىشطة الهىتجة داخؿ االقتصاد األهر الذى ٓظٍر هشاركتٍا بشكؿ واضح فِ الىاتو الهحمِ اإلجهالْ، 

ٓف وتبرز أٌهٓة جداوؿ الهدخالت والهخرجات هف خالؿ استخداهٍا هف قبؿ الباحثٓف والهحممٓف االقتصادٓ
 . 1فِ القطاعٓف العاـ والخاص، إضافة إلِ إثراء أىشطة هراكز البحوث الهتخصصة فِ ٌذا الهجاؿ

تستخدـ جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ قٓاس التحوؿ الٍٓكمْ حٓث توضح درجة التشابؾ       
الٍٓكؿ القطاعٓة وتستخدـ الهعاهالت الفىٓة الىاتجة عف جداوؿ الهدخالت والهخرجات لتحدٓد طبٓعة 

االقتصادي لمدولة ٌؿ ٌو أولِ أـ صىاعْ أـ خدهْ، كها توضح جداوؿ الهدخالت والهخرجات ٌٓكؿ 
 .2الطمب الىٍائْ الذى ٓؤثر فْ عهمٓة التحوؿ الٍٓكمْ

صورة الٍٓكؿ اإلىتاجْ لالقتصاد القوهْ خالؿ فترة هعٓىة كها الهدخالت َالهخرجات ؿ جداَتعكس     
 .3ات السمع والخدهات فِ االقتصاد القوهْتحدد ٌٓكؿ إىتاج واستخداه

هعآٓر اقتصادٓة ٓتـ بهقتضاٌا الهقارىة بٓف الهشروعات الهدخالت َالهخرجات ؿ جداَتوفر      
االقتصادٓة الهختمفة هف حٓث أولوٓة كؿ هىٍا فِ التىفٓذ استىادًا عمِ الكفآة الحدٓة لرأس الهاؿ وحجـ 

 .4الواردات إلِ جاىب بعض الهؤشرات االقتصادٓة األخرى اإلىتاج والعهالة وهدى اعتهادٌا عمِ
 .5تعكس جداوؿ الهدخالت والهخرجات هدى الترابط بٓف الهجاهٓع االقتصادٓة الهختمفة

تبرز أٌهٓة جداوؿ الهدخالت والهخرجات هف خالؿ استخداهٍا هف قبؿ هتخذي القرار وراسهْ      
ة، وذلؾ هف خالؿ تحدٓد األىشطة الرائدة فِ االقتصاد القوهِ وتوجًٓ  السٓاسات وهةعدى البراهو التىهٓو

االستثهارات والحوافز إلٍٓا، وكذلؾ هعرفة الروابط الخمفٓة واألهاهٓة لصىاعة هعٓىة والتِ هف خاللٍا ٓهكف 
 .6الوصوؿ إلْ أثر السٓاسة االقتصادٓة فِ صىاعة هعٓىة عمِ بقٓة الصىاعات األخرى

والهخرجات أسموبًا لمتأكد هف تقدٓرات الىاتو الهحمْ اإلجهالْ وفقًا لهىاٌو توفر جداوؿ الهدخالت      
 .7التقدٓر الثالث )اإلىتاج، اإلىفاؽ، الدخؿ(

 ْ ػة فػالهدخالت َالهخرجات فْ تقٓٓن التفاعالت هع العالن الخارجْ َبصفة خاصؿ جداَتستخدـ      
 

                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ ، الهرجع السابؽػػػػػػػػػػػػػػػ  1
 مرجع سبق ذكره. ،(2012الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )  2

 مرجع سبق ذكره. ،(2012الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )  3

 مرجع سبق ذكره. ،(2012الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )  4

 مرجع سبق ذكره. ،(2012العامة واإلحصاء )الجهاز المركزي للتعبئة   5

 مرجع سبق ذكره. ،(2012الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )  6

 مرجع سبق ذكره. ،(2012الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )  7
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دخالت ػالهجداوؿ َرت ػٌذا الدَر التحمٓمْ إذا طَٓزداد ، اإلقمٓهْؿ ات الشراكة َالتكاهػٓن اتفاقػتقٓ
 .1َالهخرجات عمِ أساس إقمٓهْ

تشكؿ جداوؿ الهدخالت والهخرجات عىصرًا ٌاهًا لمقطاع الخاص لفٍـ حجـ وىوعٓة الطمب الوسٓط       
عطْ  والطمب الىٍائْ لمقطاعات، وبالتالْ ٓسمط الضوء عمْ إهكاىٓات وفرص استثهآرة هتاحة ٓو

ٍهة حوؿ حجـ وىوعٓة ٌذي الفرص سواء هف حٓث الطمب الهتاح أو العرض الهتوقع لهالقاة هؤشرات ه
ٌذا الطمب. وبالتالْ فإف جداوؿ الهدخالت والهخرجات تشكؿ إطارًا ٌاهًا لبىاء توقعات قطاعٓة إىتاجٓة أو 

 .2استٓرادًا وتصدٓرًا أهاـ القطاع الخاص
ًا لعرض ٌٓكؿ االقتصاد القوهْ وتشابكات هختمؼ تهثؿ جداوؿ الهدخالت والهخرجات أسموب     

األىشطة االقتصادٓة وها ٓهثمً عرض ٌذا الٍٓكؿ هف أٌهٓة فْ هجاؿ دراسة ٌٓكؿ تكالٓؼ اىتاج هختمؼ 
األىشطة االقتصادٓة عمِ شكؿ تكالٓؼ هتهثمة فْ الهستمزهات الوسٓطة )طمب وسٓط(، أو تكالٓؼ هتهثمة 

الهضافة(. كها ٓوضح ٌذا الٍٓكؿ خٓرطة توٓزع االىتاج ها بٓف استٍالؾ  فْ شراء عواهؿ االىتاج )القٓهة
كافة الصىاعات هف اىتاج الصىاعة الهعىٓة عمِ شكؿ هواد أولٓة، والطمب الىٍائْ )إىفاؽ استٍالكْ 
ف الرأسهالْ اإلجهالْ، الصادرات(، باإلضافة إلْ الواردات هف  ىٍائْ لمحكوهة واألسر الهعٓشٓة، التكٓو

 .3ت الصىاعة الهعىٓةهىتجا
 خالؿ ٍهتعتبر جداوؿ الهدخالت والهخرجات أداة لتحمٓؿ الٍٓكؿ االقتصادي لالقتصاد القوهْ      

 خالؿ ٍه االقتصادٓة السٓاسة تحمٓؿ ازك َ الهختمفة، تاعاطالق بٓف لقائهةا الفىٓة العالقات استخالص
 أَ هتطمباتة،َ اإلىتاج مٌٓك أَ ،الىٍائْ تمطالت تخص ء كاىإس ،َالتفصٓمٓة الكمٓة الهتغٓرات اجعةشه

 .4الخارجْ العالـ هع العالقات أَ ،رٕاألج ىحج
تستخدـ جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ تبٓاف التىاسؽ والتكاهؿ بٓف القطاعات االقتصادٓة، سواء     

 .5فٓها ٓتعمؽ بقرارات اإلىتاج واالستٓراد، أو هدي هالئهتٍا لىهط استٍالؾ األسر
سٓاسات هعٓىة خالؿ بأثر ٓهكف استخداـ جداوؿ الهدخالت والهخرجات فِ أغراض التخطٓط والتىبؤ، أو 

فترة هف الزهف وذلؾ هف خالؿ بىاء ىهاذج الهدخالت والهخرجات وذلؾ عف طٓرؽ تركٓب هصفوفة 
Leontief الهعاهالت الفىٓة وعهؿ هعكوس هصفوفة 

6. 

                                                 
النظرية والمنهج  -والمخرجات جداول المدخالت  -(. التوازن االقتصادي )الكمي والنوعي( 2002حمد محمد على نصير )أ  1

 والتطبيق.

 (. هقاؿ حوؿ "جداوؿ الهدخالت والهخرجات". األردف.2010جٓردة الرأي )  2
http://alrai.com/article/384484.html 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، الهرجع السابؽ.  3
alrai.com/article/384484.html 

 (، هرجع سبؽ ذكري.2006) شىصٓ عمِ ذهحه ذحهأ  4
 جاهعة القاٌرة –(. التخطٓط االقتصادي وأسالٓبً. هكتبة ىٍضة الشروؽ 1985هحهد سمطاف أبو عمْ )  5
 .(. هرجع سبؽ ذكري2018الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء )  6

http://alrai.com/article/63603.html
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 :جداول الهدخبلت والهخرجات لتحديات التي تواجً إعدادسادسا: أٌم ا
هػػف التجػػاىس بػػٓف الهىتجػػات  تشػػترطالفػػروض األساسػػٓة تحػػدي الفػػروض األساسػػٓة لمجػػداوؿ، حٓػػث أف  -1

وتحقٓػػؽ ٌػػذا الشػػرط هػػف األهػػور التػػْ تثٓػػر الكثٓػػر هػػف الصػػعوبات العهمٓػػة  .إٓجػػاد ٌٓكػػؿ تكمفػػة هوحػػدأجػػؿ 
  .1صىاعةالاإلىتاجٓة فْ 

ا تحقػػػؽ شػػػرط التجػػػاىس فػػػْ تصػػػىٓؼ أعهػػػدة وصػػػفوؼ جػػػدوؿ الهػػػدخالت ثبػػػات الهعػػػاهالت الفىٓػػػة: إذ –2
ولكف  .والهخرجات فإف هف الضروري أف ٓكوف ٌٓكؿ التكمفة لٍذي الهجهوعة الهتجاىسة هف الهىتجات ثابتا

الهشكمة أف التطور العمهْ والتكىولوجْ ٓتطور بسرعة هذٌمة وبالتػالْ فػإف االىتػاج لػبعض االىشػطة ٓتغٓػر 
 مِ ٌٓكؿ التكمفة وبالتالْ الهعاهالت الفىٓة.هها قد ٓؤثر ع

ٓجػػب اف تكػػوف الهىشػػأة ٌػػْ الوحػػدة اإلحصػػائٓة الهسػػتخدهة فػػْ كػػؿ هػػف الحسػػابات القوهٓػػة وجػػداوؿ  -3
الهػػدخالت والهخرجػػات  ولكػػف ٌػػذا االهػػر ال ٓىطبػػؽ عمػػِ بعػػض االىشػػطة االقتصػػادٓة لعػػدـ تػػوفر البٓاىػػات 

 .2زي لألحصاءالهركىشرات الجٍاز  فْعمِ ٌذا التفصٓؿ 
ػػتـ تحػػدٓثٍا كػػؿ خهػػس سػػىوات  -4 البػػد هػػف تػػوافر جػػداوؿ هػػدخالت وهخرجػػات وعػػرض واسػػتخداـ فعمٓػػة ٓو

ا هػػػػف  والتػػػػْ الهىشػػػػآتبٓاىػػػػات عػػػػف القطػػػػاع الخػػػػاص الغٓػػػػر هػػػػىظـ داخػػػػؿ  وتشػػػػتهؿ عمػػػػْ لػػػػـ ٓػػػػتـ حصػػػػٌر
ة  .االحصاءات الجآر

فػإف الهىٍجٓػة التػْ تعػالو بٍػا  لػذا، الحسابات القوهٓػة تسػبؽ فػْ تركٓبٍػا جػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات-5
فجداوؿ الهستخدـ والهىتو تتضهف الكثٓر هف الهجػاهٓع  ،عمِ قابمٓة الجداوؿ لمهقارىة تؤثر التدفقاتبعض 

فأي اختالؼ ... الخ، القٓهة الهضافة، التْ تطابؽ تمؾ الهوجودة فْ الحسابات القوهٓة هثؿ الىاتو الهحمْ
فْ هىٍجٓة أو أسموب التقدٓر ٓؤثر عمِ الجداوؿ وكذلؾ فإف جداوؿ الهستخدـ والهىتو تتضهف صفوؼ أو 
أعهدة لبٓاىات غٓر هوزعة وهعالجة البىود غٓر الهوزعػة فػْ الجػداوؿ تختمػؼ عػف هعالجتٍػا فػْ الحسػابات 

حػد هػ الهجاهٓعاالهر ٓؤثر عمْ باقْ  وبالتالْالقوهٓة  ف قابمٓتػً لمهقارىػة و كػذلؾ الحػاؿ فػْ فْ الجػدوؿ ٓو
كال هف الحسابات القوهٓة وجػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات  فْالتقسٓـ القطاعْ. لذلؾ البد هف توحٓد القٓـ 

 والعرض واالستخداـ.
ػػتـ تحػػدٓث  التػػْالسػػىوات  -6 جػػداوؿ بىػػاًء عمػػِ الال ٓػػتـ فٍٓػػا تركٓػػب جػػداوؿ هػػدخالت وهخرجػػات فعمٓػػة ٓو

ٓع الحسػػابات القوهٓػة ٓجػب اف تسػػتخدـ كهجػاهٓع  لضػػبط الصػفوؼ واألعهػػدة جػداوؿ سػابقة فػػإف هجػاه
 الهتىاظرة فْ الجداوؿ.

باحتسػػػػػاب الخػػػػػدهات الهصػػػػػرفٓة  2008،  1993 الهتحػػػػػدة لألهػػػػػـٓوصػػػػػِ ىظػػػػػاـ الحسػػػػػابات القوهٓػػػػػة  -7
ذا ٓؤثر عمِ جداوؿ الهدخالت والهخرجات واهكاىٓة هقارىتٍا   .الهحتسبة ٌو

                                                 
 هرجع سبؽ ذكري(. 1985هحهد سمطاف أبو عمْ )   1

2Andrew Moxey, (2016). Challenges to disaggregation of IO tables:  the red meat sector as an example.   
EAEDC, 7th November 2016.  email: apmoxey@pareto-consulting.co.uk 
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 لإلىتػػاجسػػواء كاىػػت  ا،دقٓقػػ اٌػػواهش التجػػارة والىقػػؿ تقػػدٓر  والفعمٓػػة لتقػػدٓر ال توجػػد البٓاىػػات الكافٓػػة -8
 .الهحمِ او الواردات

هتطمبػػػات جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات وكػػػذلؾ العػػػرض واالسػػػتخداـ هػػػف بحػػػث الػػػدخؿ واالىفػػػاؽ  -9
ىفػاؽ ٓجػب تصػىٓؼ بٓاىػات االحٓػث  االقتصػاديلمىشػاط  السػمعْٓهثػؿ الجاىػب  ألىػً العائمْلتقدٓر االىفاؽ 

الحسابات القوهٓة هف خػالؿ بػراهو الهقارىػات الدولٓػة الػذى  فْتـ تقدٓري  تصىٓفا سمعٓا ٓتفؽ هع ها العائمْ
 .ٓتـ تركٓبٍا لمىاتو هف جٍة االىفاؽ

ال تٍػػدؼ الػػِ الػػربح وتخػػدـ العػػائالت ال ٓتػػوافر عىٍػػا بٓاىػػات تفصػػٓمٓة كافٓػػة فٓجػػب  التػػْالٍٓئػػات   -10
ف العدٓػد هػف ٌػذي  ألىٍاعهؿ هسح هتخصص لٍا  ادة فْ تكػٓو ىاؾ ٓز اصبحت االف تشكؿ قوة اقتصادٓة ٌو

ادة التغطٓة وتحقٓؽ الشهوؿ   .الوحدات كها أىٍا تستوعب ىسبة كبٓرة هف العهالة األهر الذي ٓستدعِ ٓز
الٍٓئػػػػات التػػػػػْ ال تٍػػػػدؼ إلػػػػػِ الػػػػربح تأخػػػػػذ اشػػػػكاال قاىوىٓػػػػػة وتىظٓهٓػػػػة هختمفػػػػػة هثػػػػؿ الجهعٓػػػػػات   -11

ػػْ تىشػػأ ألغػػراض هختمفػػة فقػػد تىشػػا لتقػػدٓـ خػػدهات لهصػػمحة االشػػخاص وقػػد تىشػػا والهؤسسػػات والٍٓئػػ ات ٌو
ألغراض خٓٓرة او تطوعٓة او ألغراض الصالح العاـ هف اجؿ تقدٓـ خدهات او سمع ألشخاص اخٓرف ٌـ 

.  فْ حاجة الٍٓا او قد ٓكوف الغرض تقدٓـ خدهات صحٓة او تعمٓهٓة هقابؿ رسـو
عاىات ألىٍا قد ترد بٍا بعض البىود فْ صورة  بىود تسهِ اخػرى صعوبة تصىٓؼ الضرائب واال  -12

 .و الهطموب تفصٓالت تتهاشِ هع تفصٓالت  الجداوؿ الهقترحة
ىات واالىشطة الهستخدهة  وذلؾ   -13 ىات تربط بٓف االىشطة الهىتجة لمتكٓو ٓجب عهؿ هصفوفة لمتكٓو

 ـ االستثهار الخاص سواء كاف هىظـ او غٓر هىظـ.اهع تدقٓؽ ارق
ٓئة الرقابة عمِ الصادرات  الهركزيتوحٓد ارقاـ الصادرات والواردات  بٓف البىؾ  الضروريهف   -14 ٌو

 .الهركزيالجهارؾ  وتقمٓؿ الفجوة بٓف الواردات هف الجهارؾ والواردات هف البىؾ  وهصمحة
 

 خبلصة الفصل:
  جداوؿ الهدخالت والهخرجات إلِ عدد هف القطاعات، عمهًا بأف عدد هف خالؿ ٓتـ تقسٓـ االقتصاد

عتهد عمِ الٍدؼ هف التحمٓؿ االقتصادي ورغبة الهخطط، هف تؿ او تضهىٍا الجدتالقطاعات والسمع، التْ 
 جٍة، وهدى توفر البٓاىات االحصائٓة هف جٍة أخرى. 

 دٓٓف لها توفري هف تفصٓالت أكثر تفصٓمٓة ٌاهة لالقتصا ةتعتبر جداوؿ الهدخالت والهخرجات أدا
لألىشطة الهىتجة داخؿ االقتصاد األهر الذى ٓظٍر هشاركتٍا بشكؿ واضح فِ الىاتو الهحمِ اإلجهالْ، 
وتبرز أٌهٓة جداوؿ الهدخالت والهخرجات هف خالؿ استخداهٍا هف قبؿ الباحثٓف والهحممٓف االقتصادٓٓف 

 .ء أىشطة هراكز البحوث الهتخصصة فِ ٌذا الهجاؿفِ القطاعٓف العاـ والخاص، إضافة إلِ إثرا
  تستخدـ جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ قٓاس التحوؿ الٍٓكمْ حٓث توضح درجة التشابؾ

القطاعٓة وتستخدـ الهعاهالت الفىٓة الىاتجة عف جداوؿ الهدخالت والهخرجات لتحدٓد طبٓعة الٍٓكؿ 
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، كها توضح جداوؿ الهدخالت والهخرجات ٌٓكؿ االقتصادي لمدولة ٌؿ ٌو أولِ أـ صىاعْ أـ خدهْ
 الطمب الىٍائْ الذى ٓؤثر فْ عهمٓة التحوؿ الٍٓكمْ.

  ػة فػالهدخالت َالهخرجات فْ تقٓٓن التفاعالت هع العالن الخارجْ َبصفة خاصؿ جداَتستخدـ ْ
دخالت ػاله جداوؿَرت ػَٓزداد ٌذا الدَر التحمٓمْ إذا ط، اإلقمٓهْؿ ات الشراكة َالتكاهػٓن اتفاقػتقٓ

 .َالهخرجات عمِ أساس إقمٓهْ
  تشكؿ جداوؿ الهدخالت والهخرجات عىصرًا ٌاهًا لمقطاع الخاص لفٍـ حجـ وىوعٓة الطمب الوسٓط

عطْ  والطمب الىٍائْ لمقطاعات، وبالتالْ ٓسمط الضوء عمْ إهكاىٓات وفرص استثهآرة هتاحة ٓو
الطمب الهتاح أو العرض الهتوقع لهالقاة هؤشرات هٍهة حوؿ حجـ وىوعٓة ٌذي الفرص سواء هف حٓث 

ٌذا الطمب. وبالتالْ فإف جداوؿ الهدخالت والهخرجات تشكؿ إطارًا ٌاهًا لبىاء توقعات قطاعٓة إىتاجٓة أو 
 .استٓرادًا وتصدٓرًا أهاـ القطاع الخاص

  والهخرجػات هراجعات هفصػمة لجػداوؿ الهػدخالت عهؿ   -بهعاوىة الخبراء والوزارات الهعىٓة -هراعاة
وهػػا ٓترتػػب عمػػْ ذلػػؾ  ظٍػػور الصػػىاعات الجدٓػػدة والصػػىاعات الهتىاهٓػػة لتأخػػذ فػػْ االعتبػػار الهرغػػوب فٍٓػػا

لتكػػوف جػػداوؿ قٓاسػػٓة لإلحصػػاءات األساسػػٓة التػػْ  لػػذلؾ، وفقػػا إىشػػاء أقسػػاـ جدٓػػدة وقطاعػػات هتكاهمػػةهػػف 
مة هف الزهف  .ٓهكف استخداهٍا عمِ هدى فترة طٓو

  هع الخطوط العٓرضة لػتوصٓات ىظاـ الحسػابات القوهٓػة  جداوؿ الهدخالت والهخرجات توافؽضرورة
لمهجتهػع وهػا طػرأ عمٓػً البىٓة االجتهاعٓػة واالقتصػادٓة فْ ىسخٍا الهتطورة هف أجؿ أف تأخذ فْ االعتبار 

 . وتصىٓفات القطاعات الجدٓدة هف تغٓرات

  الهتحػػدة األهٓركٓػػة بشػػكؿ هفصػػؿ  كػػؿ خهػػس تركٓػػب جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات فػػْ الوالٓػػات ٓػػتـ
بًا عمػْ  ٓػتـ تحػدٓث وهػف أٌػـ ىقػاط القػوة فػْ ٌػذي التجربػة، أىػً  ىشػاط صػىاعْ. 405 سىوات وتحتوي تقٓر

 .صىاعْ ىشاط 71ر هعموهات عف ٓبٓاىات الهدخالت والهخرجات كؿ عاـ وتوف

 وخاصػة تعػدادات الهختمفػة، إعتهدت تجربة الوالٓات الهتحػدة فػْ تركٓػب الجػداوؿ بصػفة عاهػة عمػْ ال
حصػػاءات  التعػػدادات االقتصػػادٓة وذلػػؾ بجاىػػب اإلحصػػاءات الرسػػهٓة هثػػؿ إحصػػاءات الصػػىاعة السػػىوٓة وا 

ا هف البٓاىات الهختمفة التْ ٓتـ استخداهٍا فْ تركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات.  العهالة وغٌٓر

 هػػف خػػالؿ بٓاىػػات جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات عمػػْ  التعػػاوف االقتصػػادْٓ والتىهٓػػة تحػػرص هىظهػػة
 تقػػدٓـ هجهوعػػة كاهمػػة هػػفالهقارىػػات االقتصػػادٓة الكمٓػػة والقطاعٓػػة بػػٓف الػػدوؿ األعضػػاء وذلػػؾ هػػف خػػالؿ 

تقػدٓـ جػداوؿ . كهػا دعػت الهىظهػة الػدوؿ األعضػاء الػْ الهصفوفات لهدة ثالث سػىوات عمػِ األقػؿ بٓاىات
ؿ لمصىاعات بداًل هف تقدٓـ جداوؿ هحدثة عمِ أساس هسح جزئػْ و / هرجعٓة تعتهد فقط عمِ تعداد كاه

قػػػػة سػػػػتوف وبػػػػراوف الهػػػػدخالت ٓػػػػتـ التعبٓػػػػر عػػػػف جهٓػػػػع جػػػػداوؿ . وأف (RAS) أو تقىٓػػػػات تقػػػػدٓر هثػػػػؿ طٓر
  .بالعهالت الوطىٓة والهخرجات ،
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 بهجهوعػػػة هػػػف االلتػػػزاـ  -بالصػػػىاعات الخاصػػػةفٓهػػػا ٓتعمػػػؽ  –األعضػػػاء هػػػف الػػػدوؿ  ت الهىظهػػػةمبػػػط
 القواعد ترتبط بحسابات الهؤسسات الحكوهٓة وبعض الصىاعات والواردات هف الهدخالت الوسٓطة.

  تواجً جداوؿ الهدخالت والهخرجات عدة تحدٓات هىٍا، تحدي الفروض األساسٓة لمجدوؿ، حٓث أف
وتحقٓؽ ٌذا الشرط  .إٓجاد ٌٓكؿ تكمفة هوحدهف أجؿ التجاىس بٓف الهىتجات  تشترطالفروض األساسٓة 

 .صىاعةلمالعهمٓة اإلىتاجٓة  فْ هف األهور التْ تثٓر الكثٓر هف الصعوبات
 الهحمِ  لإلىتاجسواء كاىت  ا،دقٓق االتجارة تقدٓر و ٌواهش الىقؿ  ال توجد البٓاىات الكافٓة والفعمٓة لتقدٓر

 .او الواردات
  عىٍػا بٓاىػات تفصػٓمٓة كافٓػة فٓجػب عهػؿ  ال تٍدؼ الِ الربح وتخدـ العػائالت ال ٓتػوافر التْالٍٓئات

ف العدٓػػد هػػف ٌػػػذي  ألىٍػػاهسػػح هتخصػػص لٍػػا  ػػػادة فػػْ تكػػٓو ىػػاؾ ٓز اصػػػبحت االف تشػػكؿ قػػوة اقتصػػادٓة ٌو
ادة التغطٓة وتحقٓؽ الشهوؿ   .الوحدات كها أىٍا تستوعب ىسبة كبٓرة هف العهالة األهر الذي ٓستدعِ ٓز

   د بٍا بعض البىػود فػْ صػورة  بىػود تسػهِ اخػرى و صعوبة تصىٓؼ الضرائب واالعاىات ألىٍا قد تر
 .الهطموب تفصٓالت تتهاشِ هع تفصٓالت  الجداوؿ الهقترحة

  ىات واالىشطة الهستخدهة  وذلؾ هػع ىات تربط بٓف االىشطة الهىتجة لمتكٓو ٓجب عهؿ هصفوفة لمتكٓو
 ـ االستثهار الخاص سواء كاف هىظـ او غٓر هىظـ.اتدقٓؽ ارق

 ٓئة الرقابة عمػِ الصػادرات وهصػمحة الهركزيرات والواردات بٓف البىؾ توحٓد ارقاـ الصاد الجهػارؾ   ٌو
 الهركزي.وتقمٓؿ الفجوة بٓف الواردات هف الجهارؾ والواردات هف البىؾ 

  ،االتسػػاؽ هػػع إحصػػاءات الػػدخؿ الوطىٓػػة، باإلضػػافة الػػْ التصػػىٓؼ ضػػرورة  أف ٓراعػػْ هعػػدي الجػػداوؿ
  الجدٓدة. لالبتكارات التقىٓة ىتٓجةتغٓر فْ الٍٓكؿ الصىاعْ والالقطاعْ 

  باحتسػػػػػاب الخػػػػػدهات الهصػػػػػرفٓة  2008،  1993 الهتحػػػػػدة لألهػػػػػـٓوصػػػػػِ ىظػػػػػاـ الحسػػػػػابات القوهٓػػػػػة
ذا ٓؤثر عمِ جداوؿ الهدخالت والهخرجات واهكاىٓة هقارىتٍا   .الهحتسبة ٌو
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 الفصل الثاىى
 الهدخبلت والهخرجاتالتجربة الهصرية في تركيب جداول 

 

 أواًل: تهٍيد:
بوضوح إهكاىٓة استخداـ جداوؿ  اٌتهتتبىت الدوؿ االشتراكٓة فكرة التخطٓط القوهْ الشاهؿ وقد 

الهدخالت والهخرجات بٍدؼ التىسٓؽ بٓف أٌداؼ الخطة االقتصادٓة خاصة بعد أف تبىْ الفكر االشتراكْ 
آزف االقتصػادٓة القوهٓػة التػْ سػهٓت بػالهوآزف الهادٓػة . دراسة توازف االقتصاد القوهْ وطرؽ تركٓػب الهػو 

وقد استخدهت ٌذي الهوآزف كأساس عىد البدء فْ التخطٓط القوهْ الشاهؿ الذي بدأ فْ االتحاد السػوفٓتْ 
وقد أدي الىجاح الذي حظٓت بً جداوؿ الهدخالت والهخرجػات فػْ الػدوؿ الهتقدهػة  .1928ألوؿ هرة عاـ 

هكاىٓػػة اسػػتخداهٍ ا فػػْ التخطػػٓط القػػوهْ الشػػاهؿ إلػػِ أف قاهػػت الكثٓػػر هػػف الػػدوؿ الىاهٓػػة بإعػػداد جػػداوؿ وا 
ف كاىػػت ٌىػػاؾ بعػػض الصػػعوبات العهمٓػػة تقػػؼ حػػائال  لمهػػدخالت والهخرجػػات السػػتخداهٍا فػػْ التخطػػٓط  وا 

 إعػدادٌا هػف تػوفر ىػػوع ٓحتاجػػًأهػاـ عػدد غٓػر قمٓػؿ هػػف الػدوؿ الىاهٓػة ألعػداد هثػػؿ ٌػذي الجػداوؿ ىظػرا لهػا 
 هعٓف هف البٓاىات اإلحصائٓة غٓر الهتاحة لدي العدٓد هف األجٍزة اإلحصػائٓة فػْ ٌػذي الػدوؿ كهػا تحتػاج

 إلِ ىوعٓة هف الخبرات الالزهة ألعداد هثؿ  ٌذي الجداوؿ. أٓضا
  2008و  1993وعػػػػاـ  1968وقػػػػد اٌتهػػػػت ىظػػػػـ الحسػػػػابات القوهٓػػػػة لألهػػػػـ الهتحػػػػدة الصػػػػادرة فػػػػْ عػػػػاـ 

لٍػا فصػال خاصػا فػْ  تتبىت فكػرة العػرض الهصػفوفْ لمحسػابات وأفػرد و .هخرجاتبجداوؿ الهدخالت وال
وبػذلؾ أصػبح هػف الضػروري  .لهعالجػة جػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات 2008وىظاـ  1993كؿ هف ىظاـ 

هػف الهٍػـ اال ٓػتـ  و .أف ٓتضهف أي إطار لمهحاسبة القوهٓة جدوال لمهدخالت والهخرجػات كجػزء هكهػؿ لػً
صػػمة  ألف ٌىػػاؾإعػػداد جػػدوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات عمػػِ ىحػػو هسػػتقؿ أو بهعػػزؿ عػػف الحسػػابات القوهٓػػة 

  .هتبادلة بٓف الحسابات القوهٓة بهجاهٓعٍا الهختمفة وجداوؿ الهدخالت والهخرجات
تصاد استخداـ جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ تحمٓؿ االق عمْ العدٓد هف الدراسات إعتهدت

قدـ الهركز الهصري لمدراسات االقتصادٓة ورقة عهؿ حوؿ استخداـ جداوؿ الهدخالت  القوهْ.
والهخرجات فْ تحمٓؿ الروابط بٓف القطاعات االقتصادٓة الهختمفة وقطاع التشٓٓد والبىاء وهساٌهتً فْ 

ت ، وذلؾ هف خالؿ تحمٓؿ جداوؿ الهدخال1(2016الىهو االقتصادي فْ هصر )عصاـ، إٍٓاب 
باإلضافة إلِ تحمٓؿ  2010/2011و 2008/2009، 2007/2008والهخرجات لهصر فْ السىوات 

حتِ الربع الثاىْ لعاـ  2001/2002السالسؿ الزهىٓة لمبٓاىات ربع السىوٓة لمفترة هف الربع األوؿ لعاـ 
                                                 

ْ قطػاع التشػٓٓد والبىػاء وروابطػً بػٓف القطاعػات وهسػاٌهتً فػْ الىهػو (. سمسمة التوٓرد فػ2016هىْ عصاـ، هْ إٍٓاب )  1
 .184ورقة عهؿ رقـ  -االقتصادي فْ هصر. الهركز الهصري لمدراسات االقتصادٓة 
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طاع . وقد قاـ هركز هعموهات وزارة االتصاالت وتكىولوجٓا الهعموهات بقٓاس أثر ق2014/2015
االتصاالت وتكىولوجٓا الهعموهات عمِ االقتصاد الهصري هف خالؿ تشابكاتً هع القطاعات االقتصادٓة 

. تـ 1(2012األخرى هثؿ الصحة والتعمٓـ هف خالؿ تحمٓؿ جداوؿ الهدخالت والهخرجات )الشىاوي 
هة التعاوف دولة هف دوؿ هىظ 12تطبٓؽ هىٍجٓة جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ دراسة هةطبقة عمِ 

لبٓاف أثر تكىولوجٓا البٓاىات واالتصاالت عمْ الىهو، وقٓاس  20082عاـ  OECDاالقتصادي والتىهٓة 
عالقات االرتباط الخمفٓة واألهاهٓة بٓف ٌذي القطاعات. وتعتبر الدراسة واحدة هف أفضؿ التجارب الدولٓة 

  .فْ ٌذا الهجاؿ
شاهمة ألوؿ هرة قطاع  2007/2008تـ عهؿ جداوؿ لمهدخالت والهخرجات هحدثة لهصر عاـ 

االتصاالت وتكىولوجٓا الهعموهات باإلضافة إلِ القطاعات االقتصادٓة األخرى لقٓاس أثر قطاع 
العربٓة" وفْ دراسة بعىواف "إصالح صىاعة اإلىشاءات فْ األقطار االتصاالت عمِ االقتصاد القوهْ. 

صادر عف الهركز العربْ لألبحاث ودراسة السٓاسات بالتعاوف هع الهىظهة العربٓة لهكافحة الفساد عاـ ال
، تـ استخداـ جداوؿ الهدخالت والهخرجات وكذلؾ هصفوفة الهعاهالت الفىٓة لالقتصاد الهصري 3 2014
سة حالة التوازف لدرا 2012عف الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء عاـ  ةالصادر  2008/2009

القطاعْ لصىاعة اإلىشاءات ودراسة عالقة االعتهاد الهتبادؿ بٓف قطاع التشٓٓد والبىاء وقطاع الصىاعات 
مٓة هف واقع جدوؿ الهدخالت والهخرجات وهصفوفة الهعاهالت الفىٓة. وأخٓرا،  تىاولت الهؤتهرات التحٓو

العدٓد هف األوراؽ البحثٓة حوؿ استخداـ جداوؿ  IIOAالسىوٓة لمجهعٓة الدولٓة لمهدخالت والهخرجات 
 Gomez-Paredes andالهدخالت والهخرجات فْ تحمٓؿ بعض القضآا االقتصادٓة. فقد قدـ 

Malik, 2018))  هف خالؿ تحمٓؿ جدوؿ الهدخالت  2030تقٓٓـ األداء ىحو أٌداؼ التىهٓة الهستداهة
 .4والهخرجات هتعدد األقالٓـ

 في هصر: يب جداول الهدخبلت والهخرجاتهحاوالت تركثاىيا: 
 اجٓرت عدة هحاوالت لتركٓب جداوؿ الهدخالت والهخرجات لالقتصاد الهصري وهىٍا:

                                                 
(. التجربة الهصٓرة فْ قٓاس أثر االتصاالت وتكىولوجٓا الهعموهات وخٓرطة الطٓرؽ لمهشروع العربْ لقٓاس 2012ىجوي الشىاوي )  1

ورشة عهؿ حوؿ "هؤشػرات االتصػاالت وتكىولوجٓػا الهعموهػات... هػف  -األثر. هركز هعموهات وزارة االتصاالت وتكىولوجٓا الهعموهات 
 االستراتٓجٓة إلِ قٓاس األثر"

2 OECD (2008). The contribution of the ICT sectors to Economic growth in OECD countries: 

backward and forward Linkages. OECD, Paris 
الهركز العربْ لألبحاث ودراسة  .العربٓةإصالح صىاعة اإلىشاءات فْ األقطار  ).2014(الهىظهة العربٓة لهكافحة الفساد   3

 .480السٓاسات. عدد الصفحات 
4 Gomez-Paredes, J. and Malik, A. (2018). Tracking the Sustainable Development Goals with 
Input-Output Analysis: A commentary and example. 26th IIOA Conference. Juiz de Fora, Brazil 
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 :19541جدول الهدخبلت والهخرجات لٍيكل االقتصاد الهصري عن سىة  -1
 33وتـ تجهٓعً عمِ هستوى  1959اعد ٌذا الجدوؿ بهعرفة لجىة التخطٓط القوهْ وىشر فِ ىٍآة سىة  

قػة تكهمػة الصػفوؼ وتهػت التفرقػػة إىشػاط وقػد تػـ اعػدادي اعتهػادا عمػِ  حصػاءات فعمٓػة واتبػع فػِ بىائػً طٓر
 بٓف كؿ هف االىتاج الهحمِ والواردات بالىسبة لكؿ عىصر هف عىاصر الجدوؿ. 

 :  1959دول الهدخبلت والهخرجات لٍيكل االقتصاد الهصري عن سىة ج -2
وقػد اعػد اعتهػادا عمػِ الهعػاهالت  1960تـ اعداد ٌذا الجدوؿ بهعرفة لجىة التخطٓط القوهْ وىشر سىة  

 .1954 عاـالفىٓة الخاصة بجدوؿ 
  :عيةجداول الهدخبلت والهخرجات ألطر الخطط السىوية لمتىهية االقتصادية واالجتها -3

بشكؿ غٓر هىػتظـ بغػرض  1963/1964هف العاـ الهالْ  تعد ٌذي الجداوؿ بهعرفة وزارة التخطٓط اعتباراً 
رقاـ أىٍا اعتهدت عمِ أذ إهستٍدفة  تصور ٌذي الجداوؿ ارقاهاً و التىبؤ بالسىوات الهقبمة  فْاالستفادة هىٍا 

السػمعٓة التفصػٓمٓة التػْ تصػور عهمٓػة التػوازف ىٍا ارتبطػت ببٓاىػات الهػوآزف أهخططة ولٓست فعمٓة . كها 
ػػػا لمعدٓػػػد هػػػف التفاصػػػٓؿ  بػػػٓف الهػػػوارد واالسػػػتخداهات الهادٓػػػة لمهجتهػػػع. وقػػػد تهٓػػػزت ٌػػػذي الجػػػداوؿ بإظٍاٌر

ر الٍٓكػؿ االقتصػادي  ػو اسػتخداهٍا كػأداة لتصػٓو وبهروىتٍا بها ٓتفؽ هػع الغػرض األساسػْ هػف اعػدادٌا ٌو
 باألرقاـ الهستٍدفة.

 :66/19672دخبلت والهخرجات اإلحصائي عن سىة جدول اله -4
أعد ٌػذا الجػدوؿ بهعرفػة الجٍػاز الهركػزي لمتعبئػة العاهػة واالحصػاء هػف واقػع البٓاىػات التفصػٓمٓة لموحػدات 

هػف خػالؿ اسػتخداـ بٓاىػات تفصػٓمٓة عػف  66/1967قاـ الجٍاز بجهعٍا عف السػىة الهالٓػة  التْاالىتاجٓة 
 34هشػػتغمٓف فأقػػؿ( وقػػد قسػػـ االقتصػػاد القػػوهْ الػػِ  9الهىشػػآت الصػػغٓرة التػػْ شػػهمٍا التعػػداد الصػػىاعْ )

  .8*8لِ إقطاعا اىتاجٓا وتـ تجهٓعً 
بٓاىػات الهتعمقػة بالقطػاع العػاـ وقػد اىتٍػت فػِ ولػِ اختصػت بالألالهرحمػة ا ،اعد ٌذا الجدوؿ عمِ هرحمتٓف

ػػؿ  فػػْ. والهرحمػػة الثاىٓػػة اىتٍػػت 1969ٓوىٓػػو  حٓػػث تهكػػف الجٍػػاز خاللٍػػا هػػف تكهمػػة الهرحمػػة  1973ابٓر
شػػهؿ عىاصػػر الطمػػب الىٍػػائْ االىفػػاؽ االسػػتٍالكْ وقػػد  قطاعػػات االقتصػػاد القػػوهْ. بػػاقْولػػِ وتغطٓػػة ألا

 .ٓئات التْ ال تٍدؼ الِ الربح وتخدـ العائالتالىٍائْ لكؿ هف الحكوهة العاهة والٍ
  ْضػػـ التكػػوٓف الرأسػػهالْ الثابػػت اإلجهػػالْ كػػؿ هػػف الصػػىاعات وهىتجػػْ الخػػدهات الحكوهٓػػة وهىتجػػ

 الٍٓئات التْ ال تٍدؼ الِ الربح وتخدـ العائالت وذلؾ فْ اعهدة هىفصمة.
  قؿ والتجارة عمِ الهستوى اإلجهػالْ عولجت ٌواهش الىو الصادرات ظٍرت فْ الجدوؿ هطروحا هىٍا الواردات

 .وعهود بالسالب لمواردات هقوهة )سٓؼ + الرسـو الجهركٓة( (فوب)وتـ تقٓٓـ الصادرات  أي الهحمِ والهستورد.
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 :71/19721،  70/1971جدول الهدخبلت والهخرجات لؤلعوام  -5
جػػػػداوؿ هػػػػدخالت تهػػػػت الهحاولػػػػة الثاىٓػػػػة لمجٍػػػػاز الهركػػػػزي لمتعبئػػػػة العاهػػػػة واالحصػػػػاء بإعػػػػداد 

ساسػٓة عمػِ أهجػاهٓع الحسػابات القوهٓػة التػْ اعتهػدت بصػفة الجٍػاز استخدـ . و وهخرجات لٍذٓف العاهٓف
والسػػػتٓفاء خالٓػػػا  .خػػػرىألحصػػػاءات والبٓاىػػػات التفصػػػٓمٓة اإلهجهوعػػػة البٓاىػػػات الهتاحػػػة الفعمٓػػػة لهختمػػػؼ ا

لهػػػدخالت والهخرجػػػات عػػػف عػػػاـ الهصػػػفوفة الوسػػػٓطة فقػػػد استرشػػػد بهصػػػفوفة الهعػػػاهالت الفىٓػػػة لجػػػدوؿ ا
66/1967 . 

جػػػراء الدراسػػػات الدقٓقػػػة لمهػػػدخالت الوسػػػٓطة لكػػػؿ صػػػىاعة عمػػػِ حػػػدي وهوائهتٍػػػا وتصػػػحٓحٍا إ تػػػـ
ػػذي الهصػػفوفةحصػػائٓا لمحصػػوؿ عمػػِ هصػػفوفة هعػػاهالت فىٓػػة جدٓػػدةإ هكػػاف الظػػروؼ إلتهثػػؿ بقػػدر ا . ٌو

 تٍػا فػِ اسػتٓفاء خالٓػا الهصػفوفة الوسػٓطةاالقتصػادٓة والفىٓػة لموحػدات االىتاجٓػة التػْ اسػتخدهت هعاهال
جٓرػت ٌػذي الهحاولػة لػتفٍـ طبٓعػة الهشػاكؿ والصػعوبات وكٓفٓػة إوقػد  .الخاصة بجداوؿ كؿ سىة عمِ حػدي

عمػِ تركٓػب هصػفوفة الهحاولػة ولػـ تقتصػر  .عػداد وتركٓػب الجػداوؿ الفعمٓػةإعىػد  واحصػائٓاً  هعالجتٍا فىٓػاً 
الهدخالت والهخرجات بؿ تىاولت اعػداد هصػفوفة عػرض السػمع والخػدهات، و هصػفوفة اسػتخداهات السػمع 

بٓىهػا  24*24تتكػوف هػف الهصػفوفة الوسػٓطة وكاىػت والخدهات وتـ تقٓٓـ ٌذٓف الجدولٓف بأسعار الهىتو. 
 .39*32 ٓتكوف هف إجهالْ الجدوؿ

 

 :197382جدول الهدخبلت والهخرجات   -5
جهػالْ الجػدوؿقطاعػا )صػؼ وعهػود( و  24*24 لٍػذا الجػدوؿ هػف الهصػفوفة الوسػٓطةتكوىت  تكػوف هػف  ا 

تػػػـ تركٓػػػب ، و وتػػػـ تقٓػػػٓـ الجػػػدوؿ بأسػػػعار الهىتجػػػٓف.  1981 هػػػف عػػػاـ وصػػػدر فػػػْ اغسػػػطس،  39*32
ِ تشتهؿ عمِ جهٓػع السػمع والخػدهات الهحمٓػة والهسػتوردة وقػد تػـ  تحهٓػؿ  هصفوفة لالستٍالؾ الوسٓط ٌو
الخػػػدهات الهصػػػرفٓة الهحتسػػػبة عمػػػِ هختمػػػؼ االىشػػػطة االقتصػػػادٓة وهصػػػفوفة لعىاصػػػر القٓهػػػة الهضػػػافة 

البٓاىػات الفعمٓػة  عمػْؿ وهصفوفة الطمب الىٍائْ. والستٓفاء خالٓا هصفوفة االستٍالؾ الوسػٓط تػـ الحصػو 
تػػػػـ االعتهػػػػاد عمػػػػِ هصػػػػفوفة الهعػػػػاهالت الفىٓػػػػة لجػػػػدوؿ  و .هسػػػػتمزهات االىتػػػػاج لكافػػػػة الهىشػػػػآت العاهمػػػػةل

بعػػد الدراسػػة الدقٓقػػة لمهػػدخالت الوسػػٓطة وتصػػحٓحٍا لمحصػػوؿ عمػػِ هصػػفوفة هعػػاهالت فىٓػػة  66/1967
قػػة  قػػة. .R.A.Sجدٓػػدة تهثػػؿ الظػػروؼ االقتصػػادٓة باتبػػاع طٓر ػػِ طٓر تعتهػػد عمػػِ تالشػػِ الفػػروؽ بػػٓف  ٌو

االستٍالؾ الوسٓط الفعمْ والتقدٓري عمِ هسػتوى الصػفوؼ وكػذلؾ بػٓف االسػتٍالؾ الوسػٓط لمىشػاط الفعمػْ 
ػػة ا .عهػػدةألوالتقػػدٓري عمػػِ هسػػتوى ا قصػػد باألرقػػاـ التقدٓٓر رقػػاـ الىاتجػػة عػػف تطبٓػػؽ الهعػػاهالت الفىٓػػة ألٓو

  .رقاـ الهستهدة هف واقع البٓاىات االحصائٓة الفعمٓةألا رقاـ الفعمٓةأللمجدوؿ األصمْ بٓىها تعىِ ا
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  83/11984جداول الهدخبلت والهخرجات عن عام  -7
و ثاىْ جدوؿ تـ اعدادي بهعرفة الجٍاز الهركزي لإلحصاء عف االقتصاد  تـ إعداد الجدوؿ بأرقاـ فعمٓة ٌو

 .1973ابٓرؿ ىشر فْ  وقد تـ ىشرة 66/1967الهصري والجدوؿ السابؽ بأرقاـ سىة 
 بإعدادٌهاقام الجٍاز  نالمذيهقارىة بين الجدولين الفعميين (: 1-2جدول )

 83/1984والهخرجات  الهدخبلت 66/1967الهدخبلت والهخرجات البيان
لكػػػػػؿ االىشػػػػػطة االقتصػػػػػادٓة وقطاعػػػػػات الطمػػػػػب  عىاصر القٓهة الهضافة

  الىٍائْ
 ىشطة االقتصادٓة فقطألا

شهؿ: الىٍائْ االستٍالكْاالىفاؽ    الىٍائْعىاصر الطمب   ٓو
 .الحكوهة العاهة-1
الػِ الػػربح  ؼال تٍػد التػػْالٍٓئػات الخاصػة  -2

 .وتخدـ العائالت
  .العائالت-3

ف   لكؿ هف: اإلجهالْالثابت  الرأسهالْالتكٓو
 الصىاعات  -1
 هىتجو الخدهات الحكوهٓة -2
ال تٍػػػػدؼ  التػػػْهىتجػػػو الخػػػدهات الخاصػػػة  -3

 العائالت الِ الربح وتخدـ 
 التغٓر فِ الهخزوف *
 الصادرات *

 * ىاقصا الواردات 

  شهؿ: الىٍائْ االستٍالكْاالىفاؽ  ٓو
 .الحكوهة العاهة -1
شػػػػػػػهؿ كػػػػػػػؿ هػػػػػػػف العػػػػػػػائالت -2 الخػػػػػػػاص ٓو

تٍػدؼ الػِ الػربح  ال التػْوالٍٓئات الخاصػة 
 .وتخدـ العائالت

  ف لكػػػػؿ  اإلجهػػػػالْالثابػػػػت  الرأسػػػػهالْالتكػػػػٓو
 هف:
الصىاعات وهىتجو الخػدهات الحكوهٓػة  -1

ال  التػػػػْكػػػػذلؾ لهىتجػػػػو الخػػػػدهات الخاصػػػػة 
 تٍدؼ الِ الربح وتخدـ العائالت

 *التغٓر فِ الهخزوف
 *الصادرات

 أي الىٍػػػػػائْاعتبػػػػػرت ضػػػػػهف عىاصػػػػػر الطمػػػػػب  الواردات 
 .اعتبرت عهود سالب

عولجػػػت كهصػػػػفوفة تهثػػػػؿ اسػػػػتخداهات كػػػػؿ 
 .ىشاط وقطاع هف الواردات

اى الهحمػػػِ  اإلجهػػػالْعولجػػػت عمػػػِ الهسػػػتوى  الىقؿ والتجارةٌواهش 
 .والهستورد

 فػػػْالجػػػدوؿ  فػػػْعولجػػػت هىفصػػػمة لكػػػؿ خمٓػػػة 
ػػػػػػػع  شػػػػػػػكؿ هصػػػػػػػفوفات )هصػػػػػػػفوفة ٌػػػػػػػاهش توٓز

 لإلىتػػػػػاج،وهصػػػػػفوفة ٌػػػػػواهش الىقػػػػػؿ ( بالىسػػػػػبة 
الهحمػػػػػِ او الهسػػػػػتورد وكػػػػػذلؾ عمػػػػػِ الهسػػػػػتوى 

 .الكمِ
ىشػػػػػػاط الزراعػػػػػػػة وصػػػػػػٓد البػػػػػػػر 

 والبحر
واالىتػاج  الىبػاتْقسهت الزراعة الػِ االىتػاج  وعهود واحداعتبر صؼ 

 صفٓف وعهودٓف أي الحٓواىْ
ـ:  االستخراجالىشاط   قسـ الِ اربعة صفوؼ واربع اعهدة ٌو

 .صىاعة استخراج الفحـ .1
صػػػػػػػػػىاعة اسػػػػػػػػػتخراج البتػػػػػػػػػروؿ الخػػػػػػػػػاـ والغػػػػػػػػػاز  .2

 الطبٓعْ.

قسػػػػػـ الػػػػػػِ ىشػػػػػاطٓف اى صػػػػػػفٓف وعهػػػػػػودٓف 
ها:  ٌو

 .صىاعة استخراج البتروؿ الخاـ -1
 .صىاعة استخراجات اخرى -2
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  .صىاعة استخراج خاهات الهعادف .3
التعدٓىٓػػػػػػة الغٓػػػػػػر صػػػػػػىاعة اسػػػػػػتخراج الخاهػػػػػػات  .4

 .هعدىٓة
صػػفٓف وعهػػودٓف  أيقسػػهت الػػِ صػػىاعتٓف  .صؼ وعهود واحد .صىاعة الغزؿ والىسٓو

ها:  ٌو
 .صىاعة حمو القطف -1
 .صىاعة الغزؿ والىسٓو -2

والهىتجػػػػػػػات صػػػػػػىاعة الخشػػػػػػب 
 .الخشبٓة بها فٍٓا االثاث

ها: .صؼ وعهود واحد  قسـ الِ عهودٓف وصفٓف ٌو
 صىاعة الخشب وهىتجاتً عدا االثاث  -1
 والهعدىْ الخشبْصىاعة االثاث  -2

اربعػة  أيفصمت الخدهات الِ اربع اىشطة  .جهعت كمٍا تحت هسهِ ىشاط الخدهات .االىشطة الخدهٓة االخرى
 صفوؼ واربعة اعهدة:

 خدهات االعهاؿ -1
 الخدهات االجتهاعٓة وخدهات الهجتهع  -2
 الخدهات الترفٍٓٓة والثقافٓة  -3
 الخدهات الشخصٓة -4

عػػػػػػػػػػػػػػدد الجػػػػػػػػػػػػػػػداوؿ الهمحقػػػػػػػػػػػػػػػة 
 والهىشورة بالجدوؿ االساسِ

ـ : 10عدد الجداوؿ  جدوؿ واحد فقط ٌو هصفوفة الهعاهالت الفىٓة  ٌو
 الواردات -1
 واهش الىقؿ الكمٓة ٌ-2
 ٌواهش التوٓزع الكمٓة -3
 ٌواهش ىقؿ الهىتو الهحمِ-4
 ٌواهش ىقؿ الواردات -5
 ٌواهش توٓزع الهىتو الهحمِ -6
 ٌواهش توٓزع الواردات -7
 الهعاهالت الفىٓة الكمٓة  -8
 الهعاهالت الفىٓة لمهىتو الهحمِ -9

 الهعاهالت الفىٓة لمواردات – 10
 1987ديسهبر  1973ابريل  سىة الىشر

 
هفتػوح واعتهػدت قػٓـ إحصػائْ سػتاتٓكِ إجػدوؿ  1983/1984الهػدخالت والهخرجػات عػاـ ٓعتبر جػدوؿ و 

هجهوعػة فرعٓػة واعتهػد  497هجهوعػة رئٓسػٓة،  37تـ تجهٓعٍا عػف  التْالهخرجات عمِ تحمٓؿ البٓاىات 
ىػتو واضػٓفت الرسػـو الجهركٓػة سػاس سػعر الهأعمِ ٌٓكؿ التكمفة داخؿ كؿ هىشاة وتـ تقٓٓـ الجػدوؿ عمػِ 
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ػػع والىقػػؿ هىفصػػمٓف لكػػؿ هػػف االىتػػاج الهحمػػِ والػػواردات ولػػـ إ لػػِ قٓهػػة الػػواردات وتػػـ حسػػاب ٌػػواهش التوٓز
 .ٓتضهف الجدوؿ الخدهة الهصرفٓة الهحتسبة

حصػائٓا إاسػتكهاؿ بٓاىػات لمقطػاع الخػاص الغٓػر هغطػِ تػـ وغطِ ٌذا الجدوؿ جهٓع قطاعػات الهجتهػع و 
ػة فػِ بعػض الهحافظػات إعف طٓرؽ  سػرة ألاالسػتعاىة ببحػث هٓزاىٓػة ا باإلضػافةجػراء عٓىػة ههثمػة لمجهٍوٓر

 .العائمْلتقدٓر االىفاؽ 
 

 86/19871 لعام جدول الهدخبلت والهخرجات -8
عمػػػِ تحػػػدٓث جػػػدوؿ الهػػػدخالت  اعتهػػػاداً  إلحصػػػاءلمتعبئػػػة العاهػػػة وا الهركػػػزيتػػػـ اعػػػدادي بواسػػػطة الجٍػػػاز 

قػػػػة  الفعمػػػػْ 83/1984والهخرجػػػػات لعػػػػاـ  هػػػػع اجػػػػراء عهمٓػػػػة حقػػػػف لػػػػبعض . R.A.Sوذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ طٓر
  .الخالٓا التِ توفرت عىٍا هعموهات هؤكدة

 89/21990جدول الهدخبلت والهخرجات لعام  -9
بٓىها هصفوفة قطاعا   47*50 هف الجدوؿ وتكوف إجهالْ 1994  عاـ ٓوىًٓ فْتـ اصدار ٌذا الجدوؿ 
 لألىشػػػػػطةاالعتهػػػػػاد عمػػػػػِ الهجػػػػػاهٓع االقتصػػػػػادٓة الكمٓػػػػػة تػػػػػـ  .38*38تكوىػػػػػت هػػػػػف  االسػػػػػتٍالؾ الوسػػػػػٓط

وكػػػذلؾ هصػػػفوفة الهعػػػاهالت الفىٓػػػة لجػػػدوؿ الهػػػدخالت  الىٍػػػائْاالقتصػػػادٓة وتفصػػػٓالت عىاصػػػر الطمػػػب 
. تػوفرت عىٍػا هعموهػات هؤكػػدة التػْاجػراء عهمٓػة حقػف لػػبعض الخالٓػا  وتػـ .83/1984والهخرجػات لعػاـ 

ػة الهتاحػة لعػاـ إلهػف الهصػادر اجػاءت هصادر البٓاىات لٍذا الجػدوؿ و  كهػا تػـ  89/1990حصػائٓة الدوٓر
 90/1991 لعػاـ خاص لبعض االىشػطة الغٓػر هغطػاة وبحػث الػدخؿ واالىفػاؽ هٓداىْاالعتهاد عمِ بحث 

. حسػػابات الختاهٓػػة لمدولػة والٍٓئػػات االقتصػػادٓةوال الهركػزيالػػِ احصػاءات وزارة الزراعػػة والبىػػؾ  باإلضػافة
واسػػتخدهت  الىٍػائْالوسػٓط وعىاصػػر القٓهػة الهضػافة والطمػػب اإلىتػاج تػـ تقػدٓر كػػؿ هػف بٓاىػات االىتػػاج و و 

باالعتهػاد عمػِ الهعػاهالت الفىٓػة لجػدوؿ  89/90فػِ تقػدٓر الهصػفوفة الوسػٓطة لعػاـ   R.A.Sقة اؿ ٓطر 
 :الجداوؿ التالٓةوتـ تركٓب  83/84الهدخالت والهخرجات لعاـ 

  .حدوؿ الهدخالت والهخرجات لمتدفقات الكمٓة -1
  .جدوؿ الهدخالت والهخرجات الهختصر -2
 .هصفوفة الواردات الهختصرة -3
 .هصفوفة الهعاهالت الفىٓة -4

 الصادراتو ٓة الٍٓا الرسـو الجهرك هضافاً  (،سٓؼبالقٓهة )الواردات و الهىتو  ألسعار التدفقات طبقاً تـ تقٓٓـ 
ـى ، أبعد استىزاؿ ٌواهش التوٓزع والىقؿ (فوب) بالقٓهة اتبػع و  خروجٍػا هػف الهصػىع ألسعار طبقاً  تـ التقٓو

 .I.S.I.C الدولْ الصىاعْ التصىٓؼ
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 :19921/ 1991جدول الهدخبلت والهخرجات  -10
وتػػـ اعػػداد ٌػػذا الجػػدوؿ هػػف واقػػع البٓاىػػات الفعمٓػػة التفصػػٓمٓة لموحػػدات  1996ىشػػر ٌػػذا الجػػدوؿ فػػِ ٓولٓػػو 

 90وهسػح الػدخؿ واالىفػاؽ لعػاـ  1992/  91 االقتصػاديقػاـ الجٍػاز بجهعٍػا هػف التعػداد  التْاالىتاجٓة 
 1991/1992ة لعاـ ساسٓة لٍذا الجدوؿ اعداد هصفوفة الحسابات االجتهاعٓألغراض األوهف ا. 1991/

بشػكؿ وثٓػؽ هػع جػدوؿ الهػدخالت  تبطػةلتكػوف هر  قػوهْوقد تـ اعداد ىشرة حسابات قوهٓة وحسابات دخؿ 
 تٓة:ٔساسٓة األاعداد الجداوؿ اوقد تـ  والهخرجات

  .جدوؿ الهدخالت والهخرجات لمتدفقات الكمٓة -1
  .هصفوفة الواردات الكمٓة -2
 .دوؿ الهدخالت والهخرجاتهصفوفة الهعاهالت الفىٓة  لج -3
 .هصفوفة الهعاهالت الفىٓة لمواردات -4

الجداوؿ الرئٓسٓة طبقػا  فْالتدفقات تـ تقٓٓـ و )عدد القطاعات(،  38* 38 تكوىت هف الهصفوفة الوسٓطة
ػػػع  ألسػػػعار ػػػع وقػػػد عولجػػػت فػػػِ ىشػػػاط الىقػػػؿ والتوٓز ػػػِ القٓهػػػة بعػػػد اسػػػتبعاد ٌػػػواهش الىقػػػؿ والتوٓز الهىػػػتو ٌو

سػاس فػوب بعػد أالصادرات عمِ وقوهت ساس سٓؼ هضافا الٍٓا الرسـو الجهركٓة أدات عمِ وقوهت الوار 
 .خروجٍا هف الهصىع ألسعاربقا ط أياستىزاؿ ٌواهش الىقؿ والتجارة 

عهػػػدة الجػػػدوؿ بٓىهػػػا اسػػػتخدهت الهجهوعػػػة السػػػمعٓة أحصػػػائٓة فػػػِ جهٓػػػع إاسػػػتخدهت الهىشػػػاة كوحػػػدة  -
 .حصائٓة بالىسبة لمصفوؼإكوحدة 

 .الهوحد الصىاعْاتبع التصىٓؼ  -
 .االىتاج فْحٓث اخذ بهفٍـو الصىاعة  الرئٓسْة تىتو هىتو واحدا ٌو الهىتو أاعتبرت الهىش -
ىاؾ بعض االختالفات بٓف جدوؿ الهدخالت والهخرجات وحسابات الدخؿ  -  ٌهٍا:أوهف  القوهٌْو

   جػدوؿ الهػدخالت  فْـ تدرج بٓىها ل القوهْحسابات الدخؿ  فْالخدهة الهصرفٓة الهحتسبة ادرجت
  .والهخرجات

 عتبػػػػرت قطػػػػاع أبٓىهػػػػا  القػػػػوهْحسػػػػابات الػػػػدخؿ  فػػػػْهسػػػػتٍمؾ  الحكوهػػػػة اعتبػػػػرت كقطػػػػاع هىػػػػتو و
 الىٍائْ.ضهف عىاصر الطمب  ىٍائْ استٍالكْ

    ضػػات العػاهمٓف لمحكوهػػة ضػهف حسػػاب  القػػوهْالحكوهػػة فػِ حسػػابات الػدخؿ  هىتجػْظٍػرت تعٓو
  .بٓىها ظٍرت ضهف تعوٓضات العاهمٓف فِ ىشاط الخدهات االجتهاعٓة فِ جدوؿ الهدخالت
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 :2001/ 2000، 1995/1996 الهدخبلت والهخرجات لعام جدوال -11
وذلػؾ باسػتخداـ برىػاهو جػاٌز قػد تػـ تقدٓهػً  2004عػاـ  فػْوزارة التخطػٓط  فػْ فالجػدوال فتـ تركٓب ٌػذا

لمحسػػابات القوهٓػػة بػػالوزارة  الفىػػْقػػدهت الػػدعـ  التػػْالحسػػابات القوهٓػػة هػػف خػػالؿ الهعوىػػة االهٓركٓػػة  إلدارة
عمػػػػػِ هوقػػػػػع الػػػػػوزارة وتػػػػػـ تركٓػػػػػب جػػػػػدوؿ  هاولػػػػػـ ٓػػػػػتـ ىشػػػػػٌر  2005لػػػػػِ عػػػػػاـ إ 2000وذلػػػػػؾ هػػػػػف عػػػػػاـ 

 .2007فِ عاـ  2000/2001
لقوهٓػة واالجتهاعٓػة هػف خػالؿ الحسػابات ا تقػدٓروالػذى ٍٓػدؼ الػِ  (IAS 96)تػـ اسػتخداـ برىػاهو جػاٌز 

وفر ٌذا البرىاهو هجهوعة هف البٓاىات ٓتـ تعٓرفٍا بواسطة هستخدـ  ،هجهوعة هف الهصفوفات الحسابٓة ٓو
تـ عرض البٓاىػات  ألٌِذا البرىاهو الذى ٓقوـ بوضع ٌٓاكؿ تصىٓؼ هحددة تدعـ التجهٓع  صػورة  فػْٓو

وفر هجهوعة هف القوا ٓػتـ هػف  والتػْتسػٍؿ عهػؿ التعػدٓالت الهركبػة  التػْعد جداوؿ العرض واالستخداـ ٓو
ؿ جداوؿ العرض واالستخداـ   لِ جداوؿ هدخالت وهخرجات.إخاللٍا تحٓو

لٍػذٓف العػاهٓف كهػا تػـ االعتهػاد عمػِ  االقتصاديتـ االعتهاد فِ تركٓب ٌذٓف الجدولٓف عمِ التعداد  -
 .الذى تـ تركٓبً 1991/1992هصفوفة الهعاهالت الفىٓة لجدوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ 

 .39*39 بعدد قطاعات الهصفوفة الوسٓطة -
  .لمصىاعات التىقٓح الثالث االقتصادياستخداـ دلٓؿ الىشاط  -
وتػػـ تقسػػٓهٍا الػػِ سػػمع وسػػٓطة وسػػمع اسػػتثهآرة تػػـ االعتهػػاد عمػػِ بٓاىػػات التجػػارة الخارجٓػػة لمػػواردات  -

لػِ إهف خػالؿ هصػفوفة توضػح الهىػتو والهسػتخدـ وقػد تػـ تعػدٓؿ الػواردات هػف قػٓـ سػٓؼ  ىٍائْواستٍالؾ 
  .فوب
 .لِ ىشاط الخدهات االجتهاعٓةإلِ الربح إتٍدؼ  ال التْضٓفت الٍٓئات أ -
ىػات  -  التػػْىشػطة االقتصػادٓة هػف الىشػرات الهتخصصػة ألتػـ الحصػوؿ عمٍٓػا بتحمٓػػؿ ا الرأسػهالٓةالتكٓو

ا الجٍاز    .الهحمِ ثـ ٓتـ اضافة الواردات لإلىتاجوذلؾ بالىسبة  لإلحصاء الهركزيٓصدٌر
لمعػػائالت تػػـ االسػػتعاىة ببحػػث الػػدخؿ واالىفػػاؽ لٍػػذٓف العػػاهٓف بعػػد  الىٍػػائْ االسػػتٍالكْاالىفػػاؽ تقػدٓر  -

 .ىشطةألرقاـ الفعمٓة لبعض األوبعض ا السمعْتعدٓمً وفقا لهفٍـو التدفؽ 
 لػػـ ٓػػتـ اسػػتخداـ 2000/2001طبقػػا لمبرىػػاهو الجػػاٌز بٓىهػػا جػػدوؿ  1995/1996تػػـ تركٓػػب جػػدوؿ  -

  .هحددة بسىوات قمٓمة الستخداهً ة البرىاهو كاىتصالحٓوف كالبرىاهو الجاٌز ىظرًا ل
 

 8200/19200 جدول الهدخبلت والهخرجات لعام -12
 2009-2008والفتػػرة الهرجعٓػػة لجػػدوؿ القطػػاع العػػاـ والحكوهػػة  2012تػػـ اصػػدار ٌػػذا الجػػدوؿ فػػِ ٓولٓػػو  

. وتتهثػػػػؿ 44*44 بعػػػدد قطاعػػػات وهصػػػفوفة الطمػػػب الوسػػػػٓط 59*57والجػػػػدوؿ  2008والقطػػػاع الخػػػاص 
وتـ تركٓب الجدوؿ وفؽ ىظػاـ الحسػابات  .التىقٓح الرابع االقتصاديدلٓؿ الىشاط  فْ التصاىٓؼ الهستخدهة
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هػػػف خػػػالؿ  2009-2008تركٓبػػػً عمػػػِ جػػػدوؿ العػػػرض واالسػػػتخداـ لسػػػىة  فػػػْوالػػػذى اعتهػػػد  93القوهٓػػػة 
:ِ  تركٓب عدة هصفوفات ٌو

عهػػود  إجهػػالٌْػػذي الهصػػفوفة عمػػِ هسػػتوى الصػػفوؼ  إجهػػالْهصػػفوفة الضػػرائب واالعاىػػات: ٓسػػاوى  -1
 الجهركٓة فِ جدوؿ العرض صافِ الضرائب واالعاىات والرسـو 

ىشػػػطة ألصػػػافِ الضػػػرائب واالعاىػػػات والرسػػػـو الجهركٓػػػة عمػػػِ هسػػػتوى صػػػؼ واحػػػد لكػػػؿ ا إجهػػػالْوتجهٓػػػع 
 .الىٍائْاالقتصادٓة وهكوىات الطمب 

 إجهػالْهجهوع ٌذي الهصػفوفة عمػِ هسػتوى كػؿ صػؼ  إجهالْة ٌواهش الىقؿ : بحٓث ٓساوى فهصفو  -2
 عهود ٌاهش الىقؿ فِ جدوؿ العرض.

 إجهػالْهجهوع ٌذي الهصفوفة عمِ هستوى كػؿ صػؼ  إجهالْهصفوفة ٌواهش التجارة: بحٓث ٓساوى  -3
 عهود ٌاهش التجارة فِ جدوؿ العرض.

  :هف خالؿ الهعادلة التالٓة جداوؿ العرض واالستخداـ: -4
لرسػػػػـو صػػػػافِ الضػػػػرائب واالعاىػػػػات وا –الهشػػػػتٓرف  بأسػػػػعارساسػػػػٓة ر االسػػػػتخداـ ألا باألسػػػػعاراالسػػػػتخداـ 
 ٌاهش التجارة –ٌاهش الىقؿ  –الجهركٓة 

هستوى  ْاالساسٓة وذلؾ عم باألسعارجدوؿ االستخداـ  فْىشطة االقتصادٓة والهىتجات ألالربط بٓف ا -5
ىشػػػػػطة أللػػػػػِ اإلمهىتجػػػػػات  الهركػػػػػزيلمتصػػػػػىٓؼ  الصػػػػفوؼ بحٓػػػػػث ٓػػػػػتـ تجهٓػػػػػع الهىتجػػػػػات الهتجاىسػػػػػة وفقػػػػػاً 

 التىقٓح الرابع. االقتصاديدلٓؿ الىشاط  فْاالقتصادٓة الهىاظرة لٍا 
مٍا الِ  COICOP,COFOGالربط بٓف جهٓع التصاىٓؼ سواء كاىت  -6  ISIC Rev.4وتحٓو
ػػػؿ  -7 صػػػؼ  بإضػػػافةلػػػِ سػػػعر الهشػػػتري وذلػػػؾ إ األساسػػػْالهػػػدخالت الوسػػػٓطة هػػػف السػػػعر  إجهػػػالْتحٓو

 .عاىات والرسـو الجهركٓةإللصافِ الضرائب وا
عهػػدة فػػِ جػػدوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات بحٓػػث تكػػوف الهخرجػػات عمػػِ ألالصػػفوؼ وا تحقٓػػؽ التػػوازف بػػٓف -8

تـ عهؿ التوازف  صؼ خاص بالفروؽ الىاتجة عف  بإضافةهستوى كؿ ىشاط تساوى الهدخالت لىفس الىشاط ٓو
ة عمِ هستوى كؿ ىشاط فِ الربع الخاص بالقٓهة الهضافة  .توٓزع الهىتجات الثاىٓو

 .بقٓهة سالبة الىٍائْالطمب  فْالواردات تـ وضعٍا  -9
 تٓة:ٔكٓب الهصفوفات الهركبة اتر -10

ػػػِ تشػػػتهؿ عمػػػِ هصػػػفوفة طمػػػب باألسػػػعار جػػػدوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات  -أ ػػػة ٌو االساسػػػٓة الجآر
 .وسٓطة هربعة لعشٓرف فئة جدولٓة

ف  -ب  .الجآرة باألسعارالثابت التجهٓعٓة  الرأسهالْهصفوفة التكٓو
ِ هصفوفة هربعة لعشٓرف فئة جدولٓةهصفوفة الهعاهالت  -ح  .الفىٓة لمطمب الوسٓط ٌو
 .االساسٓة باألسعار جدوؿ الهدخالت والهخرجات -د
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 :2010/12011جدول الهدخبلت والهخرجات لعام  -13
 2011-2010والفتػرة الهرجعٓػة لجػدوؿ القطػاع العػاـ والحكوهػة  2014تـ اصدار ٌػذا الجػدوؿ فػْ ٓىػآر 

 . 47*47وهصفوفة الطمب الوسٓط  59*59والجدوؿ هكوف هف  2010ولمقطاع الخاص عاـ 
والتصػػاىٓؼ الهسػػتخدهة فػػْ دلٓػػؿ الىشػػاط االقتصػػادي طبقػػا لمتىقػػٓح الرابػػع. وتػػـ تركٓػػب الجػػدوؿ وفػػؽ ىظػػاـ 

، 2011-2010والػػػذى اعتهػػػد فػػػْ تركٓبػػػً عمػػػِ جػػػدوؿ العػػػرض واالسػػػتخداـ لسػػػىة 93لحسػػػابات القوهٓػػػة ا
تهاثؿ ٌٓكؿ الجدوؿ هع جدوؿ    .2008/2009ٓو

 

 2012/20132جدول الهدخبلت والهخرجات  -14
وقد أعتهد عمْ هصادر بٓاىػات جػدوؿ العػرض واالسػتخداـ والتػْ  2016تـ اصدار ٌذا الجدوؿ فْ ٓوىًٓ 

، وقػػد كاىػػت التصػػاىٓؼ الهسػػتخدهة فػػْ الجػػدوؿ 2013-2012تضػػهىت بٓاىػػات التعػػداد االقتصػػادي لعػػاـ 
 كها ٓمْ: 

 .ISIC.Rev.4التصىيف الصىاعي الدولي الهوحد لؤلىشطة االقتصادية  -
 .CPC.1.1ركزي لمهىتجات التصىيف اله -

تهاثػؿ بىػاء وهكوىػػات الجػدوؿ هػػع بىػاء وهكوىػات الجػػداوؿ السػابقة، ولػػذا ىرجػو الرجػوع إلٍٓػػا  فػْ الفقػػرات  ٓو
 السابقة.

 2014/32015جدول الهدخبلت والهخرجات  -15
البٓاىػػػات لمقطػػػاع الحكػػػوهْ  2015/ 2014. وهثػػػؿ عػػػاـ 2018تػػػـ اصػػػدار ٌػػػذا الجػػػدوؿ فػػػِ اغسػػػطس 

 بٓاىات القطاع الخاص.  2014والقطاع العاـ وقطاع األعهاؿ العاـ، وعاـ 
هصػػػادر البٓاىػػػات: اعتهػػػد تركٓػػػب جػػػدوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات عمػػػِ جػػػداوؿ العػػػرض واالسػػػتخداـ التػػػْ 

ا الجٍاز لعاـ   . 2014/2015أصدٌر
  4أٌـ التصػاىٓؼ الهسػتخدهة: التصػىٓؼ الصػىاعْ الػدولْ الهوحػد لجهٓػع االىشػطة االقتصػادٓة، التىقػٓح 

(ISIC.4). 

 ثالثا: اشتقاق جداول الهدخبلت والهخرجات هن جداول العرض واالستخدام:
تـ اشتقاؽ جداوؿ الهدخالت والهخرجات باألسعار األساسٓة هف جداوؿ العرض واالستخداـ فْ  -

 وذلؾ هف خالؿ:         2014/2015جهٍوٓرة هصر العربٓة لعاـ 

                                                 
 ( 22402/2011-71الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واالحصاء  هرجع رقـ ) :الهصدر  1
 ( 2013-22402-71الهصدر : الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واالحصاء هرجع )  2
 ( 22402/2018-71الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واالحصاء هرجع رقـ ) :الهصدر  3
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ٓشهؿ عهود صافْ الضرائب واإلعاىات : 1تركيب هصفوفة الضرائب واإلعاىات والرسوم الجهركية .1
والرسوـ الجهركٓة كؿ هف الرسوـ الجهركٓة والضرائب عمْ السمع الهحمٓة والضرائب عمْ السمع الهستوردة 

األخرى عمْ الهىتجات هطروحًا هىٍا اإلعاىات. توضح هصفوفة الضرائب باإلضافة إلْ الضرائب 
واإلعاىات والرسوـ الجهركٓة توٓزع هدفوعات صافْ الضرائب عمْ الهىتجات ها بٓف هختمؼ األىشطة 
االقتصادٓة والهىتجات. وتىبع أٌهٓة ٌذا الجدوؿ هف صعوبة تهٓٓز هدفوعات صافْ الضرائب عمْ 

ألىشطة االقتصادٓة بشكؿ هستقؿ، حٓث أف قٓهة هدفوعات صافْ الضرائب عمْ الهىتجات عمْ هستوي ا
 الهىتجات هتضهىة فْ قٓهة الهعاهالت التبادلٓة بٓف األىشطة االقتصادٓة.

ٓعتهد تركٓب هصفوفة الضرائب واإلعاىات والرسـو الجهركٓة عمْ عهود صافْ الضرائب 
ٓك ؿ جدوؿ االستخداـ بحٓث ٓتـ توٓزع عهود صافْ واإلعاىات والرسـو الجهركٓة فْ جدوؿ العرض ٌو

كوف هجهوع  الضرائب واإلعاىات والرسـو الجهركٓة عمْ هستوي كافة األىشطة االقتصادٓة والهىتجات ٓو
ٌذي الهصفوفة عمِ هستوى الصفوؼ هتساوي هع عهود صافْ الضرائب واإلعاىات والرسوـ الجهركٓة فْ 

 جدوؿ العرض. 
ٓهثؿ ٌاهش الىقؿ تكمفة الىقؿ التْ ٓدفعٍا الهشتري بصورة هستقمة  :2قلتركيب هصفوفة ٌواهش الى .2

لٓتسمـ سمعة ها فْ الوقت والهكاف الهحددٓف. تـ االعتهاد عمِ ىتائو بحث السٓاحة لحساب إجهالْ 
 -سكؾ حدٓد  -ٌاهش الىقؿ هف خالؿ إجهالْ اإلىتاج لىشاط ىقؿ البضائع بكافة أىشطة الىقؿ )بري 

توٓزع ٌاهش الىقؿ عمْ هستوي الهىتجات. توضح هصفوفة ٌواهش الىقؿ توٓزع تكالٓؼ جوى( و  -هائْ 
الىقؿ ها بٓف هختمؼ األىشطة االقتصادٓة والهىتجات. وتىبع أٌهٓة ٌذا الجدوؿ هف صعوبة تهٓٓز ٌواهش 
الىقؿ عمْ هستوي األىشطة االقتصادٓة بشكؿ هستقؿ، حٓث أف قٓهة ٌواهش الىقؿ هتضهىة فْ قٓهة 

 عاهالت التبادلٓة بٓف كافة األىشطة االقتصادٓة.اله
ٓكؿ جدوؿ  ٓعتهد تركٓب هصفوفة ٌواهش الىقؿ عمْ عهود ٌاهش الىقؿ فْ جدوؿ العرض ٌو

كوف  االستخداـ بحٓث ٓتـ توٓزع عهود ٌاهش الىقؿ عمْ هستوي كافة األىشطة االقتصادٓة والهىتجات ٓو
 هع عهود ٌاهش الىقؿ فِ جدوؿ العرض.هجهوع ٌذي الهصفوفة عمِ هستوى الصفوؼ هتساوي 

: ٓهثؿ ٌاهش تجارة الجهمة الفرؽ بٓف سعر البٓع وتكمفة شراء تركيب هصفوفة ٌواهش تجارة الجهمة .3
 االعتهادالسمعة الهباعة هف جدٓد فِ الوقت الذى بٓعت أو استخدهت فًٓ فْ ىشاط تجارة الجهمة. ٓتـ 

رة عف الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء فْ عمْ ىتائو ىشرة تجارة الجهمة والتجزئة الصاد
جهٍوٓرة هصر العربٓة باستخداـ بٓاىات الهشتٓرات والهبٓعات عمْ هستوي الهىتجات فْ ىشاط تجارة 
الجهمة وكذلؾ باستخداـ بٓاىات الهخزوف عمْ هستوي إجهالْ ىشاط تجارة الجهمة. توضح هصفوفة 

اهش تجارة الجهمة ها بٓف هختمؼ األىشطة االقتصادٓة والهىتجات. ٌواهش تجارة الجهمة توٓزع تكالٓؼ ٌو 
                                                 

 ، الهرجع السابؽ.الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واالحصاء :الهصدر   1

 : الهرجع السابؽ.الهصدر  2
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وتىبع أٌهٓة ٌذا الجدوؿ هف صعوبة تهٓٓز ٌواهش تجارة الجهمة عمْ هستوي األىشطة االقتصادٓة بشكؿ 
هستقؿ، حٓث أف قٓهة ٌواهش تجارة الجهمة هتضهىة فْ قٓهة الهعاهالت التبادلٓة بٓف كافة األىشطة 

 االقتصادٓة.
ٓعتهد تركٓب هصفوفة ٌواهش تجارة الجهمة عمْ عهود ٌاهش تجارة الجهمة فْ جدوؿ العرض    

ٓكؿ جدوؿ اإلستخداـ بحٓث ٓتـ توٓزع عهود ٌاهش تجارة الجهمة عمْ هستوي كافة األىشطة  ٌو
كوف هجهوع ٌذي الهصفوفة عمِ هستوى الصفوؼ هتساوي هع عهود ٌاهش  االقتصادٓة والهىتجات ٓو

 فِ جدوؿ العرض. تجارة الجهمة
: ٓهثؿ ٌاهش تجارة التجزئة الفرؽ بٓف سعر البٓع وتكمفة شراء تركيب هصفوفة ٌواهش تجارة التجزئة .4

 االعتهادالسمعة الهباعة هف جدٓد فِ الوقت الذى بٓعت أو استخدهت فًٓ فْ ىشاط تجارة التجزئة. ٓتـ 
هركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء فْ عمْ ىتائو ىشرة تجارة الجهمة والتجزئة الصادرة عف الجٍاز ال

جهٍوٓرة هصر العربٓة باستخداـ بٓاىات الهشتٓرات والهبٓعات عمْ هستوي الهىتجات فْ ىشاط تجارة 
التجزئة وكذلؾ باستخداـ بٓاىات الهخزوف عمْ هستوي إجهالْ ىشاط تجارة التجزئة. توضح هصفوفة 

تجزئة ها بٓف هختمؼ األىشطة االقتصادٓة ٌواهش تجارة التجزئة توٓزع تكالٓؼ ٌواهش تجارة ال
والهىتجات. وتىبع أٌهٓة ٌذا الجدوؿ هف صعوبة تهٓٓز ٌواهش تجارة التجزئة عمْ هستوي األىشطة 
االقتصادٓة بشكؿ هستقؿ، حٓث أف قٓهة ٌواهش تجارة التجزئة هتضهىة فْ قٓهة الهعاهالت التبادلٓة بٓف 

 كافة األىشطة االقتصادٓة.
ٓب هصفوفة ٌواهش تجارة التجزئة عمْ عهود ٌاهش تجارة التجزئة فْ جدوؿ العرض ٓعتهد ترك   

ٓكؿ جدوؿ  بحٓث ٓتـ توٓزع عهود ٌاهش تجارة التجزئة عمْ هستوي كافة األىشطة  االستخداـٌو
كوف هجهوع ٌذي الهصفوفة عمِ هستوى الصفوؼ هتساوي هع عهود ٌاهش  االقتصادٓة والهىتجات ٓو

 دوؿ العرض.تجارة التجزئة فِ ج
األساسٓة هف خالؿ جدوؿ االستخداـ بأسعار الهشتٓرف باستخداـ  تركٓب جدوؿ االستخداـ باألسعار .5

 الهعادلة:
صافِ الضرائب واإلعاىات والرسـو الجهركٓة  -االستخداـ باألسعار األساسٓة ر االستخداـ بأسعار الهشتٓرف 

 ٌاهش الىقؿ -ٌاهش تجارة التجزئة  -ٌاهش تجارة الجهمة  -
ف جدوؿ االستخداـ باألسعار األساسٓة .6 أىشطة( هف خالؿ الربط بٓف األىشطة االقتصادٓة × )أىشطة  1تكٓو

جدوؿ االستخداـ باألسعار األساسٓة وذلؾ عمِ هستوى الصفوؼ بحٓث ٓتـ تجهٓع الهىتجات  فْوالهىتجات 
إلِ األىشطة االقتصادٓة الهىاظرة وفقًا لدلٓؿ الىشاط  CPC 1.1لمهىتجات  الهركزيالهتجاىسة وفقا لمتصىٓؼ 

 .ISIC.4االقتصادي 
                                                 

 : الهرجع السابؽ.الهصدر  1
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ؿ إجهالْ الهدخالت الوسٓطة والتْ تهثؿ إجهالْ االستٍالؾ الوسٓط هف األسعار األساسٓة إلِ  .7 تحٓو
أسعار الهشتٓرف هف خالؿ إضافة صؼ لصافِ الضرائب واإلعاىات والرسـو الجهركٓة عمِ الهىتجات والذى 

حصوؿ عمًٓ هف إجهالْ هصفوفة صافِ الضرائب واإلعاىات والرسـو الجهركٓة عمِ الهىتجات عمِ تـ ال
هستوى األعهدة هع وضع الواردات فِ الربع الخاص بهكوىات الطمب الىٍائْ وطرحٍا هف جهمة الطمب 

 الىٍائْ وجهمة الطمب الوسٓط.
الت والهخرجات بحٓث ٓكوف إجهالْ وأخٓرًا تحقٓؽ التوازف بٓف الصفوؼ واألعهدة فِ جداوؿ الهدخ .8

عف طٓرؽ توٓزع الفروؽ بٓف  الهخرجات عمِ هستوى كؿ ىشاط تتساوى هع إجهالْ الهدخالت لىفس الىشاط
جهالْ الهدخالت عمْ هكوىات الطمب الوسٓط وعمْ هكوىات الطمب الىٍائْ طبقًا  إجهالْ الهخرجات وا 

 .RASلطبٓعة الهخرجات باستخداـ طٓرقة 
 

 :والهصفوفات الهركبة هصفوفة الهعاهبلت الفىيةرابعا: 
تعبر هصفوفة الهعاهالت الفىٓة عف الهعادالت الٍٓكمٓة التْ تعكس عالقات الهدخالت والهخرجات      

جداوؿ الهدخالت والهخرجات. فالهعاهؿ الفىْ ٓعكس الهػدخالت الالزهػة ْ كها ٌْ واردة بقٓهٍا الهطمقة ف
صػػىاعة هػػا وتسػػتخرج الهعػػاهالت الفىٓػػة هػػف جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات إلىتػػاج وحػػدة واحػػدة هػػف هىػػتو 

حٓث تعتبػر ٌػْ الركٓػزة األساسػٓة فػْ اسػتخداـ األسػموب الٓراضػْ لحػؿ هعػادالت الىهػوذج عىػد اسػتخداهً 
سػػػػتىد حسػػػػاب الهعػػػػاهالت الفىٓػػػػة عمػػػػِ هصػػػػفوفة االسػػػػتٍالؾ الوسػػػػٓط  فػػػػْ عهمٓػػػػات التىبػػػػؤ االقتصػػػػادي، ٓو

الهدخالت لهختمؼ األىشطة االقتصادٓة الواردة بالىهوذج الهستخدـ وذلؾ  افة وجهمةوهصفوفة القٓهة الهض
ػػؿ  ػػؽ قسػػهة كػػؿ خمٓػػة هػػف خالٓػػا عهػػود الىشػػاط عمػػِ إجهػػالْ الهػػدخالت هػػف ٌػػذا الىشػػاط وتحٓو عػػف طٓر
أعهػػدتٍا وبالتػػالْ صػػفوفٍا إلػػِ صػػورة ىسػػبٓة تعكػػس األسػػموب الفىػػْ والتكىولػػوجْ فػػْ هختمػػؼ الصػػىاعات 

تحتاجً الوحدة هف هىػتو هػف إىتػاج هختمػؼ الصػىاعات والقٓهػة الهضػافة وتعتبػر ٌػذي الهعػاهالت وتبٓف ها 
هػا لػـ ٓطػرأ أي  فْ األجػؿ القصػٓر، األساس العمهْ الذى ٓتـ بهقتضاي إعداد وتحدٓث أٓة جداوؿ هستقبمٓة

 تغٓر تكىولوجْ، وكذلؾ حدوث تبآف فْ األسعار.
 الخبلصة :

ػػػت عػػػدة هحػػػاوالت لتركٓػػػب جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات  بدآػػػة هػػػف عػػػاـ القتصػػػاد الهصػػػري لٍٓكػػػؿ ااجٓر
، واستهر العهؿ فْ ٌذا الهجاؿ بصورة غٓر هىتظهة هف قبػؿ البػاحثٓف والهخططػٓف وصػىاع القػرار 1954

والهخرجػات بىػاء أو إعػداد جػداوؿ الهػدخالت فػْ  - تمؾ الهحاوالت وذلؾ بٓف الحٓف وأخر. وقد اعتهدت
التػْ ٓػتـ أعػدادٌا بالجٍػاز باألسػعار األساسػٓة  شتقاؽ هف جداوؿ العرض واالسػتخداـعمْ  اإل -فْ هصر

تركٓػػػػب عػػػػدة وذلػػػػؾ هػػػػف خػػػػالؿ:  2014/2015عػػػػاـ الهركػػػػزي لمتعبئػػػػة العاهػػػػة واإلحصػػػػاء، وذلػػػػؾ حتػػػػْ 
. ٌػػػواهش الىقػػػؿتركٓػػػب هصػػػفوفة . و هصػػػفوفة الضػػػرائب واإلعاىػػػات والرسػػػـو الجهركٓػػػةهصػػػفوفات أٌهٍػػػا: 

تركٓػػػب جػػػدوؿ ثػػػـ  .تركٓػػػب هصػػػفوفة ٌػػػواهش تجػػػارة التجزئػػػةو  .تركٓػػػب هصػػػفوفة ٌػػػواهش تجػػػارة الجهمػػػةو 
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ػػؿ إجهػػالْ . و األساسػػٓة هػػف خػػالؿ الػػربط بػػٓف األىشػػطة االقتصػػادٓة والهىتجػػات االسػػتخداـ باألسػػعار تحٓو
ة إلػِ أسػعار الهشػتٓرف. الهدخالت الوسػٓطة والتػْ تهثػؿ إجهػالْ االسػتٍالؾ الوسػٓط هػف األسػعار األساسػٓ

وأخٓػػػرًا تحقٓػػػؽ التػػػوازف بػػػٓف الصػػػفوؼ واألعهػػػدة فػػػِ جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات بحٓػػػث ٓكػػػوف إجهػػػالْ 
ػع الفػروؽ عػ الهخرجات عمِ هستوى كؿ ىشػاط تتسػاوى هػع إجهػالْ الهػدخالت لػىفس الىشػاط ف طٓرػؽ توٓز

جهػػالْ الهػػدخالت عمػػْ هكوىػػات الطمػػب الوسػػٓط  وعمػػْ هكوىػػات الطمػػب الىٍػػائْ بػػٓف إجهػػالْ الهخرجػػات وا 
 R.A.Sطبقًا لطبٓعة الهخرجات باستخداـ طٓرقة 

 

 :خاهًسا: تحميل جداول الهدخبلت والهخرجات لجهٍورية هصر العربية
لالقتصػػاد  2014/2015تحمٓػػؿ جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات لعػػاـ  عمػػْسػػوؼ ٓرتكػػز الحػػدٓث ٌىػػا 

الهصػري والتػْ تٍػدؼ بشػكؿ رئٓسػْ إلػْ تقػػدٓـ صػورة شػاهمة لكافػة األىشػطة االقتصػادٓة. تتكػوف هصػػفوفة 
ىشاط اقتصػادي عمػْ الهسػتوي  90هف  2014/2015الطمب الوسٓط بجدوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ 

عمػػػْ الهسػػػتوي التجهٓعػػػْ هػػػف خػػػالؿ جػػػدوؿ  ٌػػػذي األىشػػػطة االقتصػػػادٓة التفصػػػٓمْ. وبعػػػد دراسػػػة وتحمٓػػػؿ
قئػػة جدولٓػػة تػػـ التوصػػؿ إلػػْ  20والػػذي ٓتكػػوف هػػف  2014/2015الهػػدخالت والهخرجػػات التجهٓعػػْ لعػػاـ 

 الهؤشرات االقتصادٓة التالٓة:
 :2014/2015هساٌهة األىشطة االقتصادية في إجهالي القيهة الهضافة لبلقتصاد الهصري لعام  .1

 ( 2-2جدول )
 2014/2015هساٌهة األىشطة االقتصادية في إجهالي القيهة الهضافة لبلقتصاد الهصري لعام 

 االلزصبد٠خاألٔشطخ 

اٌم١ّخ اٌّضبفخ 

ثبألعؼبس األعبع١خ )

 (ٚثبألٌف ع١ٕٗ

ٔغجخ ِغبّ٘خ األٔشطخ 

االلزصبد٠خ فٝ اٌم١ّخ اٌّضبفخ 

% 

مٓة  17.21 445134946 الصىاعات التحٓو

الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات ذات تجارة 
 الهحركات والدراجات الىآرة.

331345249 12.81 

 12.61 326029693 التعدٓف واستغالؿ الهحاجر

الزراعة واستغالؿ الغابات وقطع األشجار وصٓد 
 األسهاؾ.

279244028 10.80 

 7.77 200862094 العقارات والتأجٓر

 5.68 146925329 الىقؿ والتخٓزف

 5.22 135118100 التشٓٓد والبىاء

 5.16 133546134 اإلدارة العاهة والدفاع والضهاف االجتهاعْ اإللزاهْ

 4.98 128711493 التعمٓـ

 3.24 83745842 األىشطة فْ هجاؿ صحة اإلىساف والعهؿ االجتهاعْ
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 3.05 78763803 الوساطة الهالٓة والتأهٓف

 2.41 62329949 الهعموهات واالتصاالت

 2.26 58415008 خدهات الغذاء واإلقاهة

 1.70 44057813 األىشطة الهٍىٓة والعمهٓة والتقىٓة

 1.56 40455494 أىشطة الخدهات اإلدآرة وخدهات الدعـ  

 1.12 29029741 إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار وتكٓٓؼ الٍواء

 1.07 27714386 أىشطً الخدهات االخري

 0.98 25247594 الفىوف واإلبداع والتسمٓة أىشطة

دارة الىفآات  إهدادات الهٓاي وأىشطة الصرؼ وا 
 وهعالجتٍا

8034627 0.31 

أىشطة األةَسر الهعٓشٓة التْ تستخدـ أفرادًا وأىشطة 
األةَسر الهعٓشٓة فْ إىتاج سمع وخدهات غٓر ههَّٓزة 

 الستعهالٍا الخاص
1572301 0.06 

 100 2586283627 الهضافةإجهالي القيهة 

 2014/2015جداوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ  الهصدر:
ٓوضػػح الجػػدوؿ السػػابؽ أف أعمػػْ األىشػػطة االقتصػػادٓة هسػػاٌهة فػػْ القٓهػػة الهضػػافة ٌػػْ أىشػػطة 

مٓػػة ٓمٍٓػػا أىشػػطة  تجػػارة الجهمػػة والتجزئػػة واإلصػػالح لمهركبػػات ذات الهحركػػات والػػدراجات الصػػىاعات التحٓو
ػػػة دارة و أىشػػػطة التعػػػدٓف واسػػػتغالؿ الهحػػػاجر بٓىهػػػا تػػػأتْ أىشػػػطة  الىآر إهػػػدادات الهٓػػػاي وأىشػػػطة الصػػػرؼ وا 

الىفآػػات وهعالجتٍػػا وأىشػػطة األةَسػػر الهعٓشػػٓة التػػْ تسػػتخدـ أفػػرادًا وأىشػػطة األةَسػػر الهعٓشػػٓة فػػْ إىتػػاج سػػمع 
شػطة االقتصػادٓة فػْ القٓهػة فػْ هسػاٌهة األى  وخدهات غٓر ههَّٓزة الستعهالٍا الخاص فػْ الهرتبػة األخٓػرة

 الهضافة.
 2014/2015هساٌهة األىشطة االقتصادية في إجهالي تعويضات العاهمين عام  .2

 

 ( 3-2جدول )
 2014/2015هساٌهة األىشطة االقتصادية في إجهالي تعويضات العاهمين عام 

 االلزصبد٠خاألٔشطخ 

رؼ٠ٛضبد 

ثبألٌف )اٌؼب١ٍِٓ 

 (ع١ٕٗ

االلزصبد٠خ ٔغجخ ِغبّ٘خ األٔشطخ 

 فٝ ئعّبٌٟ رؼ٠ٛضبد اٌؼب١ٍِٓ %

 19.19 118065943 اإلداسح انؼبيخ ٔانذفبع ٔانعًبٌ االختًبػٙ اإلنضايٙ

 16.97 104391036 انتؼهٛى

 10.32 63478567 انصُبػبد انتسٕٚهٛخ

 8.68 53415039 األَشطخ فٙ يدبل صسخ اإلَغبٌ ٔانؼًم االختًبػٙ

 8.62 53036619 ٔلطغ األشدبس ٔصٛذ األعًبنانضساػخ ٔاعتغالل انغبثبد 
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 5.69 34998571 انُمم ٔانتخشٍٚ

تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات 
 ذات الهحركات والدراجات الىآرة

33973921 5.52 

 4.60 28294527 الوساطة الهالٓة والتأهٓف 

 3.31 20381861 أىشطة الفىوف واإلبداع والتسمٓة

 3.22 19821689 والبىاءالتشٓٓد 

 3.08 18921736 التعدٓف واستغالؿ الهحاجر

إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار وتكٓٓؼ 
 الٍواء

16888336 2.75 

 1.74 10730651 الهعموهات واالتصاالت

 1.32 8132969 خدهات الغذاء واإلقاهً

 1.26 7730936 األىشطة الهٍىٓة والعمهٓة والتقىٓة

 1.14 7005775 الخدهات االخريأىشطً 

دارة الىفآات  إهدادات الهٓاي وأىشطة الصرؼ وا 
 وهعالجتٍا

5958216 0.97 

 0.86 5287271 أىشطة الخدهات اإلدآرة وخدهات الدعـ  

 0.60 3680769 العقارات والتأجٓر

أىشطة األةَسر الهعٓشٓة التْ تستخدـ أفرادًا 
سمع  وأىشطة األةَسر الهعٓشٓة فْ إىتاج

 وخدهات غٓر ههَّٓزة الستعهالٍا الخاص
895946 0.15 

 100 615090376 إجهالي تعويضات العاهمين

 .الهصدر السابؽ :الهصدر

 

ٓوضح الجدوؿ السابؽ أف أعمْ األىشطة االقتصادٓة هساٌهة فْ تعوٓضات العاهمٓف ٌْ أىشػطة 
مٓػػة ٓمٍٓػػا أىشػػطة  اإلدارة العاهػػة والػػدفاع والضػػهاف االجتهػػاعْ اإللزاهػػْ التعمػػٓـ و أىشػػطة الصػػىاعات التحٓو

أىشطة األةَسر الهعٓشػٓة التػْ تسػتخدـ أفػرادًا وأىشػطة األةَسػر الهعٓشػٓة بٓىها تأتْ أىشطة العقارات والتأجٓر و 
فػػػْ هسػػػاٌهة األىشػػػطة   فػػػْ إىتػػػاج سػػػمع وخػػػدهات غٓػػػر ههَّٓػػػزة السػػػتعهالٍا الخػػػاص فػػػْ الهرتبػػػة األخٓػػػرة

 ضات العاهمٓف.االقتصادٓة فْ تعٓو
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 2014/2015ِغبّ٘خ األٔشطخ االلزصبد٠خ فٟ ئعّبٌٟ ِخشعبد االلزصبد اٌّصشٞ ٌؼبَ  .3

 
 

 ( 4-2جدول )
 2014/2015هساٌهة األىشطة االقتصادية في إجهالي هخرجات االقتصاد الهصري لعام 

 االلزصبد٠خاألٔشطخ 
 ئعّبٌٟ اٌّخشعبد

 )ثبألٌف ع١ٕٗ(

االلزصبد٠خ  فٝ ٔغجخ ِغبّ٘خ األٔشطخ 

 ئعّبٌٟ اٌّخشعبد %

مٓة  26.48 1026010969 الصىاعات التحٓو

 11.34 439456897 الزراعة واستغالؿ الغابات وقطع األشجار وصٓد األسهاؾ

تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات ذات الهحركات  
 والدراجات الىآرة

385625121 9.95 

 9.23 357390477 التعدٓف واستغالؿ الهحاجر

 6.79 263094688 التشٓٓد والبىاء

 5.96 230784377 العقارات والتأجٓر

 5.11 198128037 الىقؿ والتخٓرف

 4.45 172305123 اإلدارة العاهة والدفاع والضهاف االجتهاعْ اإللزاهْ

 3.57 138244135 التعمٓـ

 2.98 115502446 األىشطة فْ هجاؿ صحة اإلىساف والعهؿ االجتهاعْ

 2.39 92748094 خدهات الغذاء واإلقاهً

 2.37 91759583 الهعموهات واالتصاالت

 2.23 86487372 الوساطة الهالٓة والتأهٓف 

 2.02 78256836 إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار وتكٓٓؼ الٍواء

 1.59 61447973 أىشطة الخدهات اإلدآرة وخدهات الدعـ  

 1.38 53506876 الهٍىٓة والعمهٓة والتقىٓةاألىشطة 

 1.02 39656162 أىشطً الخدهات االخري

 0.77 29933738 أىشطة الفىوف واإلبداع والتسمٓة

دارة الىفآات وهعالجتٍا  0.31 12191758 إهدادات الهٓاي وأىشطة الصرؼ وا 

أىشطة األةَسر الهعٓشٓة التْ تستخدـ أفرادًا وأىشطة األةَسر 
الهعٓشٓة فْ إىتاج سمع وخدهات غٓر ههَّٓزة الستعهالٍا 

 الخاص
1572301 0.04 

 100 3874102963 ئعّبٌٟ اٌّخشعبد

 .: الهصدر السابؽالهصدر
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ٓوضػػح الجػػدوؿ السػػابؽ أف أعمػػْ األىشػػطة االقتصػػادٓة هسػػاٌهة فػػْ إجهػػالْ هخرجػػات االقتصػػاد الهصػػري 
مٓػة ٓمٍٓػا أىشػطة  الزراعػة واسػتغالؿ الغابػات وقطػع األشػجار وصػٓد األسػهاؾ ٌْ أىشطة الصػىاعات التحٓو

ػة بٓىهػا تػأتْ إهػدادات  وأىشطة تجارة الجهمة والتجزئة واإلصػالح لمهركبػات ذات الهحركػات والػدراجات الىآر
دارة الىفآػػات وهعالجتٍػػا و أىشػػطة األةَسػػر الهعٓشػػٓة التػػْ تسػػتخدـ أفػػرادًا وأىشػػطة  الهٓػػاي وأىشػػطة الصػػرؼ وا 

فػْ هسػاٌهة   هعٓشٓة فْ إىتاج سمع وخػدهات غٓػر ههَّٓػزة السػتعهالٍا الخػاص فػْ الهرتبػة األخٓػرةاألةَسر ال
 األىشطة االقتصادٓة فْ إجهالْ هخرجات االقتصاد الهصري. 

 

 :2014/2015التشابكات بين األىشطة االقتصادية الهختمفة لبلقتصاد الهصري لعام  .4
تشابكات بٓف هختمؼ األىشطة االقتصادٓة. وسوؼ ٓتـ هف خالؿ هصفوفة الطمب الوسٓط ٓهكف دراسة ال

 عرض ٌٓكؿ استخداـ كافة االىشطة االقتصادٓة هف إجهالْ هخرجات الىشاط الهعىْ.
  

 أىشطة الزراعة واستغبلل الغابات وقطع األشجار وصيد األسهاك 1.4
الزراعة واستغالؿ ٌٓكؿ استخداـ كافة القطاعات االقتصادٓة هف إجهالْ هخرجات أىشطة  ( 5-2جدوؿ )

 الغابات وقطع األشجار وصٓد األسهاؾ

 االلزصبد٠خ اٌمطبػبد

ئعّبٌٟ ِخشعبد أٔشطخ  ِٓ عزخذاَاالٔغجخ 

اٌضساػخ ٚاعزغالي اٌغبثبد ٚلطغ األشغبس ٚص١ذ 

 األعّبن %

مٓة  25.4 الصىاعات التحٓو

 17.6 الزراعة واستغالؿ الغابات وقطع األشجار وصٓد األسهاؾ

 1.9 الغذاء واإلقاهًخدهات 

 1.5 التعدٓف واستغالؿ الهحاجر

 0.40 التشٓٓد والبىاء

 0.30 الوساطة الهالٓة والتأهٓف 

 0.1 اإلدارة العاهة والدفاع والضهاف االجتهاعْ اإللزاهْ

 0.1 أىشطة الخدهات اإلدآرة وخدهات الدعـ  

 0.1 الىقؿ والتخٓرف

تستخدـ أفرادًا وأىشطة األةَسر أىشطة األةَسر الهعٓشٓة التْ 
 0.0 الهعٓشٓة فْ إىتاج سمع وخدهات غٓر ههَّٓزة الستعهالٍا الخاص

إجهالْ هخرجات أىشطة الزراعة واستغالؿ الغابات وقطع 
 47.5 لإلستٍالؾ الوسٓط األشجار وصٓد األسهاؾ

إجهالْ هخرجات أىشطة الزراعة واستغالؿ الغابات وقطع 
 لهكوىات الطمب الىٍائْ األسهاؾاألشجار وصٓد 

52.5  

إجهالْ هخرجات أىشطة الزراعة واستغالؿ الغابات وقطع 
 األشجار وصٓد األسهاؾ

100 

 .: الهصدر السابؽالهصدر
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مٓػػػة احتمػػػت الهرتبػػػة األولػػػْ فػػػْ اسػػػتخداـ هخرجػػػات  ٓوضػػػح الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف أىشػػػطة الصػػػىاعات التحٓو
الزراعػػة % ٓمٍٓػػا أىشػػطة 25.4أىشػػطة الزراعػػة واسػػتغالؿ الغابػػات وقطػػع األشػػجار وصػػٓد األسػػهاؾ بىسػػبة 
 %.17.6بىسبة  واستغالؿ الغابات وقطع األشجار وصٓد األسهاؾ هستخدهًا هف إىتاج ىفسً

 

ػع هخرجػات أىشػطة الزراعػة واسػتغالؿ الغابػات وقطػع األشػجار وصػٓد األسػهاؾ هػا بػٓف  بٓف الجدوؿ توٓز ٓو
%. تجػػػارة الجهمػػػة والتجزئػػػة 52.5% و هكوىػػػات الطمػػػب الىٍػػػائْ بىسػػػبة 47.5االسػػػتٍالؾ الوسػػػٓط بىسػػػبة 

ػػة. وأهػػا بقٓػػة األىشػػطة فػػال ٓتجػػاوز  ىصػػٓبٍا الصػػفر واإلصػػالح لمهركبػػات ذات الهحركػػات والػػدراجات الىآر
ْ: الهعموهات واالتصاالت، األىشطة فْ هجاؿ صحة اإلىساف والعهؿ االجتهاعْ  ٌو

 أىشطً الخدهات األخرى، األىشطة الهٍىٓة والعمهٓة والتقىٓة، التعمٓـ، أىشطة الفىوف واإلبداع والتسمٓة
دارة الىفآػػػات وهعالجتٍػػػا، إهػػػدادات الكٍربػػػاء وا لغػػػاز والبخػػػار وتكٓٓػػػؼ إهػػػدادات الهٓػػػاي وأىشػػػطة الصػػػرؼ وا 

الٍواء، أىشطة األةَسر الهعٓشٓة التْ تسػتخدـ أفػرادًا وأىشػطة األةَسػر الهعٓشػٓة فػْ إىتػاج سػمع وخػدهات غٓػر 
 ههَّٓزة الستعهالٍا الخاص.

 
 :اٌزؼذ٠ٓ ٚاعزغالي اٌّؾبعشأٔشطخ  2.4

 ( 6-2عذٚي )

 اٌزؼذ٠ٓ ٚاعزغالي اٌّؾبعش ِخشعبد أٔشطخااللزصبد٠خ ِٓ ئعّبٌٟ  اٌمطبػبد١٘ىً اعزخذاَ وبفخ 

 االلزصبد٠خ اٌمطبػبد
اٌزؼذ٠ٓ عزخذاَ ِٓ ئعّبٌٟ ِخشعبد أٔشطخ الأغجخ 

 % ٚاعزغالي اٌّؾبعش

مٓة  65.2 الصىاعات التحٓو
 9.2 إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار وتكٓٓؼ الٍواء

الزراعة واستغالؿ الغابات وقطع األشجار وصٓد 
 األسهاؾ

7.3 

 3.6 واستغالؿ الهحاجرالتعدٓف 
إجهالْ هخرجات أىشطة التعدٓف واستغالؿ الهحاجر 

 89.9 لالستٍالؾ الوسٓط

إجهالْ هخرجات أىشطة التعدٓف واستغالؿ الهحاجر 
 10.1 لهكوىات الطمب الىٍائْ

 100 إجهالْ هخرجات أىشطة التعدٓف واستغالؿ الهحاجر
 : الهصدر السابؽ.الهصدر
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مٓػػػة احتمػػػت الهرتبػػػة األولػػػْ فػػػْ اسػػػتخداـ هخرجػػػات  ٓوضػػػح الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف أىشػػػطة الصػػػىاعات التحٓو
إهدادات الكٍربػاء والغػاز والبخػار وتكٓٓػؼ % ٓمٍٓا أىشطة 65.2بىسبة  التعدٓف واستغالؿ الهحاجرأىشطة 

%، التعدٓف 7.3ة %.، الزراعة واستغالؿ الغابات وقطع األشجار وصٓد األسهاؾ  بىسب9.2الٍواء بىسبة 
%. 1% . أهػػا بػػاقْ األىشػػطة فٓتػػراوح ىسػػبة اسػػتخداهٍا هػػا بػػٓف الصػػفر و3.6واسػػتغالؿ الهحػػاجر بىسػػبة 
توٓزع هخرجات أىشطة التعدٓف واستغالؿ الهحاجر ها بٓف االستٍالؾ الوسٓط وٓشٓر الجدوؿ أٓضا الْ أف 

 %.10.1% و هكوىات الطمب الىٍائْ بىسبة 89.9بىسبة 
 

 اٌصٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخأٔشطخ  3.4

 ( 7-2جدول )
 ٌيكل استخدام كافة القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة الصىاعات التحويمية

ستخدام هن إجهالي هخرجات ىسبة اال القطاعات االقتصادية
 أىشطة الصىاعات التحويمية %

مٓة  22.7 الصىاعات التحٓو
 7.1 التشٓٓد والبىاء
 4.1 الىقؿ والتخٓرف

تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات ذات الهحركات 
 والدراجات الىآرة

3.9 
 3.8 الزراعة واستغالؿ الغابات وقطع األشجار وصٓد األسهاؾ

 3.0 إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار وتكٓٓؼ الٍواء
مٓة لالستٍالؾ  إجهالْ هخرجات أىشطة الصىاعات التحٓو

 الوسٓط
53.4 

مٓة لهكوىات الطمب إجهالْ  هخرجات أىشطة الصىاعات التحٓو
 الىٍائْ

46.6 
مٓة  100 إجهالْ هخرجات أىشطة الصىاعات التحٓو

 .: الهصدر السابؽالهصدر

مٓػػػػة احتمػػػػت الهرتبػػػػة األولػػػػْ فػػػػْ اسػػػػتخداـ  ٓوضػػػػح الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف أىشػػػػطة الصػػػػىاعات التحٓو
التشػػػٓٓد % ٓمٍٓػػػا أىشػػػطة 22.7هخرجػػػات أىشػػػطة الصػػػىاعات التحوٓمٓػػػة هسػػػتخدهًا هػػػف إىتػػػاج ىفسػػػً بىسػػػبة 

%، وتجػػػػػارة الجهمػػػػػة والتجزئػػػػػة واإلصػػػػػالح  4.1%. وأىشػػػػػطة الىقػػػػػؿ والتخػػػػػٓزف بىسػػػػػبة 7.1بىسػػػػػبة  والبىػػػػػاء
ػػػة بىسػػػبة لمه %، وأىشػػػطة الزراعػػػة واسػػػتغالؿ الغابػػػات وقطػػػع 3.9ركبػػػات ذات الهحركػػػات والػػػدراجات الىآر

هػػدادات الكٍربػاء والغػػاز والبخػػار وتكٓٓػػؼ الٍػػواء بىسػػبة  3.8األشػجار وصػػٓد األسػػهاؾ بىسػػبة  %. 3%، وا 
لجػػدوؿ أٓضػػا وٓبػػٓف ا% عمػػْ التػػوالْ.  1.5أهػػا بػػاقْ األىشػػطة فتتػػراوح ىسػػب اسػػتخداهٍا هػػا بػػٓف الصػػفر و

مٓةتوٓزع هخرجات أىشطة  % و هكوىػات الطمػب 53.4ها بٓف االستٍالؾ الوسٓط بىسبة  الصىاعات التحٓو
 %.46.6الىٍائْ بىسبة 
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 :أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 4.4

 ( 8-2جدول )
 ٌيكل استخدام كافة القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة 

 إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار وتكييف الٍواء

 القطاعات االقتصادية
االستخدام هن إجهالي هخرجات ىسبة 

أىشطة إهدادات الكٍرباء والغاز 
 والبخار وتكييف الٍواء 

مٓة  10.6 الصىاعات التحٓو
 10.2 اإلدارة العاهة والدفاع والضهاف االجتهاعْ اإللزاهْ

 2.00 والبخار وتكٓٓؼ الٍواء إهدادات الكٍرباء والغاز
تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات ذات 

 الهحركات والدراجات الىآرة
1.9 

 1.9 الهعموهات واالتصاالت
إجهالْ هخرجات أىشطة إهدادات الكٍرباء والغاز 

 والبخار وتكٓٓؼ الٍواء لالستٍالؾ الوسٓط
35.1 

والغاز  إجهالْ هخرجات أىشطة إهدادات الكٍرباء
 والبخار وتكٓٓؼ الٍواء لهكوىات الطمب الىٍائْ

64.9 

إجهالْ هخرجات أىشطة إهدادات الكٍرباء والغاز 
 والبخار وتكٓٓؼ الٍواء

100 

 الهصدر: الهصدر السابؽ.
 

مٓػػػة احتمػػػت الهرتبػػػة األولػػػْ فػػػْ اسػػػتخداـ هخرجػػػات  ٓوضػػػح الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف أىشػػػطة الصػػػىاعات التحٓو
اإلدارة العاهة والػدفاع % ٓمٍٓا أىشطة 10.6بىسبة  الكٍرباء والغاز والبخار وتكٓٓؼ الٍواءإهدادات أىشطة 

هػػدادات الكٍربػػاء والغػػاز والبخػػار وتكٓٓػػؼ الٍػػواء بىسػػبة 10.2والضػػهاف االجتهػػاعْ اإللزاهػػْ بىسػػبة  %. وا 
ػة 2.0 % ، 1.9بىسػبة   %، وتجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات ذات الهحركات والػدراجات الىآر

% وباقْ األىشطة ال ٓتجاوز استخداهٍا لهخرجػات أىشػطة أهػدادات  1.9والهعموهات واالتصاالت بىسبة  
ػع هخرجػات أىشػطة %. و 1.9الػْ 1الكٍرباء والغاز والبحػار وتكٓٓػؼ الٍػواء ىسػبة  ٓبػٓف الجػدوؿ أٓضػا توٓز

% و هكوىػػات 35.1الؾ الوسػػٓط بىسػػبة هػػا بػػٓف االسػػتٍ إهػػدادات الكٍربػػاء والغػػاز والبخػػار وتكٓٓػػؼ الٍػػواء
 %.64.9الطمب الىٍائْ بىسبة 
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 :أٔشطخ ئِذاداد ا١ٌّبٖ ٚأٔشطخ اٌصشف ٚئداسح إٌفب٠بد ِٚؼبٌغزٙب 5.4

 ( 9-2جدول )
دارة  ٌيكل استخدام القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات إهدادات الهياي وأىشطة الصرف وا 

 الىفايات وهعالجتٍا

 االقتصاديةالقطاعات 
ستخدام هن إجهالي هخرجات ىسبة اال

أىشطة إهدادات الهياي وأىشطة الصرف 
دارة الىفايات وهعالجتٍا   وا 

مٓة  8.9 الصىاعات التحٓو
 5.8 اإلدارة العاهة والدفاع والضهاف االجتهاعْ اإللزاهْ
إجهالْ هخرجات أىشطة إهدادات الهٓاي وأىشطة 

دارة الىفآات   لالستٍالؾ الوسٓط  وهعالجتٍاالصرؼ وا 
18.8 

إجهالْ هخرجات أىشطة إهدادات الهٓاي وأىشطة 
دارة الىفآات وهعالجتٍا لهكوىات الطمب  الصرؼ وا 

 الىٍائْ
81.2 

إجهالْ هخرجات أىشطة إهدادات الهٓاي وأىشطة 
دارة الىفآات وهعالجتٍا  100 الصرؼ وا 

 الهصدر: الهصدر السابؽ.

 

مٓػػػة احتمػػػت الهرتبػػػة األولػػػْ فػػػْ اسػػػتخداـ هخرجػػػات الجػػػدوؿ ٕٚظحححر  السػػػابؽ أف أىشػػػطة الصػػػىاعات التحٓو
دارة الىفآػػات وهعالجتٍػػا بىسػػبة % ٓمٍٓػػا أىشػػطة اإلدارة  8.9 أىشػػطة إهػػدادات الهٓػػاي وأىشػػطة الصػػرؼ وا 

وبػػػػاقْ األىشػػػػطة ال ٓتجػػػػاوز اسػػػػتخداهٍا %. 5.8العاهػػػػة والػػػػدفاع والضػػػػهاف االجتهػػػػاعْ اإللزاهػػػػْ بىسػػػػبة 
دارة الىفآػات خرجات له وٓبػٓف  %. 1.0ىسػبة الصػفر الػْ ىسػبة أىشطة إهدادات الهٓػاي وأىشػطة الصػرؼ وا 

دارة الىفآػػػػات وهعالجتٍػػػػا هػػػػا بػػػػٓف  ػػػػع هخرجػػػػات أىشػػػػطة إهػػػػدادات الهٓػػػػاي وأىشػػػػطة الصػػػػرؼ وا  الجػػػػدوؿ توٓز
 %.81.2% و هكوىات الطمب الىٍائْ بىسبة 18.8االستٍالؾ الوسٓط بىسبة 
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 أٔشطخ اٌزش١١ذ ٚاٌجٕبء 6.4

 ( 10-2جدول )
 ٌيكل استخدام كافة القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة التشييد والبىاء

ستخدام هن إجهالي ىسبة اال القطاعات االقتصادية
 هخرجات أىشطة التشييد والبىاء 

 10.5 التشٓٓد والبىاء
 3.7 اإللزاهْاإلدارة العاهة والدفاع والضهاف االجتهاعْ 

 1.3 العقارات والتأجٓر
 15.9 إجهالْ هخرجات أىشطة التشٓٓد والبىاء لالستٍالؾ الوسٓط

 84.1 إجهالْ هخرجات أىشطة التشٓٓد والبىاء لهكوىات الطمب الىٍائْ
 100 إجهالْ هخرجات أىشطة التشٓٓد والبىاء

 

احتمػػت الهرتبػػة األولػػْ فػػْ اسػػتخداـ هخرجػػات  التشػػٓٓد والبىػػاءٓوضػػح الجػػدوؿ السػػابؽ أف أىشػػطة 
اإلدارة العاهػػة والػػدفاع %، ٓمٍٓػػا أىشػػطة  10.5هسػػتخدهًا هػػف إىتػػاج ىفسػػً بىسػػبة التشػػٓٓد والبىػػاءأىشػػطة 

أىشػػػطة %. وبػػػاقْ األىشػػػطة ال ٓتجػػػاوز اسػػػتخداهٍا لهخرجػػػات 3.7والضػػػهاف االجتهػػػاعْ اإللزاهػػػْ بىسػػػبة 
ػع هخرجػات أىشػطة   %. 1.0ىسبة الصفر الْ ىسبة  التشٓٓد والبىاء هػا  التشػٓٓد والبىػاءوٓبػٓف الجػدوؿ توٓز

 %.84.1% و هكوىات الطمب الىٍائْ بىسبة 15.9بٓف االستٍالؾ الوسٓط بىسبة 
 

 :أٔشطخ رغبسح اٌغٍّخ ٚاٌزغضئخ ٚاإلصالػ ٌٍّشوجبد راد اٌّؾشوبد ٚاٌذساعبد إٌبس٠خ 7.4

 ٌيكل استخدام القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة تجارة الجهمة والتجزئة  (:11-2عذٚي )
 واإلصبلح لمهركبات ذات الهحركات والدراجات الىارية

 القطاعات االقتصادية
استخدام االىشطة االقتصادية هن إجهالي ىسبة 

هخرجات أىشطة تجارة الجهمة والتجزئة واإلصبلح 
 والدراجات الىاريةلمهركبات ذات الهحركات 

 12.9 انصُبػبد انتسٕٚهٛخ

 3.5 انضساػخ ٔاعتغالل انغبثبد ٔلطغ األشدبس ٔصٛذ األعًبن

 2.8 انتشٛٛذ ٔانجُبء

إجهالْ هخرجات أىشطة تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات 
 ذات الهحركات والدراجات الىآرة لالستٍالؾ الوسٓط

28.5 

تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات إجهالْ هخرجات أىشطة 
 ذات الهحركات والدراجات الىآرة لهكوىات الطمب الىٍائْ

71.5 

إجهالْ هخرجات أىشطة تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات 
 100 ذات الهحركات والدراجات الىآرة

 الهصدر السابؽ. الهصدر:
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مٓػػػػةالصػػػػىاعات ٓوضػػػػح الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف أىشػػػػطة  احتمػػػػت الهرتبػػػػة األولػػػػْ فػػػػْ اسػػػػتخداـ  التحٓو
ػػػة بىسػػػبة  هخرجػػػات أىشػػػطة تجػػػارة الجهمػػػة والتجزئػػػة واإلصػػػالح لمهركبػػػات ذات الهحركػػػات والػػػدراجات الىآر

وٓبػٓف   %. 3.5الزراعة واستغالؿ الغابات وقطػع األشػجار وصػٓد األسػهاؾ بىسػبة % ٓمٍٓا أىشطة 12.9
ػػػع هخرجػػػات أىشػػػطة تجػػػارة الج همػػػة والتجزئػػػة واإلصػػػالح لمهركبػػػات ذات الهحركػػػات والػػػدراجات الجػػػدوؿ توٓز
 %.71.5% و هكوىات الطمب الىٍائْ بىسبة 28.5الىآرة ها بٓف االستٍالؾ الوسٓط بىسبة 

 :ينزأنشطة النقل والتخ 4.4

 ( 12-2جدول )
 ٌيكل استخدام كافة القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة الىقل والتخزين

 االلزصبد٠خ اٌمطبػبد
عزخذاَ ِٓ ئعّبٌٟ االٔغجخ 

 ِخشعبد أٔشطخ إٌمً ٚاٌزخش٠ٓ 

 3.9 انصُبػبد انتسٕٚهٛخ

 1.8 انضساػخ ٔاعتغالل انغبثبد ٔلطغ األشدبس ٔصٛذ األعًبن

 1.1 تدبسح اندًهخ ٔانتدضئخ ٔاإلصالذ نهًشكجبد راد انًسشكبد ٔانذساخبد انُبسٚخ

 13.4 والتخٓزف لالستٍالؾ الوسٓطإجهالْ هخرجات أىشطة الىقؿ 

 86.6 إجهالْ هخرجات أىشطة الىقؿ والتخٓزف لهكوىات الطمب الىٍائْ

 100 إجهالْ هخرجات أىشطة الىقؿ والتخٓزف

 الهصدر: الهصدر السابؽ.

مٓػػػةٓوضػػػح الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف أىشػػػطة  احتمػػػت الهرتبػػػة األولػػػْ فػػػْ اسػػػتخداـ هخرجػػػات  الصػػػىاعات التحٓو
الزراعػػػة واسػػػتغالؿ الغابػػػات وقطػػػع األشػػػجار وصػػػٓد % ٓمٍٓػػػا أىشػػػطة 3.9أىشػػػطة الىقػػػؿ والتخػػػٓزف بىسػػػبة 

ىسػػػبة أىشػػػطة الىقػػػؿ والتخػػػٓزف %. وبػػػاقْ األىشػػػطة ال ٓتجػػػاوز اسػػػتخداهٍا لهخرجػػػات 2.8األسػػػهاؾ بىسػػػبة 
بٓف الجدوؿ توٓزع ه %.1.0الصفر الْ ىسبة  خرجات أىشطة الىقؿ والتخٓزف ها بٓف االستٍالؾ الوسٓط ٓو

 %.86.8% و هكوىات الطمب الىٍائْ بىسبة 13.4بىسبة 
 

 ٚاإللبِخ:أٔشطخ خذِبد اٌغزاء  9.4
 

 (: ٌيكل استخدام كافة القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة الغذاء واإلقاهة13-2جدول )
 

 االلزصبد٠خ اٌمطبػبد
ِٓ ئعّبٌٟ ِخشعبد أٔشطخ  َعزخذااالٔغجخ 

 % ٚاإللبِخخذِبد اٌغزاء 

 3.2 أَشطخ انخذيبد اإلداسٚخ ٔخذيبد انذػى  

 0.3 انتؼذٍٚ ٔاعتغالل انًسبخش

 4.1 إجهالْ هخرجات أىشطة خدهات الغذاء واإلقاهة لالستٍالؾ الوسٓط

 95.9 إجهالْ هخرجات أىشطة خدهات الغذاء واإلقاهة لهكوىات الطمب الىٍائْ

 100 إجهالْ هخرجات أىشطة خدهات الغذاء واإلقاهة

 الهصدر السابؽ. الهصدر:
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احتمت الهرتبة األولْ فْ استخداـ  أىشطة الخدهات اإلدآرة وخدهات الدعـ ٓوضح الجدوؿ السابؽ أف
بىسبة  ٓمٍٓا أىشطة التعدٓف واستغالؿ الهحاجر% 3.2واإلقاهة بىسبة خدهات الغذاء أىشطة  هخرجات

واإلقاهة ىسبة الصفر الْ خدهات الغذاء %. وباقْ األىشطة ال ٓتجاوز استخداهٍا لهخرجات أىشطة 0.4
بٓف الجدوؿ توٓزع   %. 1.0ىسبة  واإلقاهة ها بٓف االستٍالؾ الوسٓط هخرجات أىشطة خدهات الغذاء ٓو
 %.95.9% و هكوىات الطمب الىٍائْ بىسبة 4.1بىسبة 

 

 :د ٚاالرصبالدأٔشطخ اٌّؼٍِٛب 10.4
 

 (14-2جدول )
 ٌيكل استخدام كافة القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة الهعموهات واالتصاالت

 

 االلزصبد٠خ اٌمطبػبد
عزخذاَ ِٓ ئعّبٌٟ ِخشعبد االٔغجخ 

 أٔشطخ اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبالد %

تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات ذات الهحركات 
 1.4 الىآرةوالدراجات 

 1.3 العقارات والتأجٓر
 1.1 الهعموهات واالتصاالت

إجهالْ هخرجات أىشطة الهعموهات واالتصاالت لالستٍالؾ 
 الوسٓط

7.5 

إجهالْ هخرجات أىشطة الهعموهات واالتصاالت لهكوىات 
 الطمب الىٍائْ

92.5 

 100 إجهالْ هخرجات أىشطة الهعموهات واالتصاالت
 .السابؽ: الهصدر الهصدر

    

تجػػارة الجهمػػة والتجزئػػة واإلصػػالح لمهركبػػات ذات الهحركػػات والػػدراجات ٓوضػػح الجػػدوؿ السػػابؽ أف أىشػػطة 
ػػة % ٓمٍٓػػا 1.4احتمػػت الهرتبػػة األولػػْ فػػْ اسػػتخداـ هخرجػػات أىشػػطة الهعموهػػات واالتصػػاالت بىسػػبة  الىآر

أىشػػػػػطة %. وبػػػػػاقْ األىشػػػػػطة ال ٓتجػػػػػاوز اسػػػػػتخداهٍا لهخرجػػػػػات 1.3العقػػػػػارات والتػػػػػأجٓر بىسػػػػػبة أىشػػػػػطة 
ػع هخرجػات أىشػطة الهعموهػات %. 1.0ىسبة الصفر الْ ىسبة  الهعموهات واالتصاالت بٓف الجػدوؿ توٓز ٓو

 %.92.5% و هكوىات الطمب الىٍائْ بىسبة 7.5واالتصاالت ها بٓف االستٍالؾ الوسٓط بىسبة 
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 :أىشطة الوساطة الهالية والتأهين 11.4
 

 ( 15-2جدول )
 ٌيكل استخدام كافة القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة الوساطة الهالية والتأهين

 

ستخدام هن إجهالي هخرجات ىسبة اال القطاعات االقتصادية
 أىشطة الوساطة الهالية والتأهين %

 9.9 الهعموهات واالتصاالت

 7.5 العاهة والدفاع والضهاف االجتهاعْ اإللزاهْاإلدارة 

مٓة  5.6 الصىاعات التحٓو

تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات ذات 
 الهحركات والدراجات الىآرة

4.4 

 2.5 إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار وتكٓٓؼ الٍواء

إجهالْ هخرجات أىشطة الوساطة الهالٓة والتأهٓف 
 سٓطلالستٍالؾ الو 

38.5 

إجهالْ هخرجات أىشطة الوساطة الهالٓة والتأهٓف 
 لهكوىات الطمب الىٍائْ

61.5 

 100 إجهالي هخرجات أىشطة الوساطة الهالية والتأهين
 الهصدر السابؽ. الهصدر:

 

احتمػت الهرتبػة األولػْ فػْ اسػتخداـ هخرجػات  الهعموهػات واالتصػاالتٓوضح الجدوؿ السابؽ أف أىشطة   
اإلدارة العاهػػة والػػدفاع والضػػهاف االجتهػػاعْ % ٓمٍٓػػا أىشػػطة 9.9أىشػػطة الوسػػاطة الهالٓػػة والتػػأهٓف بىسػػبة 

ػػة 7.5اإللزاهػػْ بىسػػبة  %. وتجػػارة الجهمػػة والتجزئػػة واإلصػػالح لمهركبػػات ذات الهحركػػات والػػدراجات الىآر
هدادات الكٍرباء وال 4.4 %. وبػاقْ األىشػطة ال ٓتجػاوز اسػتخداهٍا 2.5غاز والبخػار وتكٓٓػؼ الٍػواء%، وا 

ػع هخرجػات %. 1.0ىسبة الصفر الْ ىسبة أىشطة الوساطة الهالٓة والتأهٓف لهخرجات  بٓف الجػدوؿ توٓز ٓو
% و هكوىػػات الطمػػب الىٍػػائْ 38.5أىشػػطة الوسػػاطة الهالٓػػة والتػػأهٓف هػػا بػػٓف االسػػتٍالؾ الوسػػٓط بىسػػبة 

 %.61.5بىسبة 
 أٔشطخ اٌؼمبساد ٚاٌزأع١ش 12.4
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 ( 16-2جدول )
 ٌيكل استخدام كافة القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة العقارات والتأجير

 

 االلزصبد٠خ اٌمطبػبد
عزخذاَ ِٓ ئعّبٌٟ االٔغجخ 

 ِخشعبد أٔشطخ اٌؼمبساد ٚاٌزأع١ش 

الهحركات والدراجات تجارة الجهمة والتجزئة واإلصالح لمهركبات ذات 
ة  0.2 الىآر

 0.1 الهعموهات واالتصاالت
 0.1 اإلدارة العاهة والدفاع والضهاف االجتهاعْ اإللزاهْ

 0.1 أىشطً الخدهات االخري
 0.1 األىشطة فْ هجاؿ صحة اإلىساف والعهؿ االجتهاعْ

 0.9 إجهالي هخرجات أىشطة العقارات والتأجير لبلستٍبلك الوسيط
 99.1 هخرجات أىشطة العقارات والتأجير لهكوىات الطمب الىٍائيإجهالي 

 100 إجهالي هخرجات أىشطة الوساطة العقارات والتأجير
 : الهصدر السابؽ.الهصدر

أىشػػطة تجػػارة الجهمػػة والتجزئػػة واإلصػػالح لمهركبػػات ذات الهحركػػات والػػدراجات  ٓوضػػح الجػػدوؿ السػػابؽ أف
ٓمٍٓػا أىشػطة % 0.2بىسػبة  أىشػطة العقػارات والتػأجٓر هخرجػاتاحتمت الهرتبة األولػْ فػْ اسػتخداـ  الىآرة

ػػع 0.1بىسػػبة  الهعموهػػات واالتصػػاالت هػػا بػػٓف  هخرجػػات أىشػػطة العقػػارات والتػػأجٓر%. وٓبػػٓف الجػػدوؿ توٓز
 %.91.9% و هكوىات الطمب الىٍائْ بىسبة 0.9االستٍالؾ الوسٓط بىسبة 

 ١ّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخاألٔشطخ اٌ 13.4

 ( 17-2جدول )
 ٌيكل استخدام كافة القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات األىشطة الهٍىية والعمهية والتقىية

 القطاعات االقتصادية
االستخدام هن إجهالي هخرجات ىسبة 

 األىشطة الهٍىية والعمهية والتقىية %
 23.6 انؼمبساد ٔانتأخٛش

 13.1 ٔاالتصبالدانًؼهٕيبد 

 5.8 تدبسح اندًهخ ٔانتدضئخ ٔاإلصالذ نهًشكجبد راد انًسشكبد ٔانذساخبد انُبسٚخ

 3.5 انصُبػبد انتسٕٚهٛخ

 2.9 اإلداسح انؼبيخ ٔانذفبع ٔانعًبٌ االختًبػٙ اإلنضايٙ

 55.4 ٌالعزٙالن اٌٛع١ظ ئعّبٌٟ ِخشعبد األٔشطخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ

 44.6 ٌّىٛٔبد اٌطٍت إٌٙبئٟ األٔشطخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ ئعّبٌٟ ِخشعبد

 100 األٔشطخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ ئعّبٌٟ ِخشعبد

 .الهصدر السابؽالهصدر: 
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احتمت الهرتبة األولْ فْ استخداـ هخرجات األىشطة  العقارات والتأجٓرٓوضح الجدوؿ السابؽ أف أىشطة  
بػػٓف   %.13.1الهعموهػػات واالتصػػاالت بىسػػبة % ٓمٍٓػػا أىشػػطة 23.6الهٍىٓػػة والعمهٓػػة والتقىٓػػة بىسػػبة  ٓو

ػػع هخرجػػات األىشػػطة الهٍىٓػػة والعمهٓػػة والتقىٓػػة هػػا بػػٓف االسػػتٍالؾ الوسػػٓط بىسػػبة  % و 55.4الجػػدوؿ توٓز
 %.44.6ة هكوىات الطمب الىٍائْ بىسب

 

 أٔشطخ اٌخذِبد اإلداس٠خ ٚخذِبد اٌذػُ 14.4

 (18-2جدول )
 ٌيكل استخدام القطاعات االقتصادية هن إجهالي هخرجات أىشطة الخدهات اإلدارية وخدهات الدعم

 االلزصبد٠خ اٌمطبػبد
عزخذاَ ِٓ ئعّبٌٟ ِخشعبد الأغجخ 

 أٔشطخ اٌخذِبد اإلداس٠خ ٚخذِبد اٌذػُ 

 5.4 انتشٛٛذ ٔانجُبء

 3.8 انصُبػبد انتسٕٚهٛخ

 3.4 تدبسح اندًهخ ٔانتدضئخ ٔاإلصالذ نهًشكجبد راد انًسشكبد ٔانذساخبد انُبسٚخ

 26.7 ٌالعزٙالن اٌٛع١ظ ئعّبٌٟ ِخشعبد أٔشطخ اٌخذِبد اإلداس٠خ ٚخذِبد اٌذػُ

 73.3 ٌّىٛٔبد اٌطٍت إٌٙبئٟ أٔشطخ اٌخذِبد اإلداس٠خ ٚخذِبد اٌذػُ ئعّبٌٟ ِخشعبد

 100 أٔشطخ اٌخذِبد اإلداس٠خ ٚخذِبد اٌذػُ ئعّبٌٟ ِخشعبد

 .الهصدر السابؽ الهصدر:

أىشػػػطة  هخرجػػػاتاحتمػػػت الهرتبػػة األولػػػْ فػػػْ اسػػتخداـ  أىشػػػطة التشػػػٓٓد والبىػػاء ٓوضػػح الجػػػدوؿ السػػابؽ أف
ػػة وخػػدهات الػػدعـ مٓػػة% 5.4بىسػػبة  الخػػدهات اإلدآر %. وبقٓػػة 3.8بىسػػبة  ٓمٍٓػػا أىشػػطة الصػػىاعات التحٓو

%. 2.5بىسب ٌاهشػٓة ال تتعػد ىسػبة  أىشطة الخدهات اإلدآرة وخدهات الدعـ هخرجاتاألىشطة تستخدـ 
بٓف الجدوؿ توٓزع  ػة وخػدهات الػدعـٓو هػا بػٓف االسػتٍالؾ الوسػٓط بىسػبة  هخرجات أىشطة الخػدهات اإلدآر

 %.73.3% و هكوىات الطمب الىٍائْ بىسبة 26.7
 

 القوهي:بقية أىشطة االقتصاد 
%  10ىشػػطة لهكوىػػات الطمػػب الوسػػٓط تقػػؿ عػػف ألظٍػػر بالتحمٓػػؿ أف إجهػػالْ هخرجػػات العدٓػػد هػػف ا

% هثؿ أىشطة الغذاء واالقاهػة،  اىشػطة الهعموهػات واالتصػاالت،  أىشػطة 90ولمطمب الىٍائْ تفوؽ ىسبة 
و أىشػػػطة التعمػػػٓـ، و  العقػػػارات والتػػػأجٓر، أىشػػػطة اإلدارة العاهػػػة والػػػدفاع والضػػػهاف االجتهػػػاعْ اإللزاهػػػْ،

األىشػػػطة فػػػْ هجػػػاؿ صػػػحة اإلىسػػػاف والعهػػػؿ االجتهػػػاعْ، و أىشػػػطة الفىػػػوف واإلبػػػداع والتسػػػمٓة، و أىشػػػطً 
الخدهات األخػرى، و أىشػطة األةَسػر الهعٓشػٓة التػْ تسػتخدـ أفػرادًا وأىشػطة األةَسػر الهعٓشػٓة فػْ إىتػاج سػمع 

 وخدهات غٓر ههَّٓزة الستعهالٍا الخاص.
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 الثاىي: خبلصة الفصل
  ْبدآػػة هػػف عػػاـ هبكػػرا، القتصػػاد الهصػػري لٍٓكػػؿ اتركٓػػب جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات بػػدأ العهػػؿ فػػ

أحٓاىػػا بالجٍػػاز الهركػػزي لمتعبئػػة العاهػػة واإلحصػػاء وأحٓاىػػا بػػوزارة واسػػتهر العهػػؿ فػػْ ٌػػذا الهجػػاؿ  1954
 وذلؾ بٓف الحٓف وأخر. التخطٓط والهتابعة

  شػػػتقاؽ هػػػف جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات فػػػْ هصػػػر باإلعتهػػػاد عمػػػْ  اإلتػػػـ بىػػػاء أو إعػػػداد جػػػداوؿ
التػػْ ٓقػػـو بإعػػدادٌا الجٍػػاز الهركػػزي لمتعبئػػة العاهػػة واإلحصػػاء، باألسػػعار األساسػػٓة  العػػرض واالسػػتخداـ

هصػػػفوفة الضػػػرائب تركٓػػػب عػػػدة هصػػػفوفات أٌهٍػػػا، وذلػػػؾ هػػػف خػػػالؿ  ،2014/2015عػػػاـ وذلػػػؾ حتػػػْ 
هصفوفة ٌواهش و  .هصفوفة ٌواهش تجارة الجهمة. و هصفوفة ٌواهش الىقؿ. و واإلعاىات والرسوـ الجهركٓة

  .تجارة التجزئة

  األساسػػٓة هػػف خػػالؿ الػػربط بػػٓف األىشػػطة االقتصػػادٓة  االسػػتخداـ باألسػػعارالعػػرض و وؿ اتركٓػػب جػػدتػػـ
ػػػؿ إجهػػػالْ الهػػػدخالت الوسػػػٓطة والتػػػْ تهثػػػؿ إجهػػػالْ االسػػػتٍالؾ الوسػػػٓط هػػػف األسػػػعار . و والهىتجػػػات تحٓو

 األساسٓة إلِ أسعار الهشتٓرف. 

  تحقٓؽ التوازف بٓف الصفوؼ واألعهدة فِ جداوؿ الهدخالت والهخرجات بحٓث ٓكوف إجهالْ ٓتـ وأخٓرًا
ػع الفػروؽ عػ الهخرجات عمِ هستوى كؿ ىشػاط تتسػاوى هػع إجهػالْ الهػدخالت لػىفس الىشػاط ف طٓرػؽ توٓز

جهػػالْ الهػػدخالت عمػػْ هكوىػػات ا لطمػػب الوسػػٓط وعمػػْ هكوىػػات الطمػػب الىٍػػائْ بػػٓف إجهػػالْ الهخرجػػات وا 
 .R.A.Sطبقًا لطبٓعة الهخرجات باستخداـ طٓرقة 

  مٓػػػة مٍٓػػػا تأف أعمػػػْ األىشػػػطة االقتصػػػادٓة هسػػػاٌهة فػػػْ القٓهػػػة الهضػػػافة ٌػػػْ أىشػػػطة الصػػػىاعات التحٓو
ػػةأىشػػطة  و أىشػػطة التعػػدٓف  تجػػارة الجهمػػة والتجزئػػة واإلصػػالح لمهركبػػات ذات الهحركػػات والػػدراجات الىآر

دارة الىفآػػات وهعالجتٍػا وأىشػػطة واسػتغالؿ الهحػػاجر بٓىهػا تػػأتْ أىشػطة  إهػػدادات الهٓػاي وأىشػػطة الصػرؼ وا 
األةَسر الهعٓشٓة التْ تستخدـ أفرادًا وأىشطة األةَسر الهعٓشٓة فْ إىتاج سمع وخدهات غٓر ههَّٓزة الستعهالٍا 

 شطة االقتصادٓة فْ القٓهة الهضافة.فْ هساٌهة األى  الخاص فْ الهرتبة األخٓرة

 أف أعمػػػػْ األىشػػػػطة  ، إلػػػػ2014/2015ْتحمٓػػػػؿ جػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات لعػػػػاـ  تشػػػػٓر بٓاىػػػػات
مٓػػػة ٓمٍٓػػػا  االقتصػػػادٓة هسػػػاٌهة فػػػْ إجهػػػالْ هخرجػػػات االقتصػػػاد الهصػػػري ٌػػػْ أىشػػػطة الصػػػىاعات التحٓو

أىشػػػػطة تجػػػػارة الجهمػػػػة والتجزئػػػػة أىشػػػػطة الزراعػػػػة واسػػػػتغالؿ الغابػػػػات وقطػػػػع األشػػػػجار وصػػػػٓد األسػػػػهاؾ و 
دارة  ػػة بٓىهػػا تػػأتْ إهػػدادات الهٓػػاي وأىشػػطة الصػػرؼ وا  واإلصػػالح لمهركبػػات ذات الهحركػػات والػػدراجات الىآر
الىفآات وهعالجتٍا و أىشطة األةَسر الهعٓشػٓة التػْ تسػتخدـ أفػرادًا وأىشػطة األةَسػر الهعٓشػٓة فػْ إىتػاج سػمع 

خاص فْ الهرتبة األخٓرة هػف هسػاٌهة األىشػطة االقتصػادٓة فػْ إجهػالْ وخدهات غٓر ههَّٓزة الستعهالٍا ال
 هخرجات االقتصاد الهصري. 

  ضػػػات العػػػاهمٓف ٌػػػْ أىشػػػطة اإلدارة العاهػػػة والػػػدفاع أف أعمػػػْ األىشػػػطة االقتصػػػادٓة هسػػػاٌهة فػػػْ تعٓو
مٓػػػة بٓىهػػػا تػػػأتٓمٍٓػػػا أىشػػػطة  والضػػػهاف االجتهػػػاعْ اإللزاهػػػْ ْ أىشػػػطة التعمػػػٓـ و أىشػػػطة الصػػػىاعات التحٓو
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أىشػػطة األةَسػػر الهعٓشػػٓة التػػْ تسػػتخدـ أفػػرادًا وأىشػػطة األةَسػػر الهعٓشػػٓة فػػْ إىتػػاج سػػمع العقػػارات والتػػأجٓر و 
فػػػػْ هسػػػػاٌهة األىشػػػػطة االقتصػػػػادٓة فػػػػْ  وخػػػػدهات غٓػػػػر ههَّٓػػػػزة السػػػػتعهالٍا الخػػػػاص فػػػػْ الهرتبػػػػة األخٓػػػػرة

 تعوٓضات العاهمٓف.

  التشػابكات بػٓف هختمػؼ األىشػطة االقتصػادٓة. وقػد  الدارسػٓف هػف هتابعػة هكػفتهصفوفة الطمب الوسٓط
اتضح هف تحمٓؿ بٓاىات جداوؿ الهدخالت والهخرجات أف إجهالْ هخرجات العدٓد هػف األىشػطة لهكوىػات 

% هثػؿ أىشػطة الغػذاء واالقاهػة،  اىشػطة 90% ولمطمػب الىٍػائْ تفػوؽ ىسػبة  10الطمب الوسٓط تقؿ عػف 
رات والتػػأجٓر، أىشػػطة اإلدارة العاهػػة والػػدفاع والضػػهاف االجتهػػاعْ الهعموهػػات واالتصػػاالت،  أىشػػطة العقػػا

اإللزاهػػْ، و أىشػػطة التعمػػٓـ، و األىشػػطة فػػْ هجػػاؿ صػػحة اإلىسػػاف والعهػػؿ االجتهػػاعْ، و أىشػػطة الفىػػوف 
واإلبػػػداع والتسػػػمٓة، و أىشػػػطً الخػػػدهات األخػػػرى، و أىشػػػطة األةَسػػػر الهعٓشػػػٓة التػػػْ تسػػػتخدـ أفػػػرادًا وأىشػػػطة 

هعٓشػػػٓة فػػػْ إىتػػػاج سػػػمع وخػػػدهات غٓػػػر ههَّٓػػػزة السػػػتعهالٍا الخػػػاص. والعكػػػس صػػػحٓح فػػػْ حالػػػة األةَسػػػر ال
 األىشطة األخري هثؿ ىشاط الزراعة والصىاعة التحوٓمٓة... الخ.
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 لفصـــــل الثــــــالثا

  2016/2017إعداد وتحديث جداول الهدخبلت والهخرجات لعام 
 

 2016الضوء عمْ هىٍجٓة إعداد وتحدٓث جداوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ ٌذا  الفصؿ ٓمقْ 
وكذلؾ جدوؿ الهدخالت  2017/ 2016وذلؾ باستخداـ البٓاىات الفعمٓة لمحسابات القوهٓة لعاـ  ،2017/

 تمؾ الجداوؿ. للتحدٓث عهمٓة ا تواجٍاوالتحدٓات الهختمفة التْ ٓهكف اف  2014/2015والهخرجات لعاـ 
، وأٌم 2014/2015جداول الهدخبلت والهخرجات لبلقتصاد الهصري لعام هىٍجية تركيب  أوال:

 الهشاكل والتحديات الهصاحبة لٍا:
بىاء جداوؿ  فْىقطة االىطالؽ األساسٓة  2014/2015تعتبر جداوؿ العرض واالستخداـ لعاـ 

خداـ إطارًا كاهاًل لمهوارد . تهثؿ جداوؿ العرض واالست2014/2015الهدخالت والهخرجات الهتهاثمة لعاـ 
حٓث ٓوضح جدوؿ العرض الهصادر  2008 لعاـ واالستخداهات ضهف إطار ىظاـ الحسابات القوهٓة

 االستخداـالخاصة بعرض الهىتجات فْ االقتصاد القوهْ )هحمٓة أو هستوردة(. كها ٓوضح جدوؿ 
خوؿ األولٓة الهتولدة عف العهمٓة ٓتـ بٍا استخداـ ٌذي الهوارد هف الهىتجات، وكذلؾ الد التْالطٓرقة 

اإلىتاجٓة، وفقًا لألىشطة التْ قاهت بإىتاج أو استٍالؾ ٌذي السمع والخدهات، حٓث تصىؼ األىشطة 
ضهف قطاعاتٍا  1(ISIC.4حسب دلٓؿ التصىٓؼ الصىاعْ الدولْ الهوحد لجهٓع األىشطة االقتصادٓة )

 التىظٓهٓة الرئٓسٓة التْ تتهثؿ فْ:
 الهشروعات غٓر الهالٓة.قطاع  -1
 قطاع الهشروعات الهالٓة. -2
 .قطاع الحكوهة العاهة -3
 .قطاع الٍٓئات التْ ال تٍدؼ إلِ الربح وتخدـ األسر الهعٓشٓة -4
 .قطاع األسر الهعٓشٓة -5
ٓبٓف جدوؿ العرض قٓهة الهىتجات الهحمٓة الهىتجة فْ كؿ ىشاط اقتصادي هقٓهة باألسعار و 

الواردات هف السمع و الهحمْ هف كؿ هىتو هقٓهًا باألسعار األساسٓة  األساسٓة، وكذلؾ جهمة اإلىتاج
واهش الىقؿ وكذلؾ صافْ الضرائب واإلعاىات والرسـو  والخدهات باإلضافة إلْ ٌواهش التجارة ٌو
ؿ إجهالْ العرض هف كؿ هىتو هف األسعار األساسٓة إلْ أسعار  الجهركٓة عمْ الهىتجات لتحٓو

  الهشتٓرف.

                                                 
1 United Nations (2008). International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), 

Rev.4. Department of Economic and Social Affairs Statistics Division. Statistical Papers, Series M No.4, Rev.4. 
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عرض جدوؿ االستخداـ تكمفة اإلىتاج فْ كؿ ىشاط اقتصادي هقٓهة بأسعار الهشتٓرف. وكذلؾ  ٓو
الىٍائْ لمحكوهة واألسر الهعٓشٓة والٍٓئات التْ ال تٍدؼ لمربح وتخدـ األسر  االستٍالكْاإلىفاؽ 

 الهعٓشٓة والصادرات هف السمع والخدهات.
فترض أف عرض كؿ هىتو ٓجب أف ٓعادؿ استخداهات ٌذا الهىتو عىدها ٓقاس كؿ هىٍها  ٓو

ة لتكمفة إىتاجً، بها فْ ذلؾ الهدخالت  بىفس السعر. وكذلؾ قٓهة هىتو أي صىاعة ٓجب أف تكوف هسآو
 األولٓة. وتستىد فكرة تحقؽ التوازف بٓف جدولْ العرض واالستخداـ عمِ ٌذٓف االفتراضٓف. 

الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة فْ /2015 2014تـ تركٓب جداوؿ العرض واالستخداـ لعاـ 
وتعدٓالتً  1993طبقًا لىظاـ الحسابات القوهٓة لعاـ  2018واإلحصاء فْ جهٍوٓرة هصر العربٓة عاـ 

 . 2008لعاـ 
تكوف جدوؿ العرض واالستخداـ لعاـ  هىتو،  166ىشاط اقتصادي و 90هف  /20142015ٓو

عْ الدولْ الهوحد لجهٓع األىشطة حٓث تصىؼ األىشطة االقتصادٓة حسب دلٓؿ التصىٓؼ الصىا
لفترة ا .1 (CPC 1.1وتصىؼ الهىتجات حسب التصىٓؼ الهركزي لمهىتجات ) .(ISIC.4االقتصادٓة )

 2014/2015الهرجعٓة لجداوؿ العرض واالستخداـ وكذلؾ جداوؿ الهدخالت والهخرجات ٌْ عاـ 
والواردات هف السمع والخدهات، وبالىسبة لمقطاع الحكوهْ والقطاع العاـ وقطاع األعهاؿ العاـ والصادرات 

لبٓاىات اإلىفاؽ االستٍالكْ الىٍائْ العائمْ، وبٓاىات القطاع الخاص فقد تـ االعتهاد عمْ بٓاىات عاـ 
2015. 

عمْ البٓاىات التفصٓمٓة لمىشرات  2014/2015اعتهد تركٓب جداوؿ العرض واالستخداـ لعاـ 
ا الجٍا ز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء حوؿ هختمؼ األىشطة اإلحصائٓة الدوٓرة التْ ٓصدٌر

االقتصادٓة، وكذلؾ ىتائو بعض الهسوح التْ ٓجٓرٍا الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء هثؿ: هسح 
ا بعض الجٍات الهختصة،  الدخؿ واإلىفاؽ، وهسح القوى العاهمة، إلِ جاىب بعض البٓاىات التْ تىشٌر

 :2وهف أٌهٍا
 .3إحصاءات التكالٓؼ وصافْ العائدىشرة  -1
 .4ىشرة تقدٓرات الدخؿ الزراعْ -2

 
 

                                                 
1
 United Nations (2002). Central Product Classification (CPC), Version 1.1. Department of Economic 

and Social Affairs Statistics Division. Statistical Papers, Series M No.77, Ver.1.1. 
فػػْ إطػػار ىظػػاـ الحسػػابات  2014/2015(. جػػداوؿ العػػرض واالسػػتخداـ لعػػاـ 2018الجٍػػاز الهركػػزي لمتعبئػػة العاهػػة واإلحصػػاء ) 2

 ، القاٌرة.22401/2018-71القوهٓة، هرجع رقـ 
 ، القاٌرة.2015عائد (. ىشرة إحصاءات التكالٓؼ وصافْ ال2016قطاع الشئوف االقتصادٓة ) -وزارة الزراعة واستصالح األراضْ  3
 ، القاٌرة.25، العدد 2015(. ىشرة تقدٓرات الدخؿ الزراعْ 2017قطاع الشئوف االقتصادٓة ) -وزارة الزراعة واستصالح األراضْ 4
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 .1الحساب الختاهْ لمدولة -3
 .2هٓزاف الهدفوعات الذي ٓصدري البىؾ الهركزي -4
 .3ٌٓئة اقتصادٓة 47الهٓزاىٓات العهوهٓة لعدد  -5

 

ىقاط القوة وأٌم الهعالجات في تركيب جداول العرض واالستخدام لعام  2-2
 :جهٍورية هصر العربيةفي  2014/2015

  :2014/2015ىقاط القوة في تركيب جداول العرض واالستخدام لعام  2-2-1
بصورة  2014/2015تـ تىاوؿ بعض األىشطة والهىتجات فْ جدولْ العرض واالستخداـ لعاـ 

 2012/2013أكثر تفصٓاًل والتْ تـ تىاولٍا فْ اإلصدار السابؽ لجداوؿ العرض واالستخداـ لعاـ 
 كالتالْ: 4بصورة إجهالٓة

  تـ تفصٓؿ خدهات التعمٓـ والخدهات الصحٓة واالجتهاعٓة وخدهات الصرؼ الصحْ والتخمص
حٓة  ا هف خدهات حهآة البٓئة والخدهات الٓراضٓة والترٓو هف الىفآات وخدهات الهرافؽ الصحٓة وغٌٓر

ْ الخدهات الهسوقة والتْ تهثؿ إىتاج ا 3إلْ  لقطاع الخاص، والخدهات غٓر أىواع هف الخدهات: ٌو
 .5الهسوقة والرسوـ والتْ تهثؿ إىتاج القطاع الحكوهْ

                                                 

 ، القاٌرة.2014/2015(. الحساب الختاهْ لمهوازىة العاهة لمدولة لعاـ 2017وزارة الهالٓة )  1
 . القاٌرة.2014/2015قطع البحوث االقتصادٓة. التقٓرر السىوي  –البىؾ الهركزي الهصري   2
ػػؿ الهسػػاكف التػػْ تقٓهٍػػا وزارة التعهٓػػر، ٌٓئػػة الهجتهعػػات العهراىٓػػة الجدٓػػدة،  3 الٍٓئػػة العاهػػة لتعاوىٓػػات البىػػاء واإلسػػكاف، صػػىدوؽ تهٓو

ىٓػة، الٍٓئػة العاهػة لالسػتثهار والهىػاطؽ الحػرة، الٍٓئة العاهة لمتحكٓـ واختبارات القطػف، جٍػاز تىهٓػة  التجػارة الداخمٓػة، ٌٓئػة السػمع التهٓو
س، الٍٓئػػة الهصػػٓرة العاهػػة لمهعػػارض والهػػؤتهرات، الجٍػػاز القػػوهْ لتىظػػٓـ  الٍٓئػػة العاهػػة لمهىطقػػة االقتصػػادٓة شػػهاؿ غػػرب قىػػاة السػػٓو

ػػة والجافػػة، الٍٓئػػة العاهػػة لهػػواىئ البحػػر األحهػػر، الٍٓئػػة العاهػػة االتصػػاالت، الٍٓئػػة العاهػػة لهٓىػػاء بورسػػعٓد، الٍٓئػػة العاهػػة لمهػػ واىئ البٓر
ػد، ٌٓئػة الىقػؿ العػ اـ لهٓىاء اإلسػكىدٓرة، الٍٓئػة العاهػة لىقػؿ الركػاب باإلسػكىدٓرة، الٍٓئػة القوهٓػة لسػكؾ حدٓػد هصػر، الٍٓئػة القوهٓػة لمبٓر

س، ٌٓئػػة هٓىػػاء دهٓػاط، الٍٓئػػة العاهػػة لمتىهٓػػة السػػٓاحٓة، الصػػىدوؽ بالقػاٌرة، ٌٓئػػة تىهٓػػة صػػىاعة تكىولوجٓػػا الهعموهػات، ٌٓئػػة قىػػاة  السػػٓو
العاهة لبىؾ ىاصر االجتهاعْ، صىدوؽ  الٍٓئةالحكوهْ لتغطٓة األضرار الىاتجة عف حوادث الىقؿ، الٍٓئة القوهٓة لمتأهٓف االجتهاعْ، 

ػوف، الٍٓئػة القوهٓػة لضػهاف جػود ة التأهٓف الحكوهْ لضهاف أرباب العٍد، الهعٍد القوهْ لػإلدارة، الٍٓئػة القوهٓػة التحػاد اإلذاعػة والتمٓفٓز
القمٓوبٓػػة، الٍٓئػػة العاهػػة لمتػػأهٓف التعمػػٓـ واالعتهػػاد، الهؤسسػػة العالجٓػػة باإلسػػكىدٓرة، الهؤسسػػة العالجٓػػة بالقػػاٌرة، الهؤسسػػة العالجٓػػة ب

الصػػػحْ، ٌٓئػػػة األوقػػػاؼ الهصػػػٓرة، البىػػػؾ الرئٓسػػػْ لالئتهػػػاف الزراعػػػْ، الٍٓئػػػة الزراعٓػػػة الهصػػػٓرة، الٍٓئػػػة الهصػػػٓرة العاهػػػة لمهسػػػاحة، 
ػػرة سػػٓىاء، العاهػػة لتىفٓػػذ الهشػػروعات الصػػىاعٓة والتعػػدٓف، الجٍػػاز الػػوطىْ لتىهٓػػة  الٍٓئػػةهشػػروعات التعهٓػػر والتىهٓػػة الزراعٓػػة،  شػػبً جٓز

ػ ة الهطابع األهٓٓرة، الٍٓئة العاهة لمتىهٓة الصىاعٓة، ٌٓئة البتروؿ، جٍاز تىظٓـ هرفؽ الكٍرباء وحهآة الهستٍمؾ، ٌٓئة الهحطػات الىوٓو
 لتولٓد الكٍرباء، ٌٓئة تىفٓذ الهشروعات الهائٓة لتولٓد الكٍرباء، ٌٓئة تىهٓة واستخداـ الطاقة الجدٓدة والهتجددة.

فػػػْ إطػػػار ىظػػػاـ  2012/2013لعػػػاـ  واالسػػػتخداـجػػػداوؿ العػػػرض ىشػػػرة (. 2016) ،الجٍػػػاز الهركػػػزي لمتعبئػػػة العاهػػػة واإلحصػػػاء  4
 ، القاٌرة.22401/2016-71الحسابات القوهٓة، هرجع رقـ 

 .، القاٌرة(8ـ )جدوؿ رق 2015/2014ىشرة جداوؿ العرض واالستخداـ لعاـ (. 2018) ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  5
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  ْتـ تفصٓؿ خدهات اإلدارة العاهة والخدهات األخرى الهقدهة لمهجتهع ككؿ وخدهات الضهاف االجتهاع
اإللزاهْ إلْ خدهات غٓر هسوقة ورسوـ الخدهات العاهة. حٓث ال تقدـ الحكوهة العاهة خدهات 

 .1هسوقة
  ْأىواع هف الخدهات: خدهات  3تـ تفصٓؿ خدهات توٓزع الكٍرباء والغاز والهٓاي والصرؼ الصحْ إل

 .2توٓزع الكٍرباء، خدهات توٓزع الغاز، وخدهات توٓزع الهٓاي والصرؼ الصحْ
  ْتـ الفصؿ بٓف خدهات الوساطة الهالٓة وخدهات التأهٓف، كها تـ تقسٓـ خدهات الوساطة الهالٓة إل

الهركزي كخدهة وساطة الوساطة الهالٓة غٓر الهسوقة )البىؾ الهركزي( والرسوـ الهحصمة لمبىؾ خدهات 
 .3(FISIMوخدهات الوساطة الهالٓة الهحتسبة بطٓرقة غٓر هباشرة )

  4األخرىتـ تفصٓؿ الهواد الكٓهٓائٓة األساسٓة إلْ أسهدة والهواد الكٓهٓائٓة األساسٓة. 
  ة وهىتجات صٓدالىٓة االصطىاعٓةتـ تفصٓؿ الهىتجات الكٓهٓائٓة األخرى واأللٓاؼ ، إلْ هىتجات أدٓو

ة والهىتجات  االصطىاعٓةوالهىتجات الكٓهٓائٓة األخرى واأللٓاؼ  والتْ ال تشهؿ هىتجات األدٓو
 .5الصٓدالىٓة

 ائٓة األخري إلْ هىتجات تـ تفصٓؿ هىتجات طواحٓف الحبوب والىشا وهىتجات الىشا والهىتجات الغذ
طواحٓف الحبوب، هىتجات الهخابز، هىتجات األعالؼ، السكر وهىتجات طواحٓف الحبوب والىشا 

 .6األخرىوالهىتجات الغذائٓة 
  ،تـ تفصٓؿ هىتجات المحـو واألسهاؾ والفواكً والخضروات والٓزوت والدٌوف إلْ المحوـ وهىتجاتٍا

ً الهصىعة، الٓزوت والدٌوف، هعالجة الخضروات وعصائر هف األسهاؾ وهىتجاتٍا، األعالؼ، الفواك
 .6الخضروات والفواكً

  7األخرىتـ تفصٓؿ هىتجات الحبوب إلْ هىتجات القهح والذرة واألرز وهىتجات الحبوب. 
  8األخرىتـ تفصٓؿ هىتجات الخضر إلْ هىتجات البطاطس والطهاطـ وهىتجات الخضر. 

                                                 

 .، القاٌرة(8دوؿ رقـ )ج 2015/2014ىشرة جداوؿ العرض واالستخداـ لعاـ (. 2018) ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  1
 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  2
 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  3
 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  4
 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  5
 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  6
 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  6
 .الهرجع السابؽ ،لعاهة واإلحصاءالجٍاز الهركزي لمتعبئة ا  7
 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  8
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  إلْ هىتجات القطف والبرسٓـ  الخاـ غٓر الهصىفة فِ هوضع أخرتـ تفصٓؿ هىتجات الهواد الىباتٓة
 .1غٓر الهصىفة فِ هوضع أخر األخرىوهىتجات الهواد الىباتٓة الخاـ 

 2تـ تفصٓؿ الحٓواىات الحٓة إلْ الهاشٓة والدواجف والحٓواىات الحٓة األخري. 
 

 أٌم الهعالجات 2-2-2
 أىشطة الزراعة: 
أىشطة فْ  7واإلىتاج الحٓواىْ والصٓد والخدهات الهتصمة إلِ  تـ تفصٓؿ أىشطة زراعة الهحاصٓؿ -

بداًل هف ىشاط واحد فْ جداوؿ العرض واالستخداـ عاـ  2014/2015جداوؿ العرض واالستخداـ عاـ 
ظٍار أٌـ الهحاصٓؿ  2012/2013 وتـ تفصٓؿ الهىتجات فْ الصفوؼ لتقابؿ تفصٓالت األىشطة وا 
 .3الزراعٓة

زراعة الهحاصٓؿ واإلىتاج الحٓواىْ والصٓد والخدهات الهتصمة باإلعتهاد عمِ  تـ حساب إىتاج أىشطة -
بٓاىات وزارة الزراعة باإلضافة إلِ الىشرات السىوٓة لمىشاط الزراعْ الصادرة عف الجٍاز الهركزي لمتعبئة 

اج . وهف الجدٓر بالذكر اىً قد تـ تقدٓر قٓهة اإلىت2014/2015العاهة واإلحصاء لمعاـ الزراعْ 
لمحٓواىات الحٓة وتقدٓر قٓهة إىتاج أىشطة الخدهات الزراعٓة وأىشطة ها بعد الحصاد والتْ ال تقدر فْ 

 ىشرات وزارات الزراعة.
 

 :ىشاط استخراج الىفط الخام والغاز الطبيعي 
عمِ تـ االعتهاد عمِ تقدٓرات الحسابات القوهٓة بوزارة التخطٓط والهتابعة واإلصالح اإلداري الهعتهدة  -

الكهٓات الهىتجة هف البتروؿ الخاـ والغاز الطبٓعْ الواردة هف وزارة البتروؿ والثروة الهعدىٓة وأسعار 
و ها ٓعبر عف وجود دعـ ضهىْ ىتٓجة بٓع هىتجات البتروؿ الخاـ  التصدٓر لتقٓٓـ اإلىتاج الهحمْ، ٌو

بٓف البٓع بأسعار التصدٓر وأسعار  والغاز الطبٓعْ بأسعار أقؿ هف أسعار التصدٓر، ولذا تـ اعتبار الفرؽ
البٓع الفعمٓة ٌو دعـ عمِ هىتجات البتروؿ الخاـ والغاز الطبٓعْ وذلؾ لهعالجة الفرؽ بٓف تقدٓرات وزارة 
البتروؿ لإلىتاج الهعتهدة عمِ اإلٓرادات الفعمٓة لإلىتاج الهباع بالسعر الهحمْ وتقدٓرات وزارة التخطٓط 

 ٓر.التْ تعتهد عمِ أسعار التصد
 

 :ىشاط ُصىع فحم الكوك والهىتجات الىفطية الهكررة 
و ٓهثؿ أٌهٓة خاصة ضهف أىشطة الصىاعات التحوٓمٓة. وفٓها ٓتعمؽ بالدعـ الهقدـ لمهىتجات  - ٌو

البترولٓة، فقد تـ االعتهاد عمِ بٓاىات وزارة البتروؿ، وىشرات الهسح الصىاعْ بالجٍاز الهركزي لمتعبئة 
                                                 

 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  1
 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  2
 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  3
. 
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ساب الختاهْ لمدولة، باإلضافة إلِ بٓاىات وزارة التخطٓط والهتابعة واإلصالح العاهة واإلحصاء، والح
اإلداري. كها تـ حساب اإلىتاج بالسعر األساسْ، وهستمزهات اإلىتاج بسعر السوؽ. وتظٍر ٌذي الهعالجة 

 الدعـ الضهىْ الهقدـ هف الحكوهة لمهىتجات البترولٓة.  
 هدادات تكييف الٍواء: ىشاط إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار  وا 
ا الجٍاز الهركزي  - تـ االعتهاد عمِ بٓاىات الىشرة السىوٓة إلحصاءات الكٍرباء والطاقة التْ ٓصدٌر

. وقد تـ تقسٓـ ىشاط إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار 2015/2014لمتعبئة العاهة واإلحصاء لسىة 
ْ أىشطة تول هدادات تكٓٓؼ الٍواء إلِ ثالثة أىشطة ٌو ٓد الكٍرباء، وخدهات ىقؿ وتوٓزع الكٍرباء، وا 

وتوٓزع الغاز الطبٓعْ وتـ حساب اإلىتاج ألىشطة تولٓد وىقؿ وتوٓزع الكٍرباء وتوٓزع الغاز الطبٓعْ 
 .1بصافْ العائد

 :إىتاج البىوك 
 تقدـ البىوؾ ىوعٓف هف الخدهات ٌها:

الىقد األجىبْ والخدهات الهصرفٓة  عائد الخدهات الهصرفٓة هف العهوالت، وأرباح وخسائر عهمٓات بٓع -
 األخرى والتْ تهثؿ اإلىتاج الفعمْ لمبىوؾ.

(: تـ االعتهاد عمِ تقآرر البىؾ FISIMخدهات الوساطة الهالٓة الهحتسبة بطٓرقة غٓر هباشرة ) -
، وكذلؾ سعر 2015الهركزي الشٍٓرة لهعرفة قٓهة الودائع لدى البىوؾ، وقٓهة القروض فْ شٍر ٓوىٓة 

الفائدة عمِ القروض وسعر الفائدة عمِ الودائع، وسعر الخصـ بٓف البىوؾ، تـ حساب قٓهة خدهات 
 الوساطة الهالٓة الهقدرة بطٓرقة غٓر هباشرة كالتالْ:

 -سعر الفائدة عمِ القروض(  × )إجهالْ قٓهة القروض [اإلىتاج الهقدر لخدهات الوساطة الهالٓة ر    
سعر الخصـ بٓف  ×)إجهالْ قٓهة الودائع [+  ]الخصـ بٓف البىوؾ( سعر ×)إجهالْ قٓهة القروض 

 2 ]سعر الفائدة عمِ الودائع( ×)إجهالْ  قٓهة الودائع  -البىوؾ(  
أٓضًا تـ االعتهاد عمِ رصٓد البىوؾ هف االستثهارات الهالٓة فْ جاىب األصوؿ والتْ تعتبر أذوف خزاىة 

ا قروض عاهة تهتمكٍا البىوؾ فْ هقابؿ الحصوؿ عم ِ العائد هف ٌذي األذوف والسىدات الحكوهٓة واعتباٌر
لٍذي  خدهات الوساطة الهالٓة الهحتسبة بطٓرقة غٓر هباشرةتقدٓر ، تـ هقدهة لقطاع الحكوهة العاهة 

ضافتٍا إلِ اإلىتاج الهقدر لخدهات الوساطة الهالٓة.  األذوف وا 
  عادة التأهين وصىاديق الهعاشات التقاعدية باستثىاء الضهان إىتاج ىشاط تهويل التأهين وا 

 تـ حساب اإلىتاج الهقدر واإلىتاج الفعمْ لشركات التأهٓف واإلىتاج الهقدر لٍٓئة ، االجتهاعي اإللزاهي
 

                                                 

 .الهرجع السابؽ ،الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء  1
2  European Commission, International Monetary Fund, United Nations, Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD), and World Bank (2009). System of National Accounts (SNA) 2008.  New 

York. 
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 ْ1التأهٓىات االجتهاعٓة كالتال: 
ا ودفع التعوٓضات  - اإلىتاج الهقدر لشركات التأهٓف التْ تقوـ بتمقْ أقساط التأهٓف واستثهاٌر

 ٓرف:لمهتضر 
 التغٓر فْ االحتٓاطٓات  -التعوٓضات الهدفوعة  -اإلىتاج الهقدر ر األقساط الهحصمة     
 :حسابً كالتالْأها اإلىتاج الفعمْ فتـ     
 اإلىتاج الفعمْ ر عهوالت إعادة التأهٓف + اإلٓرادات األخرى + اإلٓجارات الهحصمة   

االجتهاعٓة التْ تقوـ بتمقْ أقساط التأهٓىات االجتهاعٓة تـ حساب اإلىتاج الهقدر لٍٓئة التأهٓىات  -
ا ودفع الهعاشات بهىٍو التكمفة كالتالْ:  واستثهاٌر

ضات العاهمٓف + إٌالؾ رأس الهاؿ الثابت + الضرائب    اإلىتاج الهقدر ر االستٍالؾ الوسٓط + تعٓو
 اإلعاىات األخرى عمِ اإلىتاج. -األخرى عمِ اإلىتاج 

 قطاع الحكوهة: 
لمدولة بهىٍو التكمفة طبقًا لمتوصٓات الدولٓة لىظاـ الحسابات القوهٓة  ْقطاع الحكوهالتـ حساب إىتاج  -

 كالتالْ: 2008
اإلىتاج الهقدر لقطاع الحكوهة ر شراء السمع والخدهات + تعوٓضات العاهمٓف + إٌالؾ رأس الهاؿ الثابت    

 .+ الضرائب والرسـو التْ تدفعٍا الوحدات الحكوهٓة
ٓتضهف الحساب الختاهْ لمدولة تفاصٓؿ الهستمزهات السمعٓة والخدهٓة عمْ هستوي الهىتجات فقط  -

جهالْ الحكوهة، وقٓـ الهستمزهات السمعٓة  لمجٍاز اإلداري لمدولة والٍٓئات الخدهٓة واإلدارة الهحمٓة وا 
عمْ هستوي إجهالْ بىود  (COFOG) والخدهٓة لقطاعات الحكوهة طبقًا لتصىٓؼ وظائؼ الحكوهة

الهستمزهات السمعٓة والخدهٓة والتْ تشهؿ إجهالْ الهستمزهات السمعٓة هف الهواد الخاـ والوقود والٓزوت 
جهالْ الهستمزهات الخدهٓة هف هصروفات الصٓاىة  وهواد التعبئة والتغمٓؼ وهستمزهات سمعٓة أخري وا 

تمزهات خدهٓة أخري. تـ الحصوؿ عمْ توٓزع وهصروفات اإلٓجار وهس واالتصاالتوهصروفات البٓرد 
عمْ  (COFOG) الهستمزهات السمعٓة والخدهٓة لقطاعات الحكوهة طبقًا لتصىٓؼ وظائؼ الحكوهة

 هستوي الهىتجات باستخداـ ٌٓكؿ إجهالٓات بىود الهستمزهات السمعٓة والخدهٓة إلجهالْ الحكوهة.
بتة عمْ هستوي الهىتجات فقط لمجٍاز اإلداري ٓتضهف الحساب الختاهْ لمدولة تفاصٓؿ األصوؿ الثا -

جهالْ األصوؿ الثابتة لقطاعات الحكوهة  جهالْ الحكوهة، وا  لمدولة والٍٓئات الخدهٓة واإلدارة الهحمٓة وا 
. تـ الحصوؿ عمْ توٓزع األصوؿ الثابتة لقطاعات الحكوهة (COFOG)طبقًا لتصىٓؼ وظائؼ الحكوهة 
 هستوي الهىتجات باستخداـ ٌٓكؿ األصوؿ الثابتة إلجهالْ الحكوهة. عمْ طبقًا لتصىٓؼ وظائؼ الحكوهة

                                                 
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، الهرجع السابؽ  1
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تـ تقدٓر اإلٌالؾ لقطاعات الحكوهة طبقًا لتصىٓؼ وظائؼ الحكوهة كىسبة هف األجور حٓث ال  -
 .ٓتضهف الحساب الختاهْ لمدولة تقدٓرًا لإلٌالؾ

 

 أىشطة الهمكية العقارية: 
عمِ هحافظات الجهٍوٓرة هف تعداد السكاف واإلسكاف تـ االعتهاد عمِ بٓاىات عدد الوحدات هوزعة  -

الذي ىفذي الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء هع إجراء بعض التعدٓالت   2017والهىشآت لعاـ 
. وتـ تقدٓر قٓهة اإلىتاج ألىشطة الهمكٓة العقآرة 2015/2014بها ٓتىاسب هع الوضع القائـ لعاـ 

رات الشٍٓرة عمِ هستوى الهحافظات الهحسوبة هف بحث اإلٓجارات الذي اعتهادًا عمِ هتوسطات اإلٓجا
 .2015/2014ىفذي الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء لعاـ 

 

 اإليجارات السكىية الفعمية والهحتسبة: 
تـ االعتهاد عمِ بٓاىات بحث الدخؿ واإلىفاؽ واالستٍالؾ لألسر الهعٓشٓة لتقدٓر قٓهة اإلٓجارات  -

 .1 2015السكىٓة الفعمٓة والهحتسبة لألسر الهعٓشٓة، وذلؾ لعاـ 
 ىشاط الىقل البري 
والرقـ  2014تـ االعتهاد عمِ عدد الهركبات طبقًا لىوع الترخٓص هف ىشرات الىقؿ البري عاـ  -

. وقد تـ تقدٓر إىتاج ىشاط 2012بأساس  2014اسْ ألسعار الهستٍمكٓف لخدهات الىقؿ البري لعاـ القٓ
هضروبًا فْ هعدؿ الىهو لعدد  2012هف خالؿ إىتاج ىشاط الىقؿ البري لعاـ  2014الىقؿ البري لعاـ 

ري لعاـ والرقـ القٓاسْ ألسعار الهستٍمكٓف لخدهات الىقؿ الب 2014و  2012الهركبات بٓف عاهْ 
 .2014، هضافًا الًٓ تقدٓرات الٍٓئات االقتصادٓة لخدهات الىقؿ البري لعاـ 2012بأساس  2014

  ٌواهش الىقل وتجارة الجهمة والتجزئة 
تـ االعتهاد عمِ بٓاىات هسح السٓاحة لحساب إجهالْ ٌاهش الىقؿ هف خالؿ إجهالْ اإلىتاج لىقؿ  -

 سكؾ حدٓد(  -ائْ ه -جوى   -البضائع لكؿ أىشطة الىقؿ )بري 
ة لتجارة الجهمة والتجزئة لمقطاع العاـ والخاص لحساب الٍاهش  - تـ االعتهاد عمِ بٓاىات الىشرة السىٓو

التجاري لمهىتجات عف طٓرؽ تفاصٓؿ الهبٓعات والهشتٓرات والتغٓر فْ الهخزوف والعهولة طبقًا لألىشطة 
 مهىتجات. االقتصادٓة وكذلؾ تفاصٓؿ الهبٓعات والهشتٓرات طبقًا ل

تـ توٓزع ٌواهش الىقؿ والتجارة عمِ الهىتجات فْ عهود خاص بكؿ هىٍها فْ جدوؿ العرض  -
لمحصوؿ عمِ قٓهة ٌذي الهىتجات بسعر الهشترى، هع وضع ٌذي الٍواهش بقٓهة سالبة أهاـ الصفوؼ 

ٓتحقؽ التوازف الخاصة بخدهات تجارة الجهمة والتجزئة وخدهات الىقؿ البري والهائْ والجوي، وذلؾ حتِ 
 بٓف العرض واالستخداـ هف خدهات الىقؿ والتجارة بسعر الهشترى.

                                                 
 . القاٌرة.2015(. بحث الدخؿ واإلىفاؽ واالستٍالؾ لعاـ 2016ة واإلحصاء )عاهالجٍاز الهركزي لمتعبئة ال  1
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 ىشاط التعميم في القطاع الخاص 
و  2012/2013تـ االعتهاد عمْ هؤشر عدد الطالب عمْ هستوي إجهالْ الجهٍوٓرة عف عاهْ  -

 واحتساب هعدؿ ىهو الطالب. 2014/2015
لتقدٓر هعدؿ  2014/2015و  2012/2013هْ تـ االعتهاد عمْ بحث الدخؿ واالىفاؽ عف عا -

 ىهو إىفاؽ األسر عمْ الدروس الخصوصٓة
باالعتهاد عمْ إىتاج ىشاط  2014/2015تـ تقدٓر إىتاج ىشاط التعمٓـ فْ القطاع الخاص عاـ  -

كأساس هضروبًا فْ هعدؿ ىهو عدد الطالب وهعدؿ ىهو  2012/2013التعمٓـ فْ القطاع الخاص عاـ 
 .2014/2015و  2012/2013الدروس الخصوصٓة بٓف عاهْ  إىفاؽ األسر عمْ

 

 األىشطة في هجال صحة اإلىسان في القطاع الخاص 
لتقدٓر هعدؿ  2014/2015و  2012/2013تـ االعتهاد عمْ بحث الدخؿ واالىفاؽ عف عاهْ  -

 ىهو هعدؿ ىهو إىفاؽ األسر عمْ الخدهات الصحٓة.
باالعتهاد  2014/2015اإلىساف فْ القطاع الخاص عاـ تـ تقدٓر إىتاج األىشطة فْ هجاؿ صحة  -

كأساس هضروبًا  2012/2013عمْ إىتاج األىشطة فْ هجاؿ صحة اإلىساف فْ القطاع الخاص عاـ 
 .2014/2015و  2012/2013فْ هعدؿ ىهو إىفاؽ األسر عمْ الخدهات الصحٓة بٓف عاهْ 

 

 الخاص األىشطة الرياضية وأىشطة التسمية والترفيً في القطاع 
حٓة والثقافٓة والٓراضٓة لعاـ  - تـ االعتهاد عمْ الرقـ القٓاسْ ألسعار الهستٍمكٓف لمخدهات الترٓو

 .2012بأساس  2014
 2014/2015تـ تقدٓر إىتاج األىشطة الٓراضٓة وأىشطة التسمٓة والترفًٓ فْ القطاع الخاص عاـ  -

 2012/2013ترفًٓ فْ القطاع الخاص عاـ باالعتهاد عمْ إىتاج األىشطة الٓراضٓة وأىشطة التسمٓة وال
كأساس هضروبًا فْ الرقـ القٓاسْ ألسعار الهستٍمكٓف لمخدهات التروٓحٓة والثقافٓة والٓراضٓة لعاـ 

 .2012بأساس  2014
 طة اإلقاهة و أىشطة خدهات األطعهة والهشروباتأىش 
عمْ  باالعتهاد 2014/2015 تـ تقدٓر إىتاج ىشاط اإلقاهة وأىشطة خدهات األطعهة والهشروبات لعاـ -

والذي ٓجٓرً الجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء لصالح  2014/2015ىتائو بحث السٓاحة لعاـ 
 وزارة السٓاحة فْ جهٍوٓرة هصر العربٓة. 

 اإلىفاق اإلستٍبلكي الىٍائي لمٍيئات التي ال تٍدف لمربح وتخدم األسر الهعيشية 
تـ االعتهاد عمْ تقدٓرات وزارة التخطٓط والهتابعة واإلصالح اإلداري لإلىفاؽ اإلستٍالكْ الخاص  -

و 2012/2013والحكوهْ لتقدٓر هعدؿ ىهو إجهالْ اإلىفاؽ اإلستٍالكْ الخاص والحكوهْ بٓف عاهْ 
2014/2015. 
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الىٍائْ لمٍٓئات التْ ال تٍدؼ لمربح وتخدـ األسر الهعٓشٓة لعاـ  االستٍالكْاإلىفاؽ  تـ تقدٓر -
الىٍائْ لمٍٓئات التْ ال تٍدؼ لمربح وتخدـ األسر الهعٓشٓة لعاـ  االستٍالكْاإلىفاؽ 2014/2015
الىٍائْ لمٍٓئات التْ ال تٍدؼ لمربح وتخدـ األسر  االستٍالكْعمْ اإلىفاؽ  باالعتهاد 2014/2015

الخاص  االستٍالكْكأساس هضروبًا فْ هعدؿ ىهو إجهالْ اإلىفاؽ  2012/2013الهعٓشٓة لعاـ 
 .2014/2015و   2012/2013والحكوهْ بٓف عاهْ

 

 أىشطة الخدهات: 
 .2012بأساس  2014تـ االعتهاد عمْ الرقـ القٓاسْ ألسعار الهىتجٓف لعاـ  -
لتقدٓر هعدؿ ىهو  2014/2015و  2012/2013تـ االعتهاد عمْ بحث القوي العاهمة عف عاهْ  -

 هعدؿ ىهو أعداد العاهمٓف فْ أىشطة الخدهات.
 2014/2015تـ تقدٓر إىتاج األىشطة الٓراضٓة وأىشطة التسمٓة والترفًٓ فْ القطاع الخاص عاـ  -

 2012/2013باالعتهاد عمْ إىتاج األىشطة الٓراضٓة وأىشطة التسمٓة والترفًٓ فْ القطاع الخاص عاـ 
و هعدؿ ىهو هعدؿ ىهو  2012بأساس  2014الرقـ القٓاسْ ألسعار الهىتجٓف لعاـ كأساس هضروبًا فْ 

 .2014/2015و  2012/2013أعداد العاهمٓف فْ أىشطة الٓراضٓة وأىشطة التسمٓة والترفًٓ بٓف عاهْ
 

 الصادرات والواردات 
جٍاز الهركزي لمتعبئة الصادرات والواردات السمعٓة: تـ االعتهاد عمْ قاعدة بٓاىات التجارة الخارجٓة بال -

 CPC( وتـ تحوٓمٍا وفقًا لمتصىٓؼ الهركزي لمهىتجات )HS 2012العاهة واإلحصاء وفقًا لمىظاـ الهىسؽ )

 ( هف خالؿ الربط بٓف التصىٓفٓف.1.1
ة لهٓزاف الهدفوعات الذي ٓعدي  - الصادرات والواردات الخدهٓة: تـ االعتهاد عمْ البٓاىات الربع سىٓو

 لهصري.البىؾ الهركزي ا
ا هف هف خالؿ البىد الخاص بالسفر فْ هٓزاف  - هشتٓرات الهقٓهٓف الهباشرة فْ الخارج: تـ تقدٌٓر

ِ تعتبر واردات حٓث أىٍا تعبر عف قٓهة ها أىفقً  الهدفوعات الذي ٓعدي البىؾ الهركزي الهصري ٌو
عمِ ىتائو  العتهادباالهقٓهوف خارج هصر أي فْ الدوؿ األجىبٓة، وتـ توٓزعٍا عمْ هستوي الهىتجات 

هسح السٓاحة لتوٓزع هشتٓرات الهقٓهٓف الهباشرة فْ الخارج عمِ بىود اإلىفاؽ الرئٓسة هف السمع 
ضافة  والخدهات، وتـ إضافة عهود لهشتٓرات الهقٓهٓف الهباشرة فْ الخارج لإلىفاؽ اإلستٍالكْ الىٍائْ، وا 

 واردات.عهود لهشتٓرات الهقٓهٓف الهباشرة فْ الخارج لهصفوفة ال
ا هف هف خالؿ البىد الخاص بالسفر فْ هٓزاف  - هشتٓرات غٓر الهقٓهٓف فْ الداخؿ: تـ تقدٌٓر

ِ تعتبر صادرات حٓث أىٍا تعبر عف قٓهة ها أىفقً  الهدفوعات الذي ٓعدي البىؾ الهركزي الهصري ٌو
السٓاحة لتوٓزع  غٓر الهقٓهوف داخؿ هصر، وتـ توٓزعٍا عمْ هستوي الهىتجات باإلعتهاد عمِ ىتائو هسح

هشتٓرات غٓر الهقٓهٓف فْ الداخؿ عمِ بىود اإلىفاؽ الرئٓسة هف السمع والخدهات، وتـ إضافة عهود 
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ضافة عهود لهشتٓرات غٓر الهقٓهٓف  االستٍالكْلهشتٓرات غٓر الهقٓهٓف فْ الداخؿ لإلىفاؽ  الىٍائْ، وا 
 فْ الداخؿ لهصفوفة الصادرات.

 

  الجهركية واإلعاىاتهصفوفة الضرائب والرسوم: 
تـ االعتهاد فْ تقدٓر الضرائب والرسوـ الجهركٓة واإلعاىات عمْ الحساب الختاهْ لمدولة الصادر  -

عف وزارة الهالٓة، والتْ تتهثؿ فْ الضرائب عمْ السمع والخدهات وضرائب التجارة الدولٓة باإلضافة إلْ 
 ضرائب أخري عمْ األعهاؿ التجآرة.

ئب فْ جدوؿ العرض إلْ الضرائب عمْ السمع الهحمٓة والضرائب عمْ السمع تـ تقسٓـ ٌذي الضرا -
 عمْ الهىتجات باإلضافة إلْ الرسـو الجهركٓة عمْ الواردات.  األخرىالهستوردة والضرائب 

تـ الحصوؿ عمْ توٓزع الضرائب العاهة عمْ الهبٓعات عمْ السمع الهحمٓة وعمْ السمع الهستوردة  -
عمْ ٌٓكؿ ٌذي البىود عمْ هستوي  باالعتهادالواردات عمْ هستوي الهىتجات  والرسوـ الجهركٓة عمْ

الهىتجات هف إحصاءات التجارة الخارجٓة بالجٍاز الهركزي لمتعبئة العاهة واإلحصاء وفقًا لمىظاـ الهىسؽ 
(HS 2012)  الهعتهدة عمْ بٓاىات هصمحة الجهارؾ وتـ تحوٓمٍا وفقًا لمتصىٓؼ الهركزي لمهىتجات
(1.1 CPC.هف خالؿ الربط بٓف التصىٓفٓف ،) 

عمْ الهىتجات تهثؿ الضرائب عمْ السمع والخدهات بالحساب الختاهْ لمدولة والتْ ال  األخرىالضرائب  -
حمٓة وعمْ السمع الهستوردة، وتـ توٓزعٍا وفقًا تشهؿ الضرائب العاهة عمْ الهبٓعات عمْ السمع اله

 لمهىتجات بجدوؿ العرض هف خالؿ التفصٓالت الواردة فْ الحساب الختاهْ لمدولة.
ىٓة ، دعـ  - تـ االعتهاد فْ تقدٓر اإلعاىات عمِ الحساب الختاهْ لمدولة، والذي ٓتضهف دعـ السمع التهٓو

ىشٓط الصادرات، دعـ الهزارعٓف، دعـ الكٍرباء، دعـ ىقؿ الهواد البترولٓة، دعـ تىشٓط الصادرات، دعـ ت
ة، دعـ االىتاج  الصحْالركاب، التأهٓف  ، دعـ تىهٓة الصعٓد باإلضافة إلْ الدعـ الهوجً الصىاعْواألدٓو

 لمهؤسسات الهالٓة. 
 ٓىٓة، تـ توٓزع الدعـ عمْ السمع التهوٓىٓة عمِ الخبز فقط وفقًا لبٓاىات الٍٓئة العاهة لمسمع التهو

الت هف الحكوهة لمعائالت ولٓست دعـ  ىٓة تحٓو وتـ اعتبار دعـ السمع التْ تباع بهوجب البطاقات التهٓو
 عمِ الهىتجات.

 االىفاق االستٍبلكي الىٍائي الحكوهي 

تـ حساب اإلىفاؽ االستٍالؾ الىٍائْ الحكوهْ بطٓرقة غٓر هباشرة، هف خالؿ قٓهة اإلىتاج الحكوهْ هطروحًا  -
و ٓعادؿ إجهالْ اإلىتاج غٓر السوقْ فْ الحكوهة.هىً حصٓمة   بٓع السمع والخدهات والرسـو ٌو

 اإلىفاق االستٍبلكي الىٍائي العائمي 
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تـ الحصوؿ عمْ توٓزع اإلىفاؽ االستٍالكْ الىٍائْ العائمْ باالعتهاد عمِ بحث الدخؿ واإلىفاؽ عاـ  -
وتصىٓؼ اإلىفاؽ االستٍالكْ  CPC 1.1، حٓث تـ عهؿ ربط بٓف التصىٓؼ الهركزي لمهىتجات 2015

 .COICOPالىٍائْ لمعائالت حسب الغرض 
تـ تقدٓر اإلىفاؽ الىٍائْ لبعض الهىتجات كهتهـ حسابْ فْ جدوؿ االستخداـ هف خالؿ هىٍجٓة التدفؽ  -

السمعْ، بجاىب االعتهاد عمِ طبٓعة كؿ هىتو هف حٓث استخداهً كاستٍالؾ وسٓط أو استٍالؾ ىٍائْ أو 
ف رأس  هالْ.تكٓو

 تقدير القطاع غير الهغطى 
تـ االعتهاد عمِ بٓاىات هسح القوى العاهمة لتقدٓر اإلىتاج فْ القطاع غٓر الهغطِ إحصائًٓا لبعض  -

األىشطة االقتصادٓة، حٓث تـ تقدٓر اإلىتاج باستخداـ الفرؽ بٓف أعداد العاهمٓف فْ الىشرات الهتخصصة 
اهمة هضروبًا فْ هتوسطات إىتاجٓة العاهؿ الواحد الهقدرة هف وأعداد العاهمٓف الواردة فْ هسح القوى الع

الرقـ  ،وكذلؾ .الهستٍمكٓف باإلضافة إلِ األرقاـ القٓاسٓة ألسعار الهىتجٓف و .البٓاىات الواردة فْ الىشرات
مٓة كها تـ تقدٓر الهستمزهات واألجور  القٓاسْ لإلىتاج الصىاعْ لبعض األىشطة فْ الصىاعات التحٓو

ىات االقتصادٓة األخرى باستخداـ الىسب والهعاهالت الفىٓة هف الىشرات الهتخصصة.  كها تـ االستعاىة والبٓا
الخدهات باستخداـ إجهالْ إىفاؽ األسر عمِ ٌذي الخدهات  إىتاج بعض الشتقاؽبهسح الدخؿ واإلىفاؽ 

رض واالستخداـ لتقدٓر بجاىب االعتهاد عمِ هىٍجٓة التدفؽ السمعْ خالؿ عهمٓة التوازف بٓف جاىبْ الع
 .اإلىتاج الهحمِ لبعض الهىتجات

  تـ استخداـ طٓرقةRAS  الوسٓط بعد تخصٓص الفروؽ بٓف  االستٍالؾإلجراء عهمٓة التوازف لهصفوفة
ْ عمْ هستوي كؿ هىتو وفقًا لىٍو التدفؽ السمعْ. واالستخداـجدولْ العرض  لطٓرقة الهعهوؿ بٍا إلجراء ا ٌو

 .1،2عمْ هستوي كؿ هىتو واالستخداـدولْ العرض عهمٓة التوازف بٓف ج
 

 :2017-2016الهىٍجية الهستخدهة في تركيب الحسابات القوهية 
 :القطاعات الهؤسسية

ذلؾ كها و  2008وعاـ  1993ـ لىظاـ الحسابات القوهٓة لعا تـ تركٓب حسابات القطاعات الهؤسسٓة وفقاً 
 :ٓمْ
  هف القطاع العاـ والٍٓئات االقتصادٓة والقطاع الخاص قطاع الهشروعات الغٓر هالٓة الذى ٓضـ كؿ

الهىظـ واالستثهارى و ٓشهؿ كافة الهشروعات التْ تعهؿ فْ هجاؿ إىتاج السمع والخدهات السوقٓة فْ 
 .كافة األىشطة االقتصادٓة عدا خدهات الوساطة الهالٓة

                                                 
1
 Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables (2008). Op. cit. 

2
 Michael Stanger (2018). An Algorithm to Balance Supply and Use Tables. International Monetary 

Fund - Statistics Department. 
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 ضـ القطاع العاـ والٍٓئات االقتصادٓة وال شهؿ قطاع الهشروعات الهالٓة ٓو قطاع الخاص ٓو
الهشروعات التْ تعهؿ فْ هجاؿ الوساطة الهالٓة والتاهٓف )ٓشهؿ صىادٓؽ الهعاشات التقاعدٓة( 

 والخدهات الهالٓة الهساعدة
  ضـ الحكوهة الهركٓزة والهحمٓة والٍٓئات الخدهٓة بصفتٍا وحدات تىتو قطاع الحكوهة العاهة ٓو

 خدهات غٓر هسوقة تقدهٍا هجاىا او بأسعار رهٓزة 
  كٓاىات قاىوىٓة واجتهاعٓة تعهؿ فْ إىتاج ْ قطاع الٍٓئات التِ التٍدؼ الِ الربح وتخدـ العائالت ٌو

ْ التستٍدؼ تحقٓؽ ربح.سمع وخدهات غٓر سوقٓة وتقدـ خدها  تٍا هجاىا او بأسعار رهٓزة ٌو
  و ٓتكوف هف األفراد واألسر الهعٓشٓة التْ تتشارؾ فْ الهسكف والدخؿ واألىفاؽ كها القطاع العائمِ ٌو

 .)ٓشهؿ الهشروعات غٓر الهىظهة(
 ِباالضافة الِ قطاع العالـ الخارج. 

 

 :التصاىيف الهستخدهة
تصىٓؼ اإلىفاؽ االستٍالكْ الىٍائْ لمحكوهػة حسػب ، 4Rev. ISICالتصىٓؼ الصىاعْ الدولْ الهوحد  

تصىٓؼ اإلىفاؽ االستٍالكْ الىٍػائْ لمعػائالت ، وحسب الىشاط االقتصادى  COFOGالتصىٓؼ الوظٓفْ
، 2008بعػػدي  وهػػف 1993تصػػىٓؼ الهعػػاهالت فػػْ ىظػػاـ الحسػػابات القوهٓػػة  ،COICOPحسػػب الغػػرض 

تصػػػػىٓؼ الهتعػػػػاهمٓف فػػػػْ ىظػػػػاـ الحسػػػػابات القوهٓػػػػة ، CBC Rev.1.1التصػػػػىٓؼ الهركػػػػزى لمهىتجػػػػات 
 .HSالىظاـ الهىسؽ إلحصاءات التجارة الخارجٓة ، 2008وهف بعدي 1993

 :الهىٍجية الهستخدهة
هىٍو االىتاج ٌو الهستخدـ فِ احتساب القٓهة الهضافة لكؿ هف القطاعات االقتصادٓة )الهشروعات 

 الهالٓة والغٓر هالٓة (الرئٓسٓة والفرعٓة
كها تـ تقدٓر االىتاج بالىسبة لقطاع الحكوهة العاهة والٍٓئات التِ ال تٍدؼ الِ الربح وتخدـ العائالت 

ضات العاهمٓف+االستٍالؾ الوسٓط+صافِ الضرائب +االٌالؾ(   باحتساب هكوىات التكمفة )تعٓو
هة والٍٓئات هطروح هىً الهبٓعات الهسوقة والغٓر هسوقة ٓساوى كها اف هجهوع االىفاؽ االستٍالكِ لمحكو 

 االىفاؽ االستٍالكِ الىٍائِ لٍها كها تـ تقسٓـ اىفاؽ الحكوهة الِ فردى وجهاعِ
تـ تقدٓر الىاتو الهحمِ االجهالِ عف طٓرؽ عوائد عواهؿ االىتاج )التِ تشهؿ تعوٓضات العاهمٓف  ٓو

الضرائب ( وبذلؾ قد استخدهت الثالث هىاٌو لتقدٓر الىاتو الهحمِ واالستٍالؾ الوسٓط واالٌالؾ وصافِ 
 .االجهالِ

 هصادر البياىات
 و الجٍة الهسئولة عف هد االدارة بكؿ الىشرات التِ تخدـ الحسابات القوهٓة  :الجٍاز الهركزى لبلحصاء ٌو

 بىاء عمِ اتفاقٓة التعاوف بٓف الوزارة والجٍاز وهىٍا:
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 السىوى قطاع عاـ وخاصىشرة االىتاج الصىاعِ  -
 ىشرة التشٓٓد والبىاء قطاع وخاص -
 ىشرة تجارة الجهمة والتجزئة قطاع وخاص -
 ىشرة الفىادؽ والبىسٓوىات والقرى السٓاحٓة -
 ىشرة االىتاج الزراعِ -
 ىشرة الكٍرباء -
 ىشرة الهٓاي -
 ىشرات هالٓة واقتصادٓة تغطِ باقِ االىشطة -
 بحث الدخؿ واالىفاؽ -
 وزارة الهالية 
 الحسابات الختاهٓة لمحكوهة العاهة والهحمٓات والٍٓئات الخدهٓة واالقتصادٓة -
 تفاصٓؿ الضرائب الغٓر هباشرة والهباشرة -
 تفاصٓؿ االعاىات -
 بٓاىات االجور واالستٍالؾ الوسٓط لتقدٓر ىاتو واىتاج الحكوهة وكذلؾ االىفاؽ -
 البىك الهركزى 

ػػػة هٓػػػزاف الهػػػدفوعات الػػػذي ٓعتبػػػر  الهصػػدر الوحٓػػػد لتركٓػػػب قطػػػاع العػػػالـ الخػػػارجْ )بقٓػػػة ٓػػوفر بصػػػفة دوٓر
ػػتـ الحصػػوؿ عمػػِ بٓاىػات الصػػادرات السػػمعٓة والخدهٓػػة وكػذلؾ الػػواردات السػػمعٓة والخدهٓػػة الػػدلٓؿ  العػالـ( ٓو
ػذا الػدلٓؿ هتسػؽ تهاهػا  الخاص بذلؾ )دلٓؿ هٓزاف الهدفوعات التىقٓح الخاهس ( الهعد هف قبؿ الصػىدوؽ ٌو

 2008و 1993ع ىظاـ الحسابات القوهٓة وهربوط ربطا كاهال ه
 هصادر اخرى: 

ػا  وزارة السػٓاحة، هجمػس الػوزراء، الٍٓئػة العاهػة لمبتػروؿ، الكٍربػاء، وزارة البتروؿ، س وغٌٓر ٌٓئػة قىػاة السػٓو
هجهوعػػة بٓاىػػات أساسػػٓة تعتبػػر قاعػػدة إلعػػداد تقػػدٓرات  2013 \2012فػػر التعػػداد االقتصػػادي لعػػاـ قػػد و و 

عمْ هستوي الىشاط االقتصادي لتحقٓػؽ أكبػر قػدر هػف الشػهوؿ ىتٓجػة  2012/2013لعاـ اإلىتاج والىاتو 
الذي ٓغطِ كافة الهىشآت التِ ٓعهؿ بٍا عاهؿ  فأكثر )تـ   2012/2013لتىفٓذ التعداد االقتصادي لعاـ 

 تغطٓة الهىشآت الكبٓرة  حصر شاهؿ وعٓىة لمهىشآت الصغٓرة(.



 (303سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

- 76 - 

 

تـ تقدٓري بهعدالت ىهو وبتىفٓذ التعداد  غٓر هغطِ إحصائٓاً  اً كاف القطاع غٓر الهىظـ ٓعتبر قطاع -1 ٓو
ا ببٓاىات فعمٓة بعٓدة عف الطرؽ  2012/2013االقتصادى  تـ تغطٓة ٌذي الجزئٓة إحصائٓا وتقدٌٓر

 .غٓر الهباشرة لمتقدٓر
تـ االستعاىة بهسوح القوى العاهمة لمتعرؼ عمِ حجـ العهالة خارج الهىشآت عمِ هستوى الىشاط  -2

  .االقتصادي. وبذلؾ تـ تقدٓر هساٌهة العهالة خارج الهىشآت فِ األىشطة االقتصادٓة الهختمفة
ِ إشارة إلستخداـ الىشرات السابؽ اإبالىسبة لالعواـ التالٓة تـ  -3 لٍٓا هف الجٍاز الهركزى لالحصاء ٌو

هف التعداد والتِ  ها العٓىة التِ سبؽ الحصوؿ عمٍٓاأتهثؿ االحصاءات  الجآرة التِ ٓىتجٍا الجٍاز 
ا فِ الحسابات الجآرة والتِ تشهؿ بٓاىات لمهىشات  لِ عاهؿ إعاهمٓف  10قؿ هف أال ٓتـ حصٌر

ا باعداد العاهمٓف بٓف هاتـ حصري هف الىشرات واجهالِ العاهمٓف داخؿ الهىشات  واحد فقد تـ تكبٌٓر
  .فِ هسح القوة العاهمة

عمِ هسح القوى العاهمة لخارج الهىشات حسب الىشاط  اها بٓاىات خارج الهىشات فقد تـ االعتهاد -4
االقتصادى وتحدٓد اىتاجٓة كؿ ىشاط حسب اقؿ فئة لمقطاع الخاص وبذلؾ تـ تقدٓر بٓاىات خارج 

 .الهىشات
بٓاىات ىشاط االتصاالت وتكىولوجٓا الهعموهات تـ تقدٓر بٓاىات الىشاط هف خالؿ بٓاىات الحسابات  -5

ا داخؿ االدارة الهركٓزة لمحسابات القوهٓة ىتٓجة التابعة لالتصاالت  وتكىولوجٓا الهعموهات التِ ٓتـ تقدٌٓر
 .لمبروتوكوؿ الهوقع بٓف وزارة التخطٓط واالصالح االدارى ووزارة االتصاالت وتكىولوجٓا الهعموهات

ا آضا فِ االدارة تـ تقدٓر بٓاىات الهطاعـ والفىادؽ هف بٓاىات الحسابات التابعة لمسٓاحة التِ ٓتـ تقدٓ -6 ٌر
الهركٓزة لمحسابات القوهٓة  و ٓغطِ ٌذا الىشاط أىشطة اإلقاهة ) الفىادؽ الثابتة ، الفىادؽ العائهة ، 

  القرى السٓاحٓة ، بٓوت الشباب والهخٓهات ...الخ ( واىشطة الهطاعـ وجهٓعٍا داخؿ الهىشآت.
 ىشاط الىقؿ والتخٓزف: -7

ذا الىشاط ٓتهٓز بكـ كبٓر هف ال عهالة خارج الهىشات وقد تـ هف خالؿ هسح القوى العاهمة التعرؼ عمِ ٌو
أعداد العاهمٓف خارج الهىشات فْ أىشطة الىقؿ الهختمفة وقد تـ االستفادة هف الهسوح التْ تهت إلغراض 
الحسابات التابعة لمسٓاحة فْ ٌذا الشأف والتْ تغطْ أىشطة التاكسْ والتوؾ توؾ والهراكب والحىطور  

ت الىقؿ خارج الهىشآت )ىقؿ بضائع وىقؿ ركاب( بٍدؼ تقدٓر هساٌهتٍـ فْ الىشاط االقتصادي فْ وعربا
س واضافتٍـ لىشاط الىقؿ.  هجاؿ الىقؿ كها تـ تحمٓؿ بٓاىات ٌٓئة قىاة السٓو
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 خدهات الهمكٓة العقآرة:  –9

و الهقصود ٌىا و  أها بخصوص خدهات الهمكٓة العقآرة لقطاع األسر الهعٓشٓة ٌو بخارج الهىشات  ٌو
  .غٓر هغطِ تـ االستعاىة بهسح الدخؿ واإلىفاؽ لمحصوؿ عمِ هتوسطات اإلٓجارات

 :خدهات التعمٓـ -10
ىتحدث ٌىا عف خدهات التعمٓـ الخاص بكافة هراحمً تـ اضافتً الِ التعمٓـ الحكوهْ هع تقدٓر اإلىفاؽ 

   .عمِ الدروس الخصوصٓة بالمجوء إلِ هسح الدخؿ واإلىفاؽ
 الخدهات الصحٓة:  - 11

الخدهات الصحٓة الهقدهة بواسطة القطاع الخاص فٍِ خدهات صحٓة خاصة تـ اضافتٍا الِ الخدهات 
 الصحٓة الهقدهة بواسطة الحكوهة.

الٓزت الخاـ والغاز الطبٓعِ  تـ احتساب بٓاىاتٍـ هف وزارة البتروؿ عف طٓرؽ الكهٓات الهىتجة   -12
 .لكال هىٍها

 هة العاهة:الحكو  -13
وتعتبر الحسابات الختاهٓة لوزارة الهالٓة ٌْ الهصدر الرئٓسْ والوحٓد لبٓاىات القطاع وهف خالؿ ٌذي 

  .الحسابات الختاهٓة تـ تقدٓر اإلىتاج والىاتو واألجور والضرائب والدعـ..الخ )باستخداـ ىٍو التكالٓؼ(
 : الضرائب غٓر الهباشرة: 14

ذي هأخوذة هف بٓاىات الضر  ( شاهمة الرسـو الجهركٓة وذلؾ  لمدولة )الحكوهةائب هف الحساب الختاهْ ٌو
ضرائب هباشرة،  هباشرة،ضرائب غٓر  اإلٓراد )ضهف بٓاف إٓرادات الحكوهة بعد توٓزعٍا حػػػػػسب ىوع 

.. الخ ( كها تـ هقابمة بٓاف ٌذي الضرائب ببٓاف الضرائب التْ تـ الحصوؿ وخدهات.إٓرادات هقابؿ سمع 
 ٍا هف الىشرات االحصائٓة  هع األخذ فْ الحسباف أف بٓاىات الحكوهة تقوـ عمِ األساس الىقدي عمٓ
 الدعـ:-15

ذا البٓاف أٓضا ٓعتهد بالدرجة األولِ عمِ بٓاىات الحساب الختاهْ لمحكوهة بها  دعـ الهىتجات  فْ ذلؾٌو
ىٓة وذلؾ لً تأثٓري عمِ قٓاس ال  السوؽ.ىاتو بتكمفة اإلىتاج وعالقتً بسعر البترولٓة والكٍرباء والسمع التهٓو

و ٓهثؿ هعاهالت كافة القطاعات والوحدات الهقٓهة هع الوحدات غٓر  -16 قطاع العالـ الخارجْ: ٌو
 .الهقٓهة
، وأٌــم هشــاكل وتحــديات 2016/2017عــام لتحــديث جــداول الهــدخبلت والهخرجــات ثاىيــا: 
 :التحديث

بٓاىػػػات الحسػػػابات القوهٓػػػة الصػػػادرة عػػػف وزارة التخطػػػٓط والهتابعػػػة واإلصػػػالح تػػػـ اإلعتهػػػاد عمػػػْ 
جػػػػػداوؿ الهػػػػػػدخالت ، باإلضػػػػػافة إلػػػػػػْ األىتػػػػػاجوالتػػػػػْ تهثمػػػػػػت فػػػػػْ بٓاىػػػػػػات  2017/ 2016اإلداري لعػػػػػاـ 
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ا2015/ 2014والهخرجػػػات لالقتصػػػاد الهصػػػري لعػػػاـ  الجٍػػػاز الهركػػػزي لمتعبئػػػة العاهػػػػة  ، والتػػػػْ أصػػػدٌر
 وتحػدٓث جػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات  فػْ األسػاسسػىة  اعتبرتوالتْ  2018أغسطس واإلحصاء فْ 
 :والتْ تهثمت فْ أتْ 2017/ 2016لعاـ بٓاىات اإلىتاج 

 

 (1-3جدول رقم )
2017/ 2016عة عمى األىشطة االقتصادية لعام تقديرات اإلىتاج هوز 

 
 القيهة بالهميون جىيً.

 
 *القيهة بالهميون جىيً.

االنشطة االقتصادٌة
المخرجات باألسعار 

االساسٌة

مساهمة األنشطة فً 

جملة المخرجات %

558397.8910.71الزراعة والغابات والصٌد

367199.507.05االستخراجات:

302206.605.80أ( البترول و الغاز الطبٌعً

64992.901.25ج( إستخراجات أخرى

1425844.8027.36الصناعات التحوٌلٌة:

385762.107.40أ( تكرٌر البترول 

1040082.7019.96ب( تحوٌلٌة اخرى

98131.801.88الكهرباء

30317.800.58المٌاة والصرف واعادة الدوران

428402.508.22تشٌٌد وبناء

225171.904.32النقل والتخزٌن

109284.302.10االتصاالت

االنشطة االقتصادٌة
المخرجات باألسعار 

االساسٌة

مساهمة األنشطة فً 

جملة المخرجات %

15054.500.29المعلومات

77566.601.49قناة السوٌس

560566.3010.76تجارة الجملة والتجزئة

145441.802.79البنوك

29153.300.56التامٌنات االجتماعٌة والتامٌن

91971.971.76المطاعم والفنادق

441476.908.47االنشطة العقارٌه

287151.505.51ا-الملكٌة العقارٌة

154325.402.96ب - خدمات االعمال

360394.606.92الحكومة العامة

247149.504.74الخدمات االجتماعٌه

72059.101.38أ- التعلٌم

117714.902.26ب- الصحة

57375.501.10ج- الخدمات  االخري 

االجمالى العـــــــــــــــــام
5211525.97100.00
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مٓة ٓساٌـ بىسبة  توضح التقدٓرات   17/ 16% هف جهمة اإلىتاج لعاـ 27.36أف قطاع الصىاعات التحٓو
 % 10.71% ثـ قطاع الزراعة بىسبة 10.76ٓمًٓ تجارة الجهمة والتجزئة بىسبة 

 ( 2-3جدول رقم )
باأللف جىيً لعام  تقديرات اإلىتاج هوزعة عمى األىشطة االقتصادية التفصيمية بجداول الهدخبلت والهخرجات الهحدثة

2016 /2017 

 
 

النشاطالكود
المخرجات 

باألسعار االساسٌة

مساهمة األنشطة فً جملة 

المخرجات %

011   _  

012  _ 013
نباتى 308895.85.93االنتاج ال

216074.14.15إنتاج حٌوانً   014

33428.00.64صٌد األسماك وتربٌة المائٌات03

خام والغاز الطبٌع06ً نفط ال 302206.65.80استخراج ال

07 _ 08_ 

09
64992.91.25األنشطة األخرى للتعدٌن واستغالل المحاجر

288060.15.53ُصناعة المنتجات الغذائٌة10

25211.90.48ُصناعة المشروبات11

تبغ12 12846.70.25ُصنع منتجات ال

23447.60.45ُصنع المنسوجات13

33144.00.64ُصنع الملبوسات14

صلة15 منتجات ذات ال جلدٌة وال 10599.70.20ُصنع المنتجات ال

16_ 31
فلٌن،؛ ُصنع  ُصنع الخشب ومنتجات الخشب وال

أصناف من القش ومواد الضفر واالثاث
34936.50.67

ورق17 ورق ومنتجات ال 15563.00.30ُصنع ال

37135.00.71الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

نفطٌة المكررة19 منتجات ال 385762.17.40ُصنع فحم الكوك وال

20_ 21

منتجات الكٌمٌائٌة و  ُصنع المواد الكٌمٌائٌة وال

صٌدالنٌة األساسٌة والمستحضرات  المنتجات ال

صٌدالنٌة ال

103836.51.99

لدائن22 16089.80.31ُصنع منتجات المطاط وال
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 *القٓهة بالهمٓوف جىًٓ

تـ توٓزع اإلىتاج الوارد هف تقدٓرات الحسابات القوهٓة بػوزارة التخطػٓط عمػِ هسػتوى القطاعػات االقتصػادٓة 
  40) 2015/ 2014 لعػػػاـ قطػػػاع( وفقػػػا لألىشػػػطة التفصػػػٓمٓة الػػػواردة بجػػػدوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات 23)

كها تـ عهؿ ىفس الخطػوات ، اعتهادا عمِ ٌٓكؿ اإلىتاج لألىشطة االقتصادٓة لكؿ قطاعىشاط اقتصادي( 

النشاطالكود
المخرجات 

باألسعار االساسٌة

مساهمة األنشطة فً جملة 

المخرجات %

63139.41.21صنع منتجات المعادن الالفلزٌة االخرى23

قاعدٌة24 فلزات ال 198716.73.81صنع ال

25
لة، باستثناء اآلالت  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

معدات وال
33919.10.65

26
منتجات اإللكترونٌة  ُصنع الحواسٌب وال

بصرٌة وال
6984.40.13

29344.40.56ُصنع المعدات الكهربائٌة27

28
معدات غٌر المصّنفة فً موضع  ُصنع اآلالت وال

آخر
11935.20.23

29_ 30

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات 

نقل  المقطورة ونصف المقطورة ومعدات ال

األخرى

27432.40.53

32 _33
تحوٌلٌة األخرى وإصالح وتركٌب  صناعات ال ال

معدات اآلالت وال
67740.41.30

98131.81.88الكهرباء والغاز35

36 _37 _38_ 39
تجمٌع المٌاه ومعالجتها وتوصٌلها وشبكات 

نفاٌات الصرف الصحى و جمع ال
30317.80.58

41_42_43
هندسة المدنٌة و  التشٌٌد  تشٌٌد المبانً و ال

المتخصصة
428402.58.22

تجزئة47_46_45 560566.310.76تجارة الجملة وال

تخزٌن53_52_51_50_49 نقل وال 302738.55.81ال

امة والمطاعم56_55 91972.01.76االق

برمجة واالذاعة60_59_58 15054.50.29النشر واالفالم وال

برمجة الحاسوبٌة63_62_61 109284.32.10االتصاالت وال

تأمٌن والمساعدة66_65_64 174595.13.35خدمات المال وال

287151.55.51األنشطة العقارٌة68
69_70_71_72_73_

74_75_78_79_80_

81_82

154325.42.96خدمات االعمال

84
ضمان االجتماعً  دفاع؛ وال اإلدارة العامة وال

اإللزامً
189993.73.65

تعلٌم85 166094.93.19ال

167307.33.21الصحة وانشطة العمل االجتماعى88_87_86

90_91_92_93_94_

95_96_97_ 98
84148.21.61خدمات اخري
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ػػْ االسػػتٍالؾ  لبػػاقْ الهتغٓػػرات االقتصػػادٓة الهىشػػورة هػػف قبػػؿ زارة التخطػػٓط وفقػػا لمقطاعػػات االقتصػػادٓة ٌو
ىات الرأسهالٓة  . الوسٓط والىاتو الهحمْ اإلجهالْ واألجور والتكٓو

 ( 3-3جدول رقم )
 األىشطة االقتصادية  هوزعة عمى ات الهتغيرات الكمية لبلقتصاد الهصريتقدير 

 *2017/ 2016لعام 

 
 القيهة بالهميون جىيً*

االنشطة االقتصادٌة
المخرجات باألسعار 

االساسٌة

 المدخالت 

األولٌة بسعر 

السوق

الناتج المحلً 

اإلجمالً
تعوٌضات العاملٌن

558397.9159858.492398539.458299.8641الزراعة والغابات والصٌد

367199.540259.1326940.422537.2االستخراجات:

302206.620485.5281721.112554.9أ( البترول و الغاز الطبٌعً

64992.919773.645219.39982.3ج( إستخراجات أخرى

1425844.8855255.1570589.7170660.6الصناعات التحوٌلٌة:

385762.1251712.2134049.910872.6أ( تكرٌر البترول 

1040082.7603542.9436539.8159788ب( تحوٌلٌة اخرى

98131.839811.958319.920010.6الكهرباء

30317.810113.8202048045.4المٌاة والصرف واعادة الدوران

428402.5233305195097.552752.9تشٌٌد وبناء

225171.965998.6159173.357256.9النقل والتخزٌن

109284.339222.870061.534145.9االتصاالت

15054.54666.910387.64945المعلومات

77566.685376713.63147.3قناة السوٌس

560566.387331.5473234.874131.2تجارة الجملة والتجزئة

145441.811660.2133781.633593.7البنوك

29153.32518.226635.14675.7التامٌنات االجتماعٌة والتامٌن
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 القيهة بالهميون جىيً*

  

االنشطة االقتصادٌة
المخرجات باألسعار 

االساسٌة

 المدخالت 

األولٌة بسعر 

السوق

الناتج المحلً 

اإلجمالً
تعوٌضات العاملٌن

91972.027405.373264566.617385.6المطاعم والفنادق

441476.983280.7041358196.257287االنشطة العقارٌه

287151.532099.9255051.627990ا-الملكٌة العقارٌة

154325.451180.8041103144.629297ب - خدمات االعمال

360394.658622.7301771.9278411الحكومة العامة

247149.574391.4172758.1102163الخدمات االجتماعٌه

72059.18151.863907.351529أ- التعلٌم

117714.938780.578934.431492ب- الصحة

57375.527459.129916.419142ج- الخدمات  االخري 

5211526.01794554.83416971.2999448.9االجمالى العـــــــــــــــــام
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 ( 4-3جدول رقم )
  2017/ 2016جىيً لعام  االقتصادية باأللفتقديرات الهتغيرات الكمية هوزعة عمى األىشطة 

 

النشاطالكود

المخرجات 

باألسعار 

االساسٌة

 المدخالت 

ٌة بسعر  األول

السوق

ناتج المحلً  ال

اإلجمالً
تعوٌضات العاملٌن

011   _  

012  _ 013
نباتى              237205.736,060.3      71,690.1    308,895.8االنتاج ال

             131290.516,243.8      84,783.6    216,074.1إنتاج حٌوانً   014

               30043.15,995.7        3,384.8      33,428.0صٌد األسماك وتربٌة المائٌات03

خام والغاز الطبٌع06ً نفط ال              281721.112,554.9      20,485.5    302,206.6استخراج ال

07 _ 08_ 

09
               45219.39,982.3      19,773.6      64,992.9األنشطة األخرى للتعدٌن واستغالل المحاجر

             105412.325,233.3    182,647.8    288,060.1ُصناعة المنتجات الغذائٌة10

               11913.54,441.6      13,298.4      25,211.9ُصناعة المشروبات11

تبغ12                7189.83,694.7        5,656.9      12,846.7ُصنع منتجات ال

               7794.92,816.1      15,652.7      23,447.6ُصنع المنسوجات13

               20678.97,785.4      12,465.1      33,144.0ُصنع الملبوسات14

صلة15 منتجات ذات ال جلدٌة وال                3723.51,371.8        6,876.2      10,599.7ُصنع المنتجات ال

16_ 31
فلٌن،؛ ُصنع  ُصنع الخشب ومنتجات الخشب وال

أصناف من القش ومواد الضفر واالثاث
34,936.5      14,490.6      20446.08,714.9               

ورق17 ورق ومنتجات ال                4669.71,688.7      10,893.4      15,563.0ُصنع ال

             19683.710,147.8      17,451.3      37,135.0الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

نفطٌة المكررة19 منتجات ال              134049.910,872.6    251,712.2    385,762.1ُصنع فحم الكوك وال

20_ 21

منتجات الكٌمٌائٌة و  ُصنع المواد الكٌمٌائٌة وال

صٌدالنٌة األساسٌة والمستحضرات  المنتجات ال

صٌدالنٌة ال

103,836.5    60,312.0      43524.516,921.0             

لدائن22                4793.31,739.2      11,296.5      16,089.8ُصنع منتجات المطاط وال
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القيهة بالهميون جىيً*  
 
 
 

النشاطالكود

المخرجات 

باألسعار 

االساسٌة

 المدخالت 

ٌة بسعر  األول

السوق

ناتج المحلً  ال

اإلجمالً
تعوٌضات العاملٌن

             26595.811,777.1      36,543.7      63,139.4صنع منتجات المعادن الالفلزٌة االخرى23

قاعدٌة24 فلزات ال              78999.927,546.6    119,716.7    198,716.7صنع ال

25
لة، باستثناء اآلالت  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

معدات وال
33,919.1      17,946.3      15972.86,284.0               

بصرٌة26 منتجات اإللكترونٌة وال                    2701.0987.3        4,283.4        6,984.4ُصنع الحواسٌب وال

               10677.34,928.1      18,667.1      29,344.4ُصنع المعدات الكهربائٌة27

معدات غٌر المصّنفة فً موضع آخر28                4458.92,647.3        7,476.2      11,935.2ُصنع اآلالت وال

29_ 30
ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات 

نقل األخرى المقطورة ونصف المقطورة ومعدات ال
27,432.4      18,708.7      8723.63,198.4               

32 _33
تحوٌلٌة األخرى وإصالح وتركٌب  صناعات ال ال

معدات اآلالت وال
67,740.4      29,159.9      38580.417,864.4             

             58319.920,010.6      39,811.9      98,131.8الكهرباء والغاز35

36 _37 

_38_ 39

تجمٌع المٌاه ومعالجتها وتوصٌلها وشبكات 

نفاٌات الصرف الصحى و جمع ال
30,317.8      10,113.8      20204.08,045.4               

41_42_43
هندسة المدنٌة و  التشٌٌد  تشٌٌد المبانً و ال

المتخصصة
428,402.5    233,305.0    195097.552,752.9             

تجزئة47_46_45              473234.874,131.2      87,331.5    560,566.3تجارة الجملة وال

49_50_51

_52_53
تخزٌن نقل وال              235886.960,404.2      66,851.6    302,738.5ال

امة والمطاعم56_55              64566.617,385.6      27,405.4      91,972.0االق

برمجة واالذاعة60_59_58                10387.64,945.0        4,666.9      15,054.5النشر واالفالم وال

برمجة الحاسوبٌة63_62_61              70061.534,145.9      39,222.8    109,284.3االتصاالت وال

تأمٌن والمساعدة66_65_64              160416.738,269.4      14,178.4    174,595.1خدمات المال وال

             255051.627,990.0      32,099.9    287,151.5األنشطة العقارٌة68
69_70_71

_72_73_7

4_75_78_

             103144.629,297.0      51,180.8    154,325.4خدمات االعمال

84
ضمان االجتماعً  دفاع؛ وال اإلدارة العامة وال

اإللزامً
189,993.7    24,180.1      165813.6142,423.5           

تعلٌم85            148372.3134,829.0      17,722.6    166,094.9ال

             111367.961,492.5      55,939.3    167,307.3الصحة وانشطة العمل االجتماعى88_87_86

90_91_92

_93_94_9

5_96_97_ 

98

             48976.241,828.9      35,172.1      84,148.2خدمات اخري

 999,448.9             3,416,971.2  1,794,554.8  5,211,526.0 اجمالً
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 ( 5-3جدول رقم )
 2017/ 2016جىيً لعام  بالهميون تقديرات هكوىات الطمب هوزعة عمى األىشطة االقتصادية التفصيمية

 
 
 
 
 
 

النشاطالكود
جملة الطلب 

وسٌط ال

جملة االنفاق 

االستهالكى 

نهائى ال

اجمالى 

تكوٌن  ال

الرأسمالى

صادرات وارداتال ال

011   _  

012  _ 013
نباتى       25363.282,487.8    11,619.8    181,175.4    173,225.3االنتاج ال

        3702.65,969.9      9,763.3    160,815.7      47,762.4إنتاج حٌوانً   014

        355.32,941.0              -      33,234.5        2,779.1صٌد األسماك وتربٌة المائٌات03

خام والغاز الطبٌع06ً نفط ال       60740.164,767.2              -        1,561.4    304,672.3استخراج ال

07 _ 08_ 

09
      5243.811,453.7      5,880.8        6,814.5      58,507.6األنشطة األخرى للتعدٌن واستغالل المحاجر

      21481.790,101.6      1,893.5    306,589.1      48,197.3ُصناعة المنتجات الغذائٌة10

        1021.21,036.1            -29.7      23,584.7        1,671.8ُصناعة المشروبات11

تبغ12         2129.63,118.3          -740.3      12,164.8        2,411.0ُصنع منتجات ال

      16779.018,249.3          455.4        3,413.1      21,049.5ُصنع المنسوجات13

      18560.818,470.8      2,148.0      29,162.4        1,743.6ُصنع الملبوسات14

15
منتجات ذات  جلدٌة وال ُصنع المنتجات ال

صلة ال
187.1            10,080.7      2.9              5492.05,163.0        

16_ 31

فلٌن،؛  ُصنع الخشب ومنتجات الخشب وال

ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر 

واالثاث

14,147.7      25,721.3      10,804.4    12795.628,532.5      

ورق17 ورق ومنتجات ال         3067.27,935.8          290.0      14,779.7        5,361.8ُصنع ال

        1590.29,942.5          424.2      33,840.4      11,222.6الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

نفطٌة المكررة19 منتجات ال     36679.1112,869.9      2,351.8    272,971.2    186,629.9ُصنع فحم الكوك وال

20_ 21

منتجات الكٌمٌائٌة  ُصنع المواد الكٌمٌائٌة وال

صٌدالنٌة األساسٌة  و المنتجات ال

صٌدالنٌة والمستحضرات ال

61,808.7      95,085.0      948.2-          28265.580,374.6      

لدائن22       8422.117,731.7            87.5      16,961.8        8,350.1ُصنع منتجات المطاط وال
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 القيهة بالهميون جىيً*
 
 
 
 

النشاطالكود
جملة الطلب 

وسٌط ال

جملة االنفاق 

االستهالكى 

نهائى ال

اجمالى 

تكوٌن  ال

الرأسمالى

صادرات وارداتال ال

        9915.29,437.4          724.5      30,020.1      31,917.0صنع منتجات المعادن الالفلزٌة االخرى23

قاعدٌة24 فلزات ال       18873.386,749.6      -1,265.4      21,272.0    246,586.4صنع ال

25
لة، باستثناء  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

معدات اآلالت وال
19,371.1      7,977.3        15,494.9    3572.512,496.7      

26
منتجات اإللكترونٌة  ُصنع الحواسٌب وال

بصرٌة وال
1,657.9        15,788.4      18,209.1    6641.535,312.6      

      16624.055,285.5    35,485.4      29,018.1        3,502.4ُصنع المعدات الكهربائٌة27

28
معدات غٌر المصّنفة فً  ُصنع اآلالت وال

موضع آخر
10,857.3      11,664.3      29,995.0    1566.442,147.9      

29_ 30

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات 

نقل  المقطورة ونصف المقطورة ومعدات ال

األخرى

4,580.0        35,972.0      31,582.9    5557.250,259.7      

32 _33
تحوٌلٌة األخرى وإصالح  صناعات ال ال

معدات وتركٌب اآلالت وال
44,307.3      23,221.4      7,004.4      6568.813,361.5      

            1606.7108.2              -      68,171.4      28,461.9الكهرباء والغاز35

36 _37 

_38_ 39

تجمٌع المٌاه ومعالجتها وتوصٌلها وشبكات 

نفاٌات الصرف الصحى و جمع ال
4,904.6        25,413.2      -              0.0-                

41_42_43
هندسة المدنٌة و  التشٌٌد  تشٌٌد المبانً و ال

المتخصصة
59,026.9      55,640.8      310,164.0  8045.04,474.2        

تجزئة47_46_45                 -0.0    28,270.3    385,319.3    146,976.7تجارة الجملة وال

49_50_51

_52_53
تخزٌن نقل وال       123775.727,637.5      2,963.7    169,645.7      33,991.0ال

امة والمطاعم56_55       38278.912,932.5              -      62,423.7        4,201.9االق

برمجة واالذاعة60_59_58         3473.65,145.1              -      15,177.9        1,548.1النشر واالفالم وال

برمجة الحاسوبٌة63_62_61         11550.56,712.8      1,327.3      96,160.1        6,959.2االتصاالت وال

تأمٌن والمساعدة66_65_64         3677.46,777.8              -    126,574.0      51,121.4خدمات المال وال

                -0.0              -    271,962.2      15,189.3األنشطة العقارٌة68
69_70_71

_72_73_7

4_75_78_

      9436.717,434.6    12,812.6      99,409.6      50,101.1خدمات االعمال

84
ضمان  دفاع؛ وال اإلدارة العامة وال

االجتماعً اإللزامً
3,754.3        235,516.8    -              9541.758,819.0      

تعلٌم85         0.01,383.6              -    165,921.2        1,557.3ال

        0.04,393.1              -    168,241.6        3,458.7الصحة وانشطة العمل االجتماعى88_87_86

90_91_92

_93_94_9

5_96_97_ 

98

        18510.84,960.0              -      52,413.9      18,183.5خدمات اخري

 1,016,975.2  548,905.0  536,772.1    3,400,880.7  1,741,943.3 اجمالً
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( 6-3) جدول  
والهخرجات الهدخبلت جداول في الجدولية والفئات التفصيمية األىشطة بين الربط  

الىشاطالكودىشاطالالكود

011   _012  _013 
 _015  _016  _017 

الزراعة واستغبلل الغابات وقطع 
 .األشجار

49_50_51 
_52_53 

 الىقل والتخرين

0111 
زراعػػػػػػػػػػػػة الحبػػػػػػػػػػػػوب )باسػػػػػػػػػػػػتثىاء األرز(، 

 49 والهحاصٓؿ البقولٓة والبذور الٓزتٓة
 الىقؿ البري والىقؿ عبر األىابٓب

 الىقؿ الهائْ 50 زراعة األرز 0112

113 
زراعػػػػػػة الخضػػػػػػراوات والبطػػػػػػٓخ والجػػػػػػذور 

 الىقؿ الجوي 51 والدرىات

 + 0119 حتى 0114
015 

 هحاصٓؿ أخرى
52 

 التخٓزف وأىشطة الدعـ لمىقؿ

 أىشطة البٓرد وىقؿ الطرود بواسطة هىدوبٓف 53 زراعة الهحاصٓؿ الهعهرة واكثار الىباتات 013 +  012

016+017 
وأىشطة هػا بعػد األىشطة الداعهة لمزراعة 

 الحصاد
 والهطاعم االقاهة 56_55

 واســـــتغبلل لمتعـــــدين األخـــــرى األىشـــــطة 09 _08 _ 07
 55 الهحاجر

 اإلقاهة

 أىشطة خدهات األطعهة والهشروبات 56 تعدٓف ركازات الفمزات 07

08 
األىشػػػػػػػطة األخػػػػػػػرى لمتعػػػػػػػدٓف واسػػػػػػػتغالؿ 

 60_59_58 الهحاجر
 والبرهجة واالفبلم الىشر

  (الهعموهاتواالذاعة)
 أىشطة الىشر 58 أىشطة خدهات دعـ التعدٓف 09

16_ 31 
ُصىع الخشب وهىتجات الخشب والفمين، 
باســـتثىاء األثـــاث  ُصـــىع أصـــىاف هـــن 

  القش وهواد الضفر
59 

أىشطة إىتاج األفالـ والبراهو التمٓفٓزوىٓة 
 والتسجٓالت الصوتٓة وىشر الهوسٓقِ

16 
ىع الخشػب وهىتجػات الخشػب  والفمػٓف، صة

ىع أصىاؼ هف القش  باستثىاء األثاث؛ صة
 األثاث و  وهواد الضفر

60 
 أىشطة البرهجة واإلذاعة

ىع األثاث 31  االتصاالت 63_62_61 صة

20_ 21 
 والهىتجات الكيهيائية الهواد ُصىع

 الصيدالىية الهىتجات و الكيهيائية
الصيدالىية والهستحضرات األساسية  

61 
 االتصاالت

20 
ػػػػػػػػػىع  الهػػػػػػػػػواد الكٓهٓائٓػػػػػػػػػة والهىتجػػػػػػػػػات صة
 62 الكٓهٓائٓة

أىشطة البرهجة الحاسوبٓة والخبرة 
 االستشآرة وها ٓتصؿ بٍا هف أىشطة

ػػػػػىع الهىتجػػػػػات الصػػػػػٓدالىٓة األساسػػػػػٓة  21 صة
 أىشطة خدهات الهعموهات 63 والهستحضرات الصٓدالىٓة
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29_ 30 
 الهحّركات ذات الهركبات ُصىع

 الهقطورة وىصف الهقطورة والهركبات
األخرى الىقل وهعدات  

 والهساعدة والتأهين الهال خدهات 66_65_64

كػػػػػػػػػػػػػػات  29 ػػػػػػػػػػػػػػىع الهركبػػػػػػػػػػػػػػات ذات الهحر  صة
ؿ  64 والهركبات الهقطورة وىصؼ الهقطورة أىشطة الخدهات الهالٓة، فٓها عدا تهٓو

 التأهٓف وصىادٓؽ الهعاشات

30 
ىع هعدات الىقؿ األخرى  صة

65 
عادة  ؿ التأهٓف وا  التأهٓف وصىادٓؽ تهٓو

الهعاشات التقاعدٓة باستثىاء الضهاف 
 االجتهاعْ اإللزاهْ

صبلح األخرى التحويمية الصىاعات 33_ 32  وا 
والهعدات اآلالت وتركيب   

66 
األىشطة الهساعدة ألىشطة الخدهات 

 الهالٓة وأىشطة التأهٓف

32 

مٓة األخرى  _71_70_69 الصىاعات التحٓو
72_73_74_ 
75_77_78_ 
79_80_81_ 

82 

 االعهال خدهات

 الهحاسبة وأىشطة القاىوىٓة األىشطة 69 إصالح وتركٓب أالت والهعدات  33

 
إهدادات الكٍرباء والغاز والبخار وتكييف 

 الٍواء
 واألىشطة الرئٓسٓة، الهكاتب أىشطة 70

 اإلدارة هجاؿ فْ االستشآرة
 واالختبارات والٍىدسٓة، الهعهآرة األىشطة 71  تولٓدالكٍرباء 35

 والتحمٓؿ الفىٓة
الكٍرباء وىقؿ توٓزع خدهات 35 ر البحث 72   العمهْ الهجاؿ فْ والتطٓو
الغاز توصٓؿ 35  والسوؽ اإلعالف أبحاث 73 

36 _37 _38 
 _39 

دارة الصرف وأىشطة الهياي إهدادات  وا 
وهعالجتٍا الىفايات  

 األخرى والتقىٓة والعمهٓة الهٍىٓة األىشطة 74

 وتوصٓمٍا وهعالجتٍا الهٓاي تجهٓع 37+36
الصحْ الصرؼ وشبكات  

 البٓطٓرة األىشطة 75

 وهعالجتٍا الىفآات جهع أىشطة 38
الهواد واسترجاع وتصٓرفٍا،  

 اإلٓجآرة األىشطة 77

والبىاء التشييد 43_42_41 االستخداـ أىشطة 78   
الهباىْ تشٓٓد 41  السٓاحٓة الجوالت وهشغ مو السفر وكاالت 79 

بٍا الهتصمة واألىشطة الحجز وخدهات  
الهدىٓة الٍىدسة 42  أىشطة األهف والتحقٓقات 80 

45_46_47 
تجارة الجهمة والتجزئة واإلصبلح 

لمهركبات ذات الهحركات والدراجات 
 الىارية

81 
أىشػػػػطة تقػػػػدٓـ الخػػػػدهات لمهبػػػػاىْ وتجهٓػػػػػؿ 

 الهواقع

45 
صالح الهركبات  تجارة الجهمة والتجزئة وا 

 82 الهحركات والدراجات الىآرةذات 
ػػة لمهكاتػػب، وأىشػػطة الػػدعـ  األىشػػطة اإلدآر
لمهكاتػػػػػب وغٓػػػػػر ذلػػػػػؾ هػػػػػف أىشػػػػػطة الػػػػػدعـ 
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اخري خدهات  90_91_92_93
_94_95_96_9

7_ 98 
الترفيً وأىشطة والفىون اإلبداعية األىشطة  90 
األخرى الثقافية واألىشطة والهتاحف والهحفوظات الهكتبات أىشطة  91 
والهراٌىة القهار ألعاب أىشطة  92 
والترفيً التسمية وأىشطة الرياضية األىشطة  93 
العضوية ذات الهىظهات أىشطة  94 
والهىزلية الشخصية والسمع الحاسوب أجٍزة إصبلح  95 
األخرى الشخصية الخدهات أىشطة  96 

الهىزلية الخدهات  97 

 
( عهمٓػػة الػػربط بػػٓف األىشػػطة االقتصػػادٓة الػػواردة فػػْ تقػػدٓرات الحسػػابات القوهٓػػة 6-3)وضػػح جػػدوؿ رقػػـ ٓ

واألىشػػػطة االقتصػػػادٓة الػػػواردة بجػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات عمػػػِ هسػػػتوى الفئػػػة االقتصػػػادٓة وفقػػػا لػػػدلٓؿ 
 .الىشاط االقتصادي التىقٓح الرابع 

 

يويىبغي هبلحظة عدة ىقاط ٌاهة في األىشطة الواردة بالجد   :ول ٌو
  .ىشاط خدهات األعهاؿ ٓشهؿ األىشطة العمهٓة والتقىٓة واألىشطة اإلدآرة والدعـ

 .ىشاط التعمٓـ ٓشهؿ التعمٓـ الحكوهْ والتعمٓـ الخاص
 .ىشاط الصحة ٓشهؿ الصحة الحكوهْ والصحة الخاص

 :2017/ 2016عهمية التركيب األولية لجداول الهدخبلت والهخرجات  -أ
 .15/ 14هصفوفة الهعاهالت الفىٓة لجداوؿ الهدخالت والهخرجات تـ تركٓب  -
 17/ 16تػػػـ اسػػػتخداـ التقػػػػدٓرات اإلجهالٓػػػة لمحسػػػابات القوهٓػػػػة عمػػػِ هسػػػتوى الفئػػػػات الجدولٓػػػة لعػػػػاـ  -

 . ىشاط( 40وتوٓزعٍا عمِ األىشطة االقتصادٓة التفصٓمٓة )
 الوسٓط.حدٓث هصفوفة االستٍالؾ باستخداـ هصفوفة الهعاهالت الفىٓة والتقدٓرات اإلجهالٓة تـ ت -

 لألعهاؿ

46 
تجارة الجهمة، باستثىاء الهركبات ذات 

 الصحة واىشطة العهل االجتهاعى 88_87_86 الهحركات والدراجات الىآرة

47 
تجارة التجزئة، باستثىاء الهركبات ذات 

 الهحركات والدراجات الىآرة
اإلىساف صحة هجاؿ فْ األىشطة 86  

اإلقاهة هع الرعآة أىشطة 87    
إقاهة. دوف االجتهاعْ، العهؿ أىشطة 88    
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والػػواردة فػػْ جػػدوؿ رقػػـ  17/ 16اسػػتخداـ تقػػدٓرات الحسػػابات القوهٓػػة لمهػػوارد واالسػػتخداهات لعػػاـ  تػػـ -
  .( لتقدٓر هكوىات الطمب الىٍائْ والواردات3-7)

 (7-3جدول رقم )
 بالهميون جىيً 2017/ 2016الهوارد واالستخداهات لعام  

 2017/2016 البيــــــــــــــــــان
   الهوارد

 3417.0 الىاتو الهحمِ اإلجهالِ بتكمفة عواهؿ اإلىتاج
 52.9 صافِ الضرائب غٓر الهباشرة

 3470 الىاتو الهحمِ اإلجهالِ بسعر السوؽ
 1017.0 الواردات هف السمع والخدهات

 4487 هجهوع الهوارد
  اإلستخداهات
 3058 الىٍائِ الخاصاإلستٍالؾ 

 350 اإلستٍالؾ الىٍائِ الحكوهِ
 3408 هجهوع اإلستٍالؾ الىٍائِ

 514 االستثهار
 15.7 الٓزادة فِ الهخزوف

 530 جهمة االىفاؽ عمِ االستثهار
 548.9 الصادرات هف السمع والخدهات 

 4487 هجهوع اإلستخداهات
 القيهة بالهميار جىيً*   
الىٍائْ العائمْ واإلىفاؽ الىٍائْ لمٍٓئات التْ ال تٍدؼ لمربح فْ عهود واحد فْ جدوؿ تـ دهو اإلىفاؽ  -

  .الهدخالت والهخرجات لٓعبر عف اإلىفاؽ الىٍائْ الخاص
ػػع الضػػرائب عمػػِ هسػػتوى األىشػػطة االقتصػػادٓة وعمػػِ هكوىػػات الطمػػب الىٍػػائْ  - هػػف الحسػػابات تػػـ توٓز

 .الختاهٓة لوزارة الهالٓة
اجهػػالِ الصػػادرات والػػواردات السػػمعٓة هػػف هٓػػزاف الهػػدفوعات لمبىػػؾ الهركػػزى وكػػذلؾ الحصػػوؿ عمػػِ تػػـ  -

عمػػػِ اٌػػػـ الهجػػػاهٓع السػػػمعٓة اهػػػا بالىسػػػبة لمصػػػادرات والػػػواردات الخدهٓػػػة تػػػـ تىشػػػٓطٍا هػػػف بٓاىػػػات البىػػػؾ 
 الهركزى.

 ارة الهالٓة. االىفاؽ االستٍالكِ الحكوهِ تـ تحمٓمً هف واقع بٓاىات الحسابات الختاهٓة الصادرة عف وز  -
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ػػْ هصػػفوفة الطمػػب  - تػػـ تركٓػػب جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات األولٓػػة هػػف خػػالؿ الػػثالث هصػػفوفات ٌو
الوسػػػٓط وهصػػػفوفة الطمػػػب الىٍػػػائْ وهصػػػفوفة القٓهػػػة الهضػػػافة ولكػػػف الجػػػداوؿ لػػػـ تكػػػف هوزوىػػػة عىػػػد ٌػػػذي 

  .الىقطة

 :عهمية التوازن لجداول الهدخبلت والهخرجات -ب
لكثػػػرة التشػػػابكات الهوجػػػودة  والهخرجػػػات األولٓػػػة غالبػػػا هػػػا تكػػػوف غٓػػػر هتوازىػػػة ىظػػػراً إف جػػػداوؿ الهػػػدخالت 

ْ  :بالجداوؿ رغـ أف اإلجهالٓات الداخمة بالجداوؿ هتوازىة ٌو
 -( 3470(+الطمػػب الىٍػػائْ هطروحػػا هىػػً الػػواردات )1794.6ر الطمػػب الوسػػٓط  ) (5211.5اإلىتػاج  )

 (52.9صافْ الضرائب )
ستٍبلك الىٍائي الخاص  االستٍبلك لىٍائي الحكوهي  التكوين الرأس الهالي الثابت  التغير في الطمب الىٍائي = اال
 الهخزون  الصادرات

 ( 8-3جدوؿ )
 تقدٓر الطمب الىٍائْ

 الىٍائي االىفاق االستٍبلكي
 

 التكوين الرأسهالي
 

 
إجهالي 
 الصادرات

جهمة 
 الطمب
 الىٍائي

إجهالي 
 الواردات

اإلىفاقاالستٍبلكي 
 الىٍائي الخاص

اإلىفاؽ 
االستٍالكْ 
 الىٍائْ لمحكوهة

إجهالْ 
اإلىفاؽ 

االستٍالكْ 
 الىٍائْ

ف  التكٓو
الرأسهالْ 
 الثابت

التغٓر فْ 
 الهخزوف

إجهالْ 
ف  التكٓو
 الرأسهالْ

3058 350 3408 514 15.7 530 548.9 4486.8 1017.0 

 القيهة بالهميون جىيً*
 

ػع ٌػذي اإلجهالٓػات عمػِ األىشػطة االقتصػادٓة داخػؿ ٌػذي الجػداوؿ لػذا وبالتالْ فػإف الهشػكمة تكهػف فػْ  توٓز
فقػػد تػػـ االعتهػػاد عمػػِ تقػػدٓرات الحسػػابات القوهٓػػة عمػػِ هسػػتوى األىشػػطة االقتصػػادٓة والحفػػاظ عمٍٓػػا والتػػْ 
وفرت لىا اإلىتاج واالستٍالؾ الوسٓط واألجور والقٓهة الهضافة هوزعة عمِ األىشطة االقتصادٓة فػْ حػٓف 

 ٍا وفرت إجهالٓات الطمب الىٍائْ فقط غٓر هوزع عمِ األىشطة االقتصادٓة.أى
 

هف ٌىا بدأ إجراء عهمٓة التوازف حٓث أف إجهالْ الفروؽ الهوزعة عمِ األىشطة االقتصادٓة كاىت هساوٓة 
لمصػػفر ولػػذا تػػـ تخصػػٓص ٌػػذي الفػػروؽ عمػػِ بىػػود الطمػػب الىٍػػائْ وبػػذلؾ تالشػػت الفػػروؽ الهوجػػودة بػػٓف 

  .ت وبٓف الهخرجات هع الحفاظ عمِ اإلجهالٓات الواردة هف تقدٓرات الحسابات القوهٓةالهدخال
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والعبلقـــات التشـــابكية بـــين األىشـــطة  2016/2017ثالثـــا: جـــداول الهـــدخبلت والهخرجـــات لعـــام 
 االقتصادية:

 تهٍيد:
 تؤخػذ فػْ االعتبػاربعػض الحقػائؽ الفىٓػة التػْ ٓجػب أف اإلشػارة إلػْ لبحػث ىػود هػف االفصؿ  ىٍآة ٌذافْ 

سػتخداهاتٍا الفىٓػة جػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات وتطبٓقاتٍػا العهمٓػةفْ  بحوثعىد دراسة وهىاقشة ال فػْ  وا 
 .الوطىْواقع االقتصاد 

 أوال: آليات التحقق هن صحة جدول الهدخبلت والهخرجات:
لمتأكد هف صحة جدوؿ الهدخالت والهخرجات بصفة عاهة ٓجب التحقؽ هف توافر كافة الخصائص 
الههٓزة لجدوؿ الهدخالت والهخرجات والهتعمقة بشروط التوازف واالتساؽ هع الهتغٓرات االقتصادٓة الكمٓة 

اإلىفاؽ واالىتاج. وتتهثؿ والهتطابقات الرئٓسٓة لهفآٌـ الىاتو الهحمِ اإلجهالْ فْ أبعادي الثالثة: الدخؿ و 
 آلٓات التحقؽ هف صحة الجدوؿ فْ الخطوات التالٓة: 

  اهكاىٓة تقدٓر الىاتو الهحمِ اإلجهالْ بالطرؽ الثالثة الهعروفة فِ الحسابات القوهٓة: الدخؿ– 
 االىتاج، وأف تكوف الىتائو هتطابقة فِ الطرؽ الثالثة. –اإلىفاؽ 

 جهالْ والهتغٓرات الكمٓة الهرتبطة بً هع تقدٓرات الحسابات القوهٓة تطابؽ تقدٓرات الىاتو الهحمِ اإل
 الهىشورة فْ األجٍزة الرسهٓة، خاصة فٓها ٓتعمؽ بهوارد واستخداهات الىاتو الهحمِ اإلجهالْ.

 .توازف الصفوؼ واألعهدة فِ الجدوؿ بحٓث تتطابؽ أرقاـ اىتاج القطاعات فِ الصفوؼ واألعهدة 
 ت الفىٓة لإلىتاج تكوف كمٍا هوجبة وأقؿ هف الواحد الصحٓح.خالٓا هصفوفة الهعاهال 
  خالٓا هصفوفة الهعاهالت الكمٓة )هقموب هصفوفة الهعاهالت الفىٓة لإلىتاج( تكوف هوجبة، واألرقاـ

 القطٓرة ال تقؿ عف الواحد الصحٓح.
 عاهالت استخداـ الىهوذج الهفتوح لمهدخالت والهخرجات لمتأكد هف أف حاصؿ ضرب هصفوفة اله

 (:Xالكمٓة فِ هتجً الطمب الىٍائْ ٓعطِ حجـ اىتاج القطاعات الهسجؿ فْ الجدوؿ )
    = X([I-A]-1*Y ،) 
  ( وأف حاصؿ ضرب هتجً هعاهالت القٓهة الهضافة بسعر السوؽ لمقطاعات الهختمفةv فِ هصفوفة )

و ٓعبر عف هتجً الهعاهالت الكمٓة ٓؤدى إلِ هتجً كؿ هف خالٓاي تساوى الواحد الصحٓح  تهاهًا، ٌو
 (. v*[I-A]-1 = [1]األرقاـ القٓاسٓة لألسعار لمقطاعات الهختمفة فِ الوضع األساسْ )

 والهخرجات:الهدخبلت جداول تحميل ثاىيا: 
 جداوؿ الهدخالت والهخرجات عمْ الهحوٓرف التالٓٓف: 1ٓرتكز تحمٓؿ 

                                                 
1Eleonora Sofilda a, Agussalim, Muhammad Zilal Hamzah. Input output analysis to determine sustainable 

development planning in Indonesia, OIDA International Journal of Sustainable Development, Ontario 

International Development Agency, Canada, 2016. 
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 .الطمب الىٍائْات وهساٌه والهخرجات،الهدخالت ٓتكوف هف هساٌهات و  ،تحمٓؿ األداء - أ
 ،هضػاعؼ دخػؿ األسػرةو  الهخرجػات،ٓتكوف هف هضػاعؼ و  ات،هضاعفاالقتصادي وال تحمٓؿ الٍٓكؿ  - ب

  .التوظٓؼ(هضاعؼ العهؿ )هضاعؼ و 
 :تحميل األداء - أ

عػػػاـ ل ( لالقتصػػاد الهصػػػري9-3) )إىظػػر الجػػػدوؿ رقػػػـىتػػػائو جػػدوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات  تشػػٓر
مٓةقطاعات  أف، 2016/2017 ٓكػؿ اإلىتػاج حٓػث  ىسبةأكبر ، قد ساٌهت بالصىاعات التحٓو فػْ قٓهػة ٌو

ػػأتْ فػػْ الهرتبػػة الثاىٓػػة هػػف حٓػػث األٌهٓػػة قطػػاع %27.3 بمغػػت ىسػػبة هسػػاٌهتٍا فػػْ إجهػػالْ اإلىتػػاج . ٓو
حٓػث  والزراعػة وهصػائد األسػهاؾ ،%10.7التجزئة  &تجارة الجهمة  ثـ ،%13.7بهساٌهة البىاء التشٓٓد 

فػػْ اإلىتػػاج ٌهػػا أىشػػطة الىشػػر هسػػاٌهة  أصػػغر هالػػدٍٓاف ذمػػال اففػػْ حػػٓف أف القطاعػػ .%10.7 مغػػتب
، وىسػػبة %0.288 ةبىسػػب وهعالجتٍػػا وتوصػػٓمٍاالهٓػػاي  واألفػػالـ والبرهجػػة واالذاعػػة، وكػػذلؾ قطػػاع تجهٓػػع

 عمْ التوالْ لكؿ هىٍها. % 0.581
قػػد ىػػتو عػػف ٌٓكػػؿ إىتػػاجْ هىطمقػػا هػػف  ،2016/2017إجهػػالْ القٓهػػة الهضػػافة الوطىٓػػة فػػْ عػػاـ 

مٓػػة (، هػػف إجهػػالْ القٓهػػة %16.7) القطػػاع بىسػػبة سػػاٌـ. فقػػد 1الهسػػاٌهة األكبػػر لقطػػاع الصػػىاعات التحٓو
، وسػػاٌهت الزراعػػػة واإلىتػػػاج الحٓػػػواىْ (%13.8)بىسػػػبة  قطػػػاع تجػػارة الجهمػػػة والتجزئػػػةالهضػػافة. وسػػػاٌـ 

 أصػغر هالػدٍٓ فالمػذا افأف القطاعػفػ . وفْ الوقت ىفسً،(%11.7)بىسبة  وصٓد األسهاؾ وتربٓة الهائٓات
وهعالجتٍػػا الهٓػػاي  %، و تجهٓػػع0.3قطػػاع أىشػػطة الىشػػر واألفػػالـ والبرهجػػة واالذاعػػة بىسػػبة  هػػاهسػػاٌهة ٌ
 عمْ التوالْ.  %0.6بة بىس وتوصٓمٍا

لـ ٓختمؼ األداء وىسػب هشػاركة األىشػطة والقطاعػات االقتصػادٓة فػْ إىجػاز الهخرجػات الكمٓػة أو 
عهػا سػبؽ وتهػت  2014/2015جهمة اإلىتاج وفْ القٓهة الهضافة فْ جدوؿ الهدخالت والهخرجات لعػاـ 

ػػادة األداء واإلىجػػاز فػػ2016/2017ْاإلشػػارة إلٓػػً فػػْ الجػػدوؿ الهحػػدث لعػػاـ  أىشػػطة  . وذلػػؾ بإسػػتثىاء ٓز
التعػػدٓف والػػىفط الخػػاـ والغػػاز الطبٓعػػْ وصػػىع فحػػـ الكػػوؾ والهىتجػػات الىفطٓػػة الهكػػررة حٓػػث إرتفعػػت ىسػػبة 

% عمػْ 12.6%وىسبة 9.2% هقارىة بىسبة 13.4%، 14.3الهساٌهة فْ اإلىتاج والقٓهة الهضافة إلْ 
ء والتشػػٓٓد والعقػػارات . وكػػذلؾ الحػػاؿ بالىسػػبة لقطػػاعْ البىػػا2014/2015التػػوالْ فػػْ بٓاىػػات جػػدوؿ عػػاـ 

صالح الهركبات واألٔت، وقطاع الىقؿ والتخٓزف، وتجهٓع الهٓاي  والتأجٓر، وقطاع تجارة الجهمة والتجزئة وا 
                                                 

ػىع الهىتجػات الغذائٓػةٔٚمصحذ ثبنصحُبػخ انتسٕٚهٛحخ ُْحب يدًٕػحخ انصحُبػبد انتسٕٚهٛحخ انتبنٛحخ:    1 ػىع الهشػروبات، صة ػىع هىتجػات التبػط، صة ػىع ، صة صة
ػػىع الهمبوسػات، الهىسػوجات ػػىع الهىتجػات الجمدٓػػة والهىتجػػات ذات الصػمة، صة ػػىع أصػىاؼ هػػف القػػش ، صة ػػىع الخشػب وهىتجػػات الخشػػب والفمػٓف،؛ صة صة

ػػىع الػػورؽ وهىتجػػات الػػورؽ، وهػػواد الضػػفر واالثػػاث مة، الطباعػػة واستىسػػاخ وسػػائط اإلعػػالـ، صة ػػىع فحػػـ الكػػوؾ والهىتجػػات الىفطٓػػة الهكػػررة، الهسػػج  ، صة
ػػ ػػىع هىتجػػات الهطػػاط والمػػدائف، ىع الهػػواد الكٓهٓائٓػػة والهىتجػػات الكٓهٓائٓػػة و الهىتجػػات الصػػٓدالىٓة األساسػػٓة والهستحضػػرات الصػػٓدالىٓةصة صػػىع ، صة

ػة االخػػرى ػىع هىتجػات الهعػػادف الهشػكَّمة، اسػتثىاء أالت والهعػػدات، صػىع الفمػزات القاعدٓػػة، هىتجػات الهعػادف الالفمٓز ػىع الحواسػٓب ، صة والهىتجػػات صة
ىع الهعدات الكٍربائٓة، اإللكتروىٓة والبصٓرة ىع أالت والهعػدات غٓػر الهصػى فة فػْ هوضػع آخػر، صة ػىع الهركبػات ذات الهحر كػات والهركبػات ، صة صة

مٓة األخرى، الهقطورة وىصؼ الهقطورة وهعدات الىقؿ األخرى  .الصىاعات التحٓو
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 2016/2017وهعالجتٍػػا، حٓػػث إرتفعػػت ىسػػب اإلىجػػاز والهسػػاٌهة فػػْ ٌػػذي القطاعػػات فػػْ جػػدوؿ عػػاـ 
 .2014/2015هقارىة ببٓاىات جدوؿ عاـ 

سػتثىْ هػف ٌػذا اإلت جػاي اإلٓجػابْ لمقطاعػات واألىشػطة، أداء القطػاع الزراعػْ واإلىتػاج الحٓػػواىْ ٓو
وهصائد األسهاؾ، حٓث سجؿ أداء ٌذا القطاع هسػاٌهة أقػؿ فػْ إجهػالْ الهخرجػات والقٓهػة الهضػافة فػْ 

% فْ 11.7%، 10.7حٓث بمغت الهساٌهة  2016/2017الجدوؿ الحدٓث لمهدخالت والهخرجات لعاـ 
%، فػػػْ جػػػدوؿ عػػػاـ 10.8%، 11.3إلجهػػػالْ والقٓهػػػة الهضػػػافة هقارىػػػة بىسػػػب أعمػػػْ كػػػؿ هػػػف اإلىتػػػاج ا

2015/2016. 
تفػػػؽ ٌػػػذا اإلتجػػػاي الىزولػػػْ لهسػػػاٌهة قطػػػاع الزراعػػػة واإلىتػػػاج الحٓػػػواىْ وهصػػػائد األسػػػهاؾ فػػػْ  ٓو
ػات التىهٓػة  ػة االقتصػادٓة والفكػر التىهػوي، حٓػث تشػٓر ىظٓر إجهالْ الهخرجات والقٓهػة الهضػافة هػع الىظٓر

ادة إعتهاد االقتصاد الوطىْ عمْ القطاعٓف الثاىْ والثالث كمها صعد إلْ هراحؿ هتقدهة فْ عهمٓػة إ لْ ٓز
ادة الدخؿ الفردي.   التىهٓة. وفْ الهقابؿ ٓقؿ إعتهادي عمْ القطاع األولْ فْ تحقٓؽ الثروة وٓز

 

 ( 9-3جدول رقم )
 اإلىتاج والقيهة الهضافة أداء القطاعات أو األىشطة االقتصادية وهساٌهتٍا في إجهالي

 

 
 األىشطة اإلقتصادية

2016/2017    )%( 2014/2015    )%( 

هســــاٌهة األىشــــطة 
 في اإلىتاج 

هساٌهة األىشطة فـي 
 القيهة الهضافة 

هســــاٌهة األىشــــطة 
 في اإلىتاج )%( 

هســـــاٌهة األىشـــــطة 
 في القيهة الهضافة 

مٓة  17.2 26.5 16.7 27.3 قطاع الصىاعات التحٓو
التعدٓف والىفط الخاـ والغاز الطبٓعْ وصػىع 

 فحـ الكوؾ والهىتجات الىفطٓة الهكررة
14.3 13.4 9.2 12.6 

 12.9 12.7 13.2 13.7 والعقارات والتأجٓر البىاء والتشٓٓد
 &تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الجهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

صالح الهركبات واألٔتتجارة التجزئة   وا 
11.9 14.9 9.95 12.8 

وهصػػػػػػػػػائد واإلىتػػػػػػػػػاج الحٓػػػػػػػػػواىْ والزراعػػػػػػػػػة 
 األسهاؾ 

10.7 11.7 11.3 10.8 

 5.7 5.1 6.9 5.8 الىقؿ والتخٓزف
 0.31 0.31 0.6 0.58 اتجهٓع الهٓاي وهعالجتٍ

 0.98 0.77 0.3 0.29 أىشطة الىشر واألفالـ والبرهجة واالذاعة 
 2014/2015وعاـ  2016/2017هف إعداد الباحث بىاًء عمْ بٓاىات جداوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ  الهصدر:   

العدٓػد هػف اىشػطة فػْ   1ٍػا بكثافػةهخرجاتعػددا هػف األىشػطة ٓػتـ اسػتخداـ كها ظٍػر بالتحمٓػؿ أف 
، األىشػطة األخػرى لمتعػدٓف واسػتغالؿ الهحػاجرالىبػاتْ، االىتػاج هف أهثمػة: أىشػطة هكوىات الطمب الوسٓط 

                                                 
 % هف هخرجاتٍا فْ هكوىات الطمب الوسٓط. 50ٓقصد بٍا تمؾ األىشطة التْ ٓتـ استخداـ ها ٓٓزد عف   1



                               تطور هىٍجية جداول الهدخبلت والهخرجات وهقتضيات تفعيل استخداهاتٍا في هصر 
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ػػػػػىع الهىسػػػػػوجات ػػػػػىع الهػػػػػواد الكٓهٓائٓػػػػػة والهىتجػػػػػات الكٓهٓائٓػػػػػة و ، صة الهىتجػػػػػات الصػػػػػٓدالىٓة األساسػػػػػٓة صة
ػػىع هىتجػػات الهطػػاط والمػػدائف، والهستحضػػرات الصػػٓدالىٓة ػػة االخػػرى، صة ، صػػىع هىتجػػات الهعػػادف الالفمٓز

ىع هىتجات الهعادف الهشكَّمة باستثىاء أالت والهعدات، صىع الفمزات القاعدٓة ىع أالت والهعدات ، صة صة
مٓة األخرىالصىاعات الت، غٓر الهصى فة فْ هوضع آخر  .حٓو

أها بػاقْ األىشػطة االقتصػادٓة لجػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات فٓخػدـ  إىتاجٍػا الطمػب الىٍػائْ بهػا   
ْ األىشطة التالٓة: أىشطة اإل50ٓفوؽ ىسبة  صػٓد األسػهاؾ وتربٓػة ، حٓواىْالىتاج % هف جهمة اإلىتاج ٌو
ػػىع ، اسػػتخراج الػػىفط الخػػاـ والغػػاز الطبٓعػػْ، الهائٓػػات ػػىع هىتجػػات والهشػػروبات،  الهىتجػػات الغذائٓػػةصة صة

ىع الهمبوسات، التبط ىع الهىتجات الجمدٓة والهىتجات ذات الصػمة، صة ػىع الخشػب وهىتجػات الخشػب ، صة صة
ىع أصىاؼ هف القش وهواد الضفر واالثاث ىع الػورؽ وهىتجػات الػورؽ، والفمٓف، صة الطباعػة واستىسػاخ ، صة

مة ىع فح، وسائط اإلعالـ الهسج  ػىع الهػواد الكٓهٓائٓػة والهىتجػات ، ـ الكوؾ والهىتجات الىفطٓػة الهكػررةصة صة
ػػػىع ، صػػىع الفمػػػزات القاعدٓػػة، الكٓهٓائٓػػة و الهىتجػػات الصػػػٓدالىٓة األساسػػٓة والهستحضػػػرات الصػػٓدالىٓة صة

ػػىع الهعػػدات الكٍربائٓػػة، الحواسػػٓب والهىتجػػات اإللكتروىٓػػة والبصػػٓرة ػػىع الهركبػػات ذات الهحر كػػات ، صة صة
تجهٓػػع الهٓػػاي وهعالجتٍػػا ، الكٍربػػاء والغػػاز، الهركبػػات الهقطػػورة وىصػػؼ الهقطػػورة وهعػػدات الىقػػؿ األخػػرىو 

تشػػػػػٓٓد الهبػػػػػاىْ و الٍىدسػػػػػة الهدىٓػػػػػة والتشػػػػػٓٓد ، وجهػػػػػع الىفآػػػػػات الصػػػػػحْوتوصػػػػػٓمٍا وشػػػػػبكات الصػػػػػرؼ 
لىشػػػر واالفػػػالـ الهعموهػػػات )ا، االقاهػػػة والهطػػػاعـ، الىقػػػؿ والتخػػػٓزف، تجػػػارة الجهمػػػة والتجزئػػػة، الهتخصصػػػة

الخػػػدهات الهالٓػػػة والتػػػأهٓف و  االتصػػػاالت و البرهجػػػة الحاسػػػوبٓة وخػػػدهات الهعموهػػػاتة(، والبرهجػػػة واالذاعػػػ
ػػة، واالىشػػطة الهسػػاعدة اإلدارة العاهػػة والػػدفاع؛ والضػػهاف االجتهػػػاعْ ، خػػػدهات االعهػػاؿ، األىشػػطة العقآر

 .رىالخدهات االخ، الصحة والعهؿ االجتهاعْ، التعمٓـ، اإللزاهْ
 تعوٓضػػػػات الهػػػػوظفٓف ٌػػػػػْ هكافػػػػأة لمعػػػػػاهمٓف فػػػػْ الوظٓفػػػػة فػػػػػْ شػػػػكؿ رواتػػػػػب وأجػػػػور اجتهاعٓػػػػػة

ساٌـ . اتوتأهٓى مٓةٓو ضػات جهمة ٪ هف 17بىسبة أي أكبر هساٌهة ب 1قطاع الصىاعات التحٓو ٌٓكؿ تعٓو
الهضػافة القٓهة العهمٓات الصىاعٓة لدٍٓا أكبر هساٌهة فْ ٌٓكؿ ٓرجع الْ أف العاهمٓف. والسبب فْ ذلؾ 

فػػإف قطػػاعْ اإلدارة العاهػػة . عػػالوة عمػػِ ذلػػؾ، لالقتصػػاد الهصػػري، كهػػا سػػبقت اإلشػػارة فػػْ الفقػػرة السػػابقة
والػػدفاع والضػػهاف االجتهػػاعْ اإللزاهػػْ، وقطػػاع التعمػػٓـ ٓأتٓػػاف فػػْ الهرتبػػة الثاىٓػػة والثالثػػة هػػف حٓػػث درجػػة 

التػػػوالْ. وعمػػػْ الػػػرغـ هػػػف  % لكػػػؿ هىٍهػػػا عمػػػ13.5ْ%، 14.3الهسػػػاٌهة حٓػػػث تبمػػػط ىسػػػبة الهسػػػاٌهة 
إال أف  -كهػػػػا سػػػػبقت اإلشػػػػارة –االىخفػػػػاض الىسػػػػبْ الهباشػػػػر لهسػػػػاٌهة القطػػػػاعٓف فػػػػْ القٓهػػػػة الهضػػػػافة 

هساٌهتٍها الفعمٓة )غٓر الهباشرة( تتهثؿ فْ توفٓر األٓدي العاهمة الهاٌرة  والهدربة، وتوفٓر األهف الهادي 
ٓعداف هف الركائز األساسٓة لعهمٓة التىهٓة االقتصادٓة فْ  والهعىوي لمهجتهع بأسرة حٓث أف التعمٓـ واألهف

 الهجتهع. 

                                                 

مٓة ٌىا هجهوعة الصىاعات التْ تـ تعٓرفٍا سابقا.  1  الهقصود بالصىاعة التحٓو
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ػػػػة وتشػػػػٓٓد الهبػػػػاىْ والٍىدسػػػػػة الهدىٓػػػػة والتشػػػػٓٓد الهتخصصػػػػة تبمػػػػط ىسػػػػػبة  قطػػػػاع األىشػػػػطة العقآر
ضػات العػاهمٓف ال 13.4هساٌهتٍا  % هف جهمة القٓهة الهضػافة إال أف ىسػبة هسػاٌهتٍها فػْ اجهػالْ تعٓو
ضػات ٪ 13.8تجػارة الجهمػة والتجزئػة تسػاٌـ بىسػبة  %.  وبٓىها8تتجاوز  هػف القٓهػة الهضػافة إال أف تعٓو

% هػػف جهمػػة القٓهػػة 7%. وتبمػػط هسػػاٌهة قطػػاع الىقػػؿ والتخػػٓزف ىسػػبة 7.4العػػاهمٓف بٍػػا ال تتجػػاوز ىسػػبة 
 %. 7.4الهضافة وهساٌهتٍا فْ تعوٓضات العاهمٓف ال تختمؼ كثٓرا عف ٌذي الىسبة حٓث تصؿ الْ 

  الطمب الكمي:تحميل 
( الػػػْ هكوىػػػات الطمػػػب الكمػػػْ فػػػْ االقتصػػػاد الهصػػػري، حٓػػػث ٓتكػػػوف 10-3ٓشػػػٓر الجػػػدوؿ رقػػػـ )

ػْ:  1الطمب الكمْ هف ستة عىاصر أساسٓة اإلىفػاؽ جهمػة  -2الطمػب الوسػٓط  اإلىفػاؽ عمػْ جهمػة  -1ٌو
جهمػػػة اإلىفػػػاؽ عمػػػْ  -4اإلىفػػػاؽ االسػػػتٍالكْ الىٍػػػائْ لمحكوهػػػة جهمػػػة  -3االسػػػتٍالكْ الىٍػػػائْ الخػػػاص 

 .الصادرات قٓهة إجهالْ -6التغٓر فْ الهخزوف قٓهة  -5التكوٓف الرأسهالْ الثابت 
هػػف االسػػتٍالؾ األسػػري واسػػتٍالؾ الهىظهػػات غٓػػر الربحٓػػة، عمػػْ كػػؿ الطمػػب الىٍػػائْ و ٓشػػتهؿ 

تكػػوف رأس الهػػاؿ الثابػػت اإلجهػػالْ ) غٓػػر فػػْ ( هػػف رأس الهػػاؿ الثابػػت والتGFCFاالسػػتٍالؾ الحكػػوهْ. ٓو
 الهخزوف، باإلضافة الْ الصادرات هف السمع والخدهات. 

(، الػػػْ أف هسػػػاٌهة الطمبػػػات هػػػف جاىػػػب اإلىفػػػاؽ االسػػػتٍالكْ 10-3تشػػػٓر بٓاىػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )
% هػف إجهػالْ الطمػب. ٓمػْ 49الىٍائْ الخػاص تهثػؿ أعمػْ ىسػبة فػْ  هكوىػات الطمػب الكمػْ حٓػث تبمػط 

% هػػف الطمػػػب الكمػػْ. ٓػػأتْ بعػػػد ذلػػؾ فػػػْ 28لوسػػٓط والتػػػْ تهثػػؿ اإلىفػػػاؽ هػػف جاىػػب الطمػػػب ا قٓهػػةذلػػؾ 
األٌهٓػػػة )بىسػػػب هتقاربػػػة( كػػػؿ هػػػف الطمبػػػات الخاصػػػة بإجهػػػالْ الصػػػادرات، والتكػػػوٓف الرأسػػػهالْ، واإلىفػػػاؽ 

%. وتػػأتْ فػػْ الهرتبػػة األخٓػػرة هسػػاٌهة 5,6%، 8.4%، 8.8االسػػتٍالكْ الىٍػػائْ لمحكوهػػة وذلػػؾ بىسػػب 
ا التغٓر فْ الهخزوف بىسبة ه  ٪. 0.3ساٌهة هقداٌر

وهف الواضح أف هساٌهة عىاصر الطمب الكمْ تشٓر الْ أٌهٓة الطمب الداخمْ فْ تعٓزز الطمب 
% هػػػف جهمػػػة الطمػػػب 91.2الكمػػػْ فػػػْ الهجتهػػػع، حٓػػػث تصػػػؿ ىسػػػبة هسػػػاٌهة جهمػػػة الطمػػػب الػػػداخمْ الػػػْ 

تحفٓػػز الطمػػب  اإلجهػػالْ فػػْ االقتصػػاد الهصػػري، فػػْ حػػٓف لػػـ تصػػؿ ىسػػبة هسػػاٌهة الطمػػب الخػػارجْ فػػْ
ػذا الخمػؿ فػػْ جواىػب الطمػب الكمػػْ لالقتصػاد الهصػري ٓفسػػر 2016/2017% لعػػاـ 8.8الكمػْ سػوي  . ٌو

األزهات الهتزاهىة التْ ٓواجٍا الهجتهع هف أهثمة ىػدرة الهػوارد )العهػالت( األجىبٓػة، واىخفػاض قٓهػة العهمػة 
لهعػػػدات الالزهػػػة إلحػػػداث طفػػػرة فػػػْ الهحمٓػػػة  وتخمػػػؼ التىهٓػػػة االقتصػػػادٓة بصػػػفة أساسػػػٓة لػػػىقص العػػػدد وا

التصىٓع ووسػائؿ اإلىتػاج وأسػالٓبً. كهػا تشػٓر الىسػب الػواردة فػْ الجػدوؿ السػابؽ أٓضػا الػْ سػٓادة اإلىفػاؽ 
                                                 

1
Eleonora Sofilda a, Agussalim, Muhammad Zilal Hamzah. Input output analysis to determine 

sustainable development planning in Indonesia, OIDA International Journal of Sustainable 

Development, Ontario International Development Agency, Canada, 2016. 
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ػػؾ الطمػب الكمػػْ فػػْ الهجتهػػع  حٓػث تصػػؿ ىسػػبة هسػاٌهتً الػػْ  % بٓىهػػا ال تتعػػد 55االسػتٍالكْ فػػْ تحٓر
 الطمب الكمْ.% هف جهمة 8.7ىسبة هساٌهة اإلىفاؽ الرأسهالْ 

 
 ( 10-3جدول رقم ) 
 2016/2017 1إجهالي الطمب لعام

قيهة الهساٌهة   هكوىات الطمب
 ىسبة الهساٌهة )بالهميون جىيً(

 28.0 1,741,943.3 جهمة الطمب الوسيط   -1 

 49.0 3,050,683.7 اإلىفاق االستٍبلكي الىٍائي الخاص -2
اإلىفاق اإلستٍبلكي الىٍائي  -3

 5.6 350,197.0 لمحكوهة 

 8.4 520,730.8 التكوين الرأسهالي الثابت  -4

 0.3 16,041.3 التغير في الهخزون -5

 8.8 548,905.0 إجهالى الصادرات-6

 100.0 6,228,501.0 اجهالى الهخرجات باألسعار االساسية   
 2016/2017هف إعداد الباحث باالعتهاد عمْ جدوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ  الهصدر:          

 

بعض الهؤشرات التحميمية لٍيكل االقتصاد الهصري هن جدول الهدخبلت والهخرجات الهحدث  - ب
 : 2016/2017لعام 

ة تتهثؿ أحد أٌـ ههٓزات تحمٓؿ الهدخالت والهخرجات فِ تقدٓر الهضاعفات التِ تقٓس أثار الهباشر 
لمتغٓر فِ أحد أو بعض الهتغٓرات الخارجٓة. وهف أٌـ ٌذي  (Type 1 Multipliersوغٓر الهباشرة  )

 Backwardوالتِ تقٓس الروابط الخمفٓة ) (Output Multipliersالهؤشرات هضاعفات االىتاج )
Linkages Uj)  ادة الطمب الىٍائِ ألحد القطاعات عمِ اىتاج القطاعات والتِ تعبر عف أثار الكمٓة لٓز

تـ demand drivenاألخرى هدفوعة بالطمب الوسٓط ) ( لٍذا القطاع عمِ ىاتو القطاعات األخرى، ٓو
ا بتجهٓع الهعاهالت الكمٓة هف الهصفوفة )  ( لمعهود الهىاظر لكؿ قطاع.1-[I-A]تقدٌٓر

Uj = ∑        
    

                                                 
 2016/2017جدول المدخالت والمخرجات المحدث لعام   1
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 (1-[I-A]( عىاصر هصفوفة الهعاهالت الكمٓة )bijحٓث : )

( والتِ تعبر عف أثار الكمٓة عمِ اىتاج كؿ قطاع فِ forward linkages Uiأها الروابط األهاهٓة )
ادة الطمب الىٍائِ بهقدار وحدة واحدة هف كؿ القطاعات هجتهعة، والهدفوعة بالعرض هف  حالة ٓز

ا بتجهٓع supply drivenالوسٓطة الذى ٓتٓحً كؿ قطاع لمقطاعات األخرى )الهدخالت  تـ تقدٌٓر (. ٓو
 ( لمصؼ الهىاظر لكؿ قطاع. 1-[I-A]الهعاهالت الكمٓة هف الهصفوفة )

Ui = ∑        
    

 (1-[I-A]( عىاصر هصفوفة الهعاهالت الكمٓة )bijحٓث : )

هكف ترتٓب القطاعات هف حٓث درجة قوة التشاب كات بٓف كؿ قطاع والقطاعات األخرى وذلؾ باستخداـ ٓو
تـ الترجٓح بعدة هعآٓر هىٍا أوزاف ترجٓحٓة تعكس  هتوسط هرجح لهجهوع الروابط الخمفٓة واألهاهٓة، ٓو
هدى أٌهٓة كؿ هف الروابط األهاهٓة والخمفٓة، حٓث ٓتفؽ كثٓر هف االقتصادٓٓف عمِ أف العالقات الخمفٓة 

حفٓز اىتاج القطاعات األخرى، عمِ أساس أف قوة الطمب عمِ ىاتو القطاع تشكؿ لٍا أٌهٓة أكبر فِ ت
تـ الترجٓح أٓضًا بهؤشرات التبآف  حافزًا أكبر هف قوة وجود عرض هتاح هف هستمزهات االىتاج. ٓو

 .1لمقطاعات الهختمفة والتِ تعكس هدى تركز أو اىتشار التدفقات الوسٓطة لكؿ قطاع
األخرى الهضاعفات التِ تعبر عف أثار الكمٓة لتغٓر الطمب الىٍائِ ألحد أو وهف الهؤشرات الٍاهة 

تـ Employment Multiplierبعض القطاعات عمِ العهالة ) ( وبعض العىاصر األولٓة األخرى. ٓو
ا عف طٓرؽ ضرب هتجً الهعاهالت الهباشرة لمعهالة فِ هصفوفة الهعاهالت الكمٓة.  تقدٌٓر

L * [I-A]-1 

 (. Xj( إلِ اجهالِ اىتاج القطاع )ljهتجً ٓعبر عف ىسبة عدد العاهمٓف فِ كؿ قطاع )( Lحٓث )
( عمِ الهستوى vوٓهكف استخداـ الىهوذج أٓضًا فِ تقدٓر أثر التغٓر فِ بعض عىاصر القٓهة الهضافة )

اسٓة العاـ لألسعار فِ كؿ قطاع وعمِ الهستوى الكمِ، وذلؾ باستخداـ صٓغة حساب هتجً األرقاـ القٓ
 (. [v*[I-A]-1ألسعار القطاعات )

(، والذى ٓعتبر االستٍالؾ العائمِ Closed Modelوباستخداـ الىهوذج الهغمؽ لمهدخالت والهخرجات )
هتغٓر داخمِ فِ الىهوذج، ٓهكف تقدٓر أثار اإلضافٓة عمِ اىتاج القطاعات فِ كؿ هف الروابط الخمفٓة 

( Type 2 Multipliersادة األجور عمِ استٍالؾ القطاع العائمِ )واألهاهٓة أخذًا فِ االعتبار آثار ٓز
ادة فِ الطمب الىٍائِ وهف ثـ ٓزادة فِ اىتاج القطاعات )  Inducedهها ٓؤدى إلِ سمسمة أخرى هف الٓز

                                                 
1 Cella Guido 1984. The Input-Output Measurement of Interindustry Linkages. Oxford Bulletin of 

Economics and Statistics, No.4, 1984.   
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Effects( تـ تقدٓر ٌذي أثار بتوسٓع هصفوفة الهعاهالت الفىٓة لالىتاج ( لتشهؿ A^ expanded(. ٓو
( فِ كؿ قطاع إلِ اجهالِ القٓهة الهضافة بسعر السوؽ عمِ Ciة االستٍالؾ العائمِ )عهود ٓتضهف ىسب

ضافة صؼ ٓتضهف ىسبة األجور فِ كؿ قطاع ) ( إلِ Wjالهستوى القوهِ )الىاتو الهحمِ االجهالِ(، وا 
تـ تقدٓر هصفوفة الهعاهالت الكمٓة الهوسعة )Xjجهمة اىتاج القطاع ) ( استىادًا إلِ 1-[^I-A](. ٓو

هصفوفة الهعاهالت الفىٓة الهوسعة، وهىٍا ٓتـ تقدٓر الروابط الخمفٓة واألهاهٓة لكؿ قطاع وهقارىتٍا بالقٓـ 
الهحسوبة هف الهصفوفة األصمٓة لمهعاهالت الكمٓة، وبحٓث تشكؿ الفروؽ بٓىٍا أثار الىاجهة عف ٓزادة 

 دخؿ القطاع العائمِ.   
والدراسات التطبٓقٓة عمِ الدوؿ الهختمفة العدٓد  9بتحمٓؿ الهدخالت والهخرجات وتتضهف األدبٓات الخاصة

ا باستخداـ الصٓط الهختمفة لمىهوذج.  هف الهؤشرات التحمٓمٓة األخرى التِ ٓهكف تقدٌٓر
 .2016/2017وىقدـ فِ ٌذا الجزء هف الدراسة بعض هف ٌذي الهؤشرات باستخداـ الجدوؿ الهحدث لعاـ 

 

 (:linkages( وروابط االىتاج )ultipliersM) الهضاعفات
 

قبؿ عرض الهؤشرات الهحسوبة أىٍا هؤشرات تقٓربٓة تتوقؼ عمِ هدى دقة البٓاىات  تجدر اإلشارة   
والفروض الهتضهىة فِ الصٓط الهختمفة لمىهوذج الهستخدـ )الىهوذج الهفتوح والىهوذج الهغمؽ(، هع 

 ست بغرض التىبؤ.التىوًٓ أىٍا هؤشرات تحمٓمٓة وصفٓة ولٓ
( أف صىاعة الهركبات وصىاعة الهطاط ٓتهٓزاف بأكبر قٓهة 3-11توضح الىتائو الهعروضة فِ جدوؿ )

(، هها ٓشٓر إلِ االرتفاع الىسبِ لحجـ الطمب الوسٓط لٍذي 2.125و  2.149لهؤشر الروابط الخمفٓة )
هٓة فٓالحظ االرتفاع الكبٓر فِ هؤشر القطاعات عمِ ىاتو القطاعات األخرى. وفٓها ٓتعمؽ بالروابط األها
، هها ٓشٓر إلِ هدى اعتهاد 6.253قطاع صىاعة الفمزات القاعدٓة )الهعادف األساسٓة( حٓث ٓبمط 

مًٓ قطاع الىفط الخاـ والغاز الطبٓعِ ) (، 4.192القطاعات األخرى عمِ استخداـ ىاتو ٌذا القطاع، ٓو
و أهر هىطقِ بالىظر لطبٓعة اىتاج ٌذٓف الق وضح الجدوؿ أىً وفقًا لمهؤشر الهرجح فإف ٌو طاعٓف. ٓو

مًٓ قطاع الفحـ وهىتجات البتروؿ )3.72صىاعة الفمزات القاعدٓة تتهٓز بأكبر قٓهة لمهؤشر ) (. 2.75( ٓو
 كها أف إعادة الترجٓح بالتبآف ال ٓغٓر ترتٓب ٌذٓف القطاعٓف. 

 

                                                 
 انظر على سبيل المثال: 9

Ronald E. Miller and Peter D. Blair 2009. Input – Output Analysis Foundations and Extensions. Published 
in the United States of America by Cambridge University Press, New York. 
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 ( 11-3جدول )
 2016/2017الهصرى فى بعض الهؤشرات التحميمية لٍيكل االقتصاد 

 القطاع
روابط 
 خمفية

روابط 
 أهاهية 

هتوسط هرجح 
 بأوزان لمروابط 

إعادة ترجيح 
 بالتباين

أثر دخل القطاع 
 العائمى 

هضاعف  
 األجر 

 0.160 0.817  1.900 1.92  2.803 1.335 االىتاج الىباتِ

 0.141 0.523  1.603 1.60  1.647 1.575 إىتاج حٓواىْ

 0.207 0.277  1.113 1.12  1.028 1.179 صٓد األسهاؾ 

 0.055 0.670 2.210  2.33 4.192  1.096 استخراج الىفط الخاـ والغاز الطبٓعْ

 0.210 0.344  1.666 1.67  2.072 1.402 األىشطة األخرى لمتعدٓف 

 0.208 0.834  1.815 1.81  1.622 1.945 الهىتجات الغذائٓة

ىاعة   0.268 0.321  1.400 1.40  1.018 1.661 الهشروباتصة

ىع هىتجات التبط  0.363 0.401  1.357 1.36  1.060 1.561 صة

ىع الهىسوجات  0.231 0.280  1.918 1.92  1.882 1.947 صة

ىع الهمبوسات  0.304 0.367  1.340 1.34  1.025 1.556 صة

ىع الهىتجات الجمدٓة   0.219 0.244  1.539 1.54  1.013 1.898 صة

ىع الخشب واالثاث  0.336 0.404  1.427 1.43  1.179 1.597 صة

ىع الورؽ   0.246 0.289  1.668 1.67  1.114 2.047 صة

 0.377 0.468  1.527 1.53  1.241 1.720 وسائط اإلعالـ و الطباعة 

 0.105 0.902 2.641  2.75 3.836  2.022 فحـ والهىتجات الىفطٓة ال

 0.260 0.556  2.033 2.04  2.291 1.874 الصٓدالىٓة و الهواد الكٓهٓائٓة 

ىع هىتجات الهطاط   0.222 0.272  1.727 1.73  1.147 2.125 صة

 0.299 0.388  1.611 1.6134  1.221 1.875 هىتجات الهعادف الالفمٓزة 

 0.274 0.663 3.079  3.77 6.253  1.997 صىع الفمزات القاعدٓة

 0.302 0.351  1.666 1.667  1.372 1.865 هىتجات الهعادف 

 0.272 0.311  1.591 1.597  1.039 1.969 اإللكتروىٓة  والحواسٓب 

ىع الهعدات الكٍربائٓة  0.310 0.376  1.644 1.650  1.060 2.043 صة

 0.365 0.414  1.663 1.664  1.148 2.014 أالت غٓر الهصى فة 

 0.274 0.354  1.718 1.725  1.090 2.149 الهركبات وهعدات الىقؿ 

مٓة األخرى   0.364 0.496  1.714 1.714  1.683 1.735 الصىاعات التحٓو

 0.267 0.439  1.825 1.827  1.522 2.030 الكٍرباء والغاز

 0.333 0.395  1.390 1.394  1.075 1.606 الهٓاي و الصرؼ الصحِ 

 0.253 0.384  1.629 1.632  1.243 1.892 تشٓٓد 

 0.156 1.075  2.082 2.142 3.482  1.249 تجارة الجهمة والتجزئة
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 0.226 0.581  1.361 1.362  1.465 1.294 الىقؿ والتخٓزف

 0.231 0.354  1.226 1.237  1.045 1.353 االقاهة والهطاعـ

 0.416 0.458  1.241 1.245  1.032 1.388 الىشر واالفالـ واالذاعة

 0.385 0.575  1.245 1.249  1.071 1.368 االتصاالت والبرهجة 

 0.231 0.536  1.301 1.304  1.619 1.094 خدهات الهاؿ والتأهٓف 

 0.123 0.620  1.155 1.159  1.163 1.157 األىشطة العقآرة

 0.258 0.512  1.474 1.474  1.451 1.490 خدهات االعهاؿ

 0.784 0.844  1.120 1.124  1.028 1.189 والدفاع اإلدارة العاهة

 0.835 1.001  1.078 1.083  1.019 1.127 التعمٓـ

 0.451 0.694  1.316 1.319  1.023 1.518 العهؿ االجتهاعِ والصحة 

 0.584 0.714  1.420 1.422  1.222 1.556 خدهات اخري

 
ادة  األجور واستخداـ جزء هىٍا فِ االستٍالؾ عمِ درجة وفٓها ٓتعمؽ بأثار اإلضافٓة الىاجهة عف ٓز

( أف أكبر ٓزادات تتحقؽ فِ قطاعات 3-11التشابكات القطاعٓة لمقطاعات الهختمفة ٓوضح جدوؿ )
 (. 0.902( وهىتجات الفحـ والبتروؿ )1.001( والتعمٓـ )1.075تجارة الجهمة والتجزئة )

وفٓها ٓتعمؽ بهضاعؼ العهالة، والذى ٓهثؿ أٌهٓة كبٓرة لالقتصاد الهصرى فِ تحدٓد أولوٓات االستثهار 
فِ القطاعات الهختمفة، فإف تقدٓري ٓتطمب توافر بٓاىات عف حجـ العهالة فِ األىشطة الهختمفة الهسجمة 

ذا تعذر توافر البٓاىات بالتفصٓؿ الهطموب فإىً ٓهكف استخ داـ هضاعؼ األجور كتقٓرب فِ الجدوؿ، وا 
لهضاعؼ العهالة. وتوضح الهؤشرات الهحسوبة أف أكبر قٓـ لٍذي الهضاعفات تتحقؽ فِ القطاعات 

ِ التعمٓـ )  (.  0.584( والخدهات األخرى )0.784( واإلدارة العاهة )0.835كثٓفة العهالة ٌو
 

 :خبلصة الفصل الثالث
  وذلػػػػؾ بإسػػػػتخداـ البٓاىػػػػات الفعمٓػػػػة 2016/2017تػػػػـ تحػػػػدٓث جػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات لعػػػػاـ  ،

. وقد 2014/2015لمحسابات القوهٓة لىفس العاـ وكذلؾ بإستخداـ جدوؿ الهدخالت والهخرجات لعاـ 
تػػـ اإلعتهػػاد عمػػْ ٌػػذا الجػػدوؿ باإلضػػافة إلػػْ بٓاىػػات الحسػػابات القوهٓػػة الصػػادرة عػػف وزارة التخطػػٓط 

هوزعػػػػة عمػػػػْ  2016/2017ْ تقػػػػدٓرات اإلىتػػػػاج لعػػػػاـ والهتابعػػػػة واإلصػػػػالح اإلداري التػػػػْ تهثمػػػػت فػػػػ
األىشػػػطة االقتصػػػادٓة. وقػػػد تػػػـ هعالجػػػة ىقػػػاط الضػػػعؼ فػػػْ تركٓػػػب جػػػداوؿ العػػػرض واإلسػػػتخداـ لعػػػاـ 

 وتـ إشتقاؽ جداوؿ الهدخالت والهخرجات لىفس العاـ هىٍا. 2014/2015
 ت الكمٓػػػة أو جهمػػػة تىػػػاظر أداء وىسػػػب هشػػػاركة األىشػػػطة والقطاعػػػات االقتصػػػادٓة فػػػْ تولٓػػػد الهخرجػػػا

والجػػدوؿ  2014/2015اإلىتػػاج، وفػػْ تولٓػػد القٓهػػة الهضػػافة، فػػْ جػػدوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات لعػػاـ 
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ػػادة األداء واإلىجػػاز فػػْ أىشػػطة التعػػدٓف والػػىفط الخػػاـ 2016/2017الهحػػدث لعػػاـ  . وذلػػؾ بإسػػتثىاء ٓز
ت ىسػػػبة الهسػػػاٌهة فػػػْ والغػػػاز الطبٓعػػػْ وصػػػىع فحػػػـ الكػػػوؾ والهىتجػػػات الىفطٓػػػة الهكػػػررة حٓػػػث إرتفعػػػ

، هقارىػػػػة بىسػػػػبة 2016/2017% فػػػػْ جػػػػدوؿ عػػػػاـ 13.4%، 14.3اإلىتػػػػاج والقٓهػػػػة الهضػػػػافة إلػػػػْ 
. وكػػػذلؾ الحػػػاؿ بالىسػػػبة 2014/2015% عمػػػْ التػػػوالْ فػػػْ بٓاىػػػات جػػػدوؿ عػػػاـ 12.6%وىسػػػبة 9.2

صالح الهر  كبػات واألٔت، لقطاعْ البىاء والتشٓٓد والعقارات والتأجٓر، وقطاع تجارة الجهمة والتجزئة وا 
وقطػػاع الىقػػؿ والتخػػٓزف، وتجهٓػػع الهٓػػاي وهعالجتٍػػا، حٓػػث إرتفعػػت ىسػػب اإلىجػػاز والهسػػاٌهة فػػْ ٌػػذي 

 .2014/2015هقارىة ببٓاىات جدوؿ عاـ  2016/2017القطاعات فْ جدوؿ عاـ 
  ْٓسػػػػتثىْ هػػػػف ٌػػػػذا اإلتجػػػػاي اإلٓجػػػػابْ لمقطاعػػػػات واألىشػػػػطة، أداء القطػػػػاع الزراعػػػػْ واإلىتػػػػاج الحٓػػػػواى

هصائد األسهاؾ، حٓث سجؿ أداء ٌذا القطاع هساٌهة أقػؿ فػْ إجهػالْ الهخرجػات والقٓهػة الهضػافة و 
%، 10.7حٓػػػث بمغػػػت الهسػػػاٌهة  2016/2017فػػػْ الجػػػدوؿ الحػػػدٓث لمهػػػدخالت والهخرجػػػات لعػػػاـ 

%، فػْ 10.8%، 11.3% فْ كؿ هف اإلىتاج اإلجهالْ والقٓهة الهضافة هقارىة بىسػب أعمػْ 11.7
تفػػػؽ ٌػػػذا اإلتجػػػاي الىزولػػػْ لهسػػػاٌهة قطػػػاع الزراعػػػة واإلىتػػػاج الحٓػػػواىْ 2015/2016جػػػدوؿ عػػػاـ  . ٓو

ػػة االقتصػػادٓة والفكػػر التىهػػوي،  وهصػػائد األسػػهاؾ فػػْ إجهػػالْ الهخرجػػات والقٓهػػة الهضػػافة هػػع الىظٓر
ػػادة إعتهػػاد االقتصػػاد الػػوطىْ عمػػْ القطػػاعٓف الثػػاىْ والثالػػث كمهػػا  ػػات التىهٓػػة إلػػْ ٓز حٓػػث تشػػٓر ىظٓر

ْ هراحؿ هتقدهة فْ عهمٓة التىهٓة. وفْ الهقابؿ ٓقؿ إعتهػادي عمػْ القطػاع األولػْ فػْ تحقٓػؽ صعد إل
ادة الدخؿ.  الثروة وٓز

 صىاعة الهركبات وهعدات الىقؿ، وصىاعة هىتجػات تهثؿ فْ تروابط خمفٓة أكبر  الدٍٓ التْ اتالقطاع
والهىتجػػػات الىفطٓػػػة، عمػػػْ الهطػػػاط، وصػػػىاعات الػػػورؽ، وصػػػىاعة الكٍربػػػاء والغػػػاز، وصػػػىاعة الفحػػػـ 

                                                                                                                                                                                                                                                               . التوالْ هف حٓث األٌهٓة
 قطاعػػات صػػىع الفمػػزات القاعدٓػػة،  لمعالقػػات األهاهٓػػة ٌػػْ:  اتأعمػػِ هؤشػػر  آوجػػد بٍػػ التػػْ اتالقطاعػػ

تجارة الجهمػة والتجزئػة باإلضػافة إلػِ وقطاع الىفط الخاـ والغاز الطبٓعْ، والفحـ والهىتجات الىفطٓة، و 
  . بالترتٓب هف حٓث حجـ وأٌهٓة الروابط األهاهٓةقطاع اإلىتاج الىباتْ، وذلؾ 

  ألثػػػر هضػػػاعؼ دخػػػؿ القطػػػاع العػػػائمْ فتتهثػػػؿ فػػػْ تجػػػارة الجهمػػػة القطاعػػػات التػػػْ لػػػدٍٓا أعمػػػِ هؤشػػػر
خػػػدهات ، والهىتجػػػات الغذائٓػػػة، اإلدارة العاهػػػة والػػػدفاعوالفحػػػـ والهىتجػػػات الىفطٓػػػة،  ،التعمػػػٓـوالتجزئػػػة، 

ألثػر هضػاعؼ األجػر فتتهثػؿ فػْ طاعات التْ لدٍٓا أعمِ هؤشػر الق. عالوة عمْ ها سبؽ، فإف اخري
 األخرى.خدهات ، والصحة والعهؿ االجتهاعْ، والاإلدارة العاهة والدفاعو  قطاعات التعمٓـ،
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 والتوصيات البحث أٌم ىتائج
 

 تفصٓمٓة ٌاهة لالقتصادٓٓف لها توفري هف تفصٓالت أكثر لألىشطة  ةجداوؿ الهدخالت والهخرجات أدا
الهىتجة داخؿ االقتصاد األهر الذى ٓظٍر هشاركتٍا بشكؿ واضح فِ الىاتو الهحمِ اإلجهالْ، وتبرز 
أٌهٓة جداوؿ الهدخالت والهخرجات هف خالؿ استخداهٍا هف قبؿ الباحثٓف والهحممٓف االقتصادٓٓف فِ 

 .الخاص، إضافة إلِ إثراء أىشطة هراكز البحوث الهتخصصة فِ ٌذا الهجاؿالقطاعٓف العاـ و 
  أف عدد و جداوؿ الهدخالت والهخرجات إلِ عدد هف القطاعات، هف خالؿ ٓتـ تقسٓـ االقتصاد

عتهد عمِ الٍدؼ هف التحمٓؿ االقتصادي ورغبة الهخطط، هف جٍة، وهدى توفر تالقطاعات والسمع 
 البٓاىات االحصائٓة هف جٍة أخرى. 

  تستخدـ جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ قٓاس التحوؿ الٍٓكمْ حٓث توضح درجة التشابؾ القطاعٓة
بٓعة الٍٓكؿ االقتصادي وتستخدـ الهعاهالت الفىٓة الىاتجة عف جداوؿ الهدخالت والهخرجات لتحدٓد ط

لمدولة ٌؿ ٌو أولِ أـ صىاعْ أـ خدهْ، كها توضح جداوؿ الهدخالت والهخرجات ٌٓكؿ الطمب الىٍائْ 
 الذى ٓؤثر فْ عهمٓة التحوؿ الٍٓكمْ.

  ػة فػالهدخالت َالهخرجات فْ تقٓٓن التفاعالت هع العالن الخارجْ َبصفة خاصؿ جداَتستخدـ ْ
دخالت ػالهجداوؿ َرت ػَٓزداد ٌذا الدَر التحمٓمْ إذا ط، اإلقمٓهْؿ تكاهَال كةات الشراػٓن اتفاقػتقٓ

 .َالهخرجات عمِ أساس إقمٓهْ
  تشكؿ جداوؿ الهدخالت والهخرجات عىصرًا ٌاهًا لمقطاع الخاص لفٍـ حجـ وىوعٓة الطمب الوسٓط

عطْ  والطمب الىٍائْ لمقطاعات، وبالتالْ ٓسمط الضوء عمْ إهكاىٓات وفرص استثهآرة هتاحة ٓو
هؤشرات هٍهة حوؿ حجـ وىوعٓة ٌذي الفرص سواء هف حٓث الطمب الهتاح أو العرض الهتوقع لهالقاة 
ٌذا الطمب. وبالتالْ فإف جداوؿ الهدخالت والهخرجات تشكؿ إطارًا ٌاهًا لبىاء توقعات قطاعٓة إىتاجٓة أو 

 .استٓرادًا وتصدٓرًا أهاـ القطاع الخاص
  الهخرجػػات فػػْ الوالٓػػات الهتحػػدة األهٓركٓػػة بشػػكؿ هفصػػؿ  كػػؿ خهػػس تركٓػػب جػػداوؿ الهػػدخالت و ٓػػتـ

بًا عمػْ  ٓػتـ تحػدٓث وهػف أٌػـ ىقػاط القػوة فػْ ٌػذي التجربػة، أىػً  ىشػاط صػىاعْ. 405 سىوات وتحتوي تقٓر
 .صىاعْ ىشاط 71ر هعموهات عف ٓبٓاىات الهدخالت والهخرجات كؿ عاـ وتوف

  ،وخاصػػة إعتهػػدت تجربػػة الوالٓػػات الهتحػػدة فػػْ تركٓػػب الجػػداوؿ بصػػفة عاهػػة عمػػْ التعػػدادات الهختمفػػة
حصػػاءات  التعػػدادات االقتصػػادٓة وذلػػؾ بجاىػػب اإلحصػػاءات الرسػػهٓة هثػػؿ إحصػػاءات الصػػىاعة السػػىوٓة وا 

ا هف البٓاىات الهختمفة التْ ٓتـ استخداهٍا فْ تركٓب جداوؿ الهدخالت وال  هخرجات.العهالة وغٌٓر

 هػػػف سػػػتة بهىظهػػػة التىهٓػػػة والتعػػػاوف االقتصػػػادي  جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات تكػػػوف قاعػػػدة بٓاىػػػاتت
 هصفوفات كالتالْ:
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 الهصفوفة الفرعٓة لتدفقات السمع الوسٓطة الهحمٓة؛ -
 الهصفوفة الفرعٓة لتدفقات السمع الوسٓطة الهستوردة؛ -
 ؛ةهصفوفة تدفقات السمع االستثهآرة الهحمٓة الهصدر  -
 السمع االستثهآرة الهستوردة؛ اتهصفوفة تدفق -
 ؛والهستوردةعمِ كؿ هف الهىتجات الهحمٓة  لإلىفاؽالهصفوفات الفرعٓة لهوجٍات الطمب الىٍائْ  -
 الهصفوفة الفرعٓة لقطاعات القٓهة الهضافة؛ -

  تحػػرص الهىظهػػة هػػف خػػالؿ بٓاىػػات جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات عمػػْ الهقارىػػات االقتصػػادٓة الكمٓػػة
الهصػفوفات لهػدة ثػالث  بٓاىػات تقػدٓـ هجهوعػة كاهمػة هػفوالقطاعٓة بٓف الدوؿ األعضػاء وذلػؾ هػف خػالؿ 

مػِ تعػداد تقػدٓـ جػداوؿ هرجعٓػة تعتهػد فقػط ع. كها دعػت الهىظهػة الػدوؿ األعضػاء الػْ سىوات عمِ األقؿ
قػة  كاهؿ لمصىاعات بداًل هف تقػدٓـ جػداوؿ هحدثػة عمػِ أسػاس هسػح جزئػْ و / أو تقىٓػات تقػدٓر هثػؿ طٓر

  .بالعهالت الوطىٓة الهدخالت والهخرجات،ٓتـ التعبٓر عف جهٓع جداوؿ . وأف (RAS) ستوف وبراوف
 االلتزاـ بالقواعد التالٓة -بالصىاعات الخاصةفٓها ٓتعمؽ  –األعضاء هف الدوؿ  ت الهىظهةمبط: 

الػػػػػْ طبٓعػػػػػة  -السػػػػػوؽ صػػػػػفقاتعبػػػػػر  ٍػػػػػاالتػػػػػْ تبٓػػػػػع هىتجات -الهؤسسػػػػػات الحكوهٓػػػػػة إخضػػػػػاع  -
التػػْ ٓتىافسػػوا فٍٓػػا، )عمػػْ سػػػبٓؿ الهثػػاؿ: هبٓعػػات الكٍربػػاء الههموكػػة لمدولػػة، ٓجػػػب أف ات الصػػىاع
 هعاهالت قطاع: الكٍرباء، والغاز، والهاء(. طبقا لتصىؼ 

 كعواهػؿ إضػافٓة( الخدهات الحكوهٓة غٓر السوقٓة )هثؿ الكوىغرس األهٓركػْتصىٓؼ أو تهثٓؿ  -
 .قطاع الهىتجوف الحكوهٓوفبتخصٓصٍا و 
 ،والسػػمع الهسػػػتخدهة ،كػػؿ هػػػف صػػىاعات الخػػردةبػػٓف لهحاسػػبة الصػػػىاعٓة الخاصػػة فػػْ ا ٓػػزٓتهال -

ٓػػتـ وضػػعٍا هػػة، وتصػػىٓفٍا بقطػػاع الهىتجػػوف أخػػروف أو، إذا هػػا تبػػٓف أىٍػػا هالئ ،والسػػمع الهسػػتعهمة
 .الوسٓطةخارج هصفوفة الهعاهالت 

ػػة والثابتػػة لكػػؿ سػػىة هػػف -  سػػىوات تقػػدٓـ هصػػفوفة الهػػدخالت الوسػػٓطة الهسػػتوردة باألسػػعار الجآر
فػػْ عهػػود االسػػتثهار )إجهػػالْ  توسػػع تهثػػؿهصػػفوفات االسػػتثهار فػػْ الهعػػدات والٍٓاكػػؿ . و البٓاىػػات

ف رأس الهاؿ الثابت( فْ الطمب الىٍائْ. و  جدوالف لمتدفؽ، أحدٌها لرأس الهاؿ الهوفر  تـ إعدادتكٓو
 .هحمًٓا وأخر لمسمع الرأسهالٓة الهستوردة

 شتقاؽ هف جداوؿ العرض تـ بىاء أو إعداد جداوؿ الهدخالت والهخرجات فْ هصر باإلعتهاد عمْ  اإل
واإلحصػػاء، وذلػػؾ  التػػْ ٓقػػـو بإعػػدادٌا الجٍػػاز الهركػػزي لمتعبئػػة العاهػػةباألسػػعار األساسػػٓة  واالسػػتخداـ

هصفوفة الضرائب واإلعاىات تركٓب عدة هصفوفات أٌهٍا، وذلؾ هف خالؿ  ،2014/2015عاـ حتْ 
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هصػفوفة ٌػواهش تجػارة و  .هصػفوفة ٌػواهش تجػارة الجهمػة. و هصفوفة ٌواهش الىقؿ. و والرسوـ الجهركٓة
 .التجزئة

  بػػػٓف األىشػػػطة االقتصػػػادٓة األساسػػػٓة هػػػف خػػػالؿ الػػػربط  االسػػػتخداـ باألسػػػعارالعػػػرض تركٓػػػب جػػػدوؿ تػػػـ
ػػؿ إجهػػالْ الهػػدخالت الوسػػٓطة والتػػْ تهثػػؿ إجهػػالْ االسػػتٍالؾ الوسػػٓط هػػف األسػػعار . و والهىتجػػات تحٓو

 األساسٓة إلِ أسعار الهشتٓرف.
  تحقٓػػػؽ التػػػوازف بػػػٓف الصػػػفوؼ واألعهػػػدة فػػػِ جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات بحٓػػػث ٓكػػػوف إجهػػػالْ ٓػػػتـ

ف طٓرؽ توٓزع الفروؽ ع إجهالْ الهدخالت لىفس الىشاطهع  الهخرجات عمِ هستوى كؿ ىشاط تتساوى
جهالْ الهدخالت عمْ هكوىات الطمب الوسٓط وعمْ هكوىػات الطمػب الىٍػائْ  بٓف إجهالْ الهخرجات وا 

 .R.A.Sطبقًا لطبٓعة الهخرجات باستخداـ طٓرقة 
 أف أعمػػػػْ األىشػػػػطة  ، إلػػػػ2014/2015ْتحمٓػػػػؿ جػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات لعػػػػاـ  تشػػػػٓر بٓاىػػػػات

مٓػػة ٓمٍٓػػا  االقتصػػادٓة هسػػاٌهة فػػْ إجهػػالْ هخرجػػات االقتصػػاد الهصػػري ٌػػْ أىشػػطة الصػػىاعات التحٓو
أىشػػػطة الزراعػػػة واسػػػتغالؿ الغابػػػات وقطػػػع األشػػػجار وصػػػٓد األسػػػهاؾ وأىشػػػطة تجػػػارة الجهمػػػة والتجزئػػػة 

دارة واإلصالح لمهركبات ذات الهحركات والدراجات الىآرة بٓىها تأتْ إهدادات  الهٓاي وأىشطة الصػرؼ وا 
الىفآػػات وهعالجتٍػػا و أىشػػطة األةَسػػر الهعٓشػػٓة التػػْ تسػػتخدـ أفػػرادًا وأىشػػطة األةَسػػر الهعٓشػػٓة فػػْ إىتػػاج 
سمع وخدهات غٓر ههَّٓزة الستعهالٍا الخاص فْ الهرتبػة األخٓػرة هػف هسػاٌهة األىشػطة االقتصػادٓة فػْ 

األىشػػػطة أٓضػػػا بػػػىفس الترتٓػػػب فػػػْ تولٓػػػد القٓهػػػة  وتسػػػاٌـ ٌػػػذي إجهػػػالْ هخرجػػػات االقتصػػػاد الهصػػػري.
 الهضافة فْ االقتصاد الوطىْ.

  ضػػػات العػػػاهمٓف ٌػػػْ أىشػػػطة اإلدارة العاهػػػة والػػػدفاع أف أعمػػػْ األىشػػػطة االقتصػػػادٓة هسػػػاٌهة فػػػْ تعٓو
مٓػػة بٓىهػػا تػػأتْ أىشػػطة ٓمٍٓػػا أىشػػطة  والضػػهاف االجتهػػاعْ اإللزاهػػْ التعمػػٓـ و أىشػػطة الصػػىاعات التحٓو

أىشطة األةَسر الهعٓشػٓة التػْ تسػتخدـ أفػرادًا وأىشػطة األةَسػر الهعٓشػٓة فػْ إىتػاج سػمع والتأجٓر و  العقارات
فػػْ هسػػاٌهة األىشػػطة االقتصػػادٓة فػػْ   وخػػدهات غٓػػر ههَّٓػػزة السػػتعهالٍا الخػػاص فػػْ الهرتبػػة األخٓػػرة

 تعوٓضات العاهمٓف.
  التشػابكات بػٓف هختمػؼ األىشػطة االقتصػادٓة. وقػد  الدارسػٓف هػف هتابعػة هكػفتهصفوفة الطمػب الوسػٓط

اتضػػػح هػػػف تحمٓػػػؿ بٓاىػػػات جػػػداوؿ الهػػػدخالت والهخرجػػػات أف إجهػػػالْ هخرجػػػات العدٓػػػد هػػػف األىشػػػطة 
% هثػػػؿ أىشػػػطة الغػػػػذاء 90% ولمطمػػػػب الىٍػػػائْ تفػػػوؽ ىسػػػػبة  10لهكوىػػػات الطمػػػب الوسػػػػٓط تقػػػؿ عػػػف 

رات والتػػأجٓر، أىشػػطة اإلدارة العاهػػة والػػدفاع واالقاهػػة،  اىشػػطة الهعموهػػات واالتصػػاالت،  أىشػػطة العقػػا
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والضػػػػهاف االجتهػػػػاعْ اإللزاهػػػػْ، و أىشػػػػطة التعمػػػػٓـ، و األىشػػػػطة فػػػػْ هجػػػػاؿ صػػػػحة اإلىسػػػػاف والعهػػػػؿ 
االجتهاعْ، و أىشطة الفىوف واإلبداع والتسمٓة، و أىشطً الخدهات األخػرى، و أىشػطة األةَسػر الهعٓشػٓة 

هعٓشػػٓة فػػْ إىتػػاج سػػمع وخػػدهات غٓػػر ههَّٓػػزة السػػتعهالٍا الخػػاص. التػػْ تسػػتخدـ أفػػرادًا وأىشػػطة األةَسػػر ال
 والعكس صحٓح فْ حالة األىشطة األخري هثؿ ىشاط الزراعة والصىاعة التحوٓمٓة... الخ.

  وذلػػػػؾ بإسػػػػتخداـ البٓاىػػػػات الفعمٓػػػػة 2016/2017تػػػػـ تحػػػػدٓث جػػػػداوؿ الهػػػػدخالت والهخرجػػػػات لعػػػػاـ  ،
. وقػد 2014/2015بإستخداـ جػدوؿ الهػدخالت والهخرجػات لعػاـ لمحسابات القوهٓة لىفس العاـ وكذلؾ 

تػػـ اإلعتهػػاد عمػػْ ٌػػذا الجػػداوؿ باإلضػػافة إلػػْ بٓاىػػات الحسػػابات القوهٓػػة الصػػادرة عػػف وزارة التخطػػٓط 
هوزعة عمػْ األىشػطة  2016/2017والهتابعة واإلصالح اإلداري التْ تهثمت فْ تقدٓرات اإلىتاج لعاـ 

 2014/2015جػة ىقػاط الضػعؼ فػْ تركٓػب جػداوؿ العػرض واإلسػتخداـ لعػاـ االقتصادٓة. وقد تـ هعال
 وتـ إشتقاؽ جداوؿ الهدخالت والهخرجات لىفس العاـ هىٍا.

  تىػػػػاظر أداء وىسػػػػب هشػػػػاركة األىشػػػػطة والقطاعػػػػات االقتصػػػػادٓة فػػػػْ تولٓػػػػد الهخرجػػػػات الكمٓػػػػة أو جهمػػػػة
والجػػدوؿ  2014/2015رجػػات لعػػاـ اإلىتػػاج، وفػػْ تولٓػػد القٓهػػة الهضػػافة، فػػْ جػػدوؿ الهػػدخالت والهخ

ػػادة األداء واإلىجػػاز فػػْ أىشػػطة التعػػدٓف والػػىفط الخػػاـ 2016/2017الهحػػدث لعػػاـ  . وذلػػؾ بإسػػتثىاء ٓز
والغاز الطبٓعْ وصىع فحـ الكوؾ والهىتجات الىفطٓة الهكررة حٓث إرتفعت ىسبة الهساٌهة فػْ اإلىتػاج 

%وىسػػبة 9.2، هقارىػػة بىسػػبة 2016/2017% فػػْ جػػدوؿ عػػاـ 13.4%، 14.3والقٓهػػة الهضػػافة إلػػْ 
. وكػػػذلؾ الحػػاؿ بالىسػػػبة لقطػػاعْ البىػػػاء 2014/2015% عمػػْ التػػوالْ فػػػْ بٓاىػػات جػػػدوؿ عػػاـ 12.6

صػػالح الهركبػػات واألٔت، وقطػػاع الىقػػؿ  والتشػػٓٓد والعقػػارات والتػػأجٓر، وقطػػاع تجػػارة الجهمػػة والتجزئػػة وا 
ب اإلىجػػاز والهسػػاٌهة فػػْ ٌػػذي القطاعػػات فػػْ والتخػػٓزف، وتجهٓػػع الهٓػػاي وهعالجتٍػػا، حٓػػث إرتفعػػت ىسػػ

 .2014/2015هقارىة ببٓاىات جدوؿ عاـ  2016/2017جدوؿ عاـ 
  ٓستثىْ هف ٌذا اإلتجاي اإلٓجابْ لمقطاعات واألىشطة، أداء القطاع الزراعْ واإلىتاج الحٓواىْ وهصائد

هة الهضافة فْ الجدوؿ األسهاؾ، حٓث سجؿ أداء ٌذا القطاع هساٌهة أقؿ فْ إجهالْ الهخرجات والقٓ
% فػْ كػؿ 11.7%، 10.7حٓث بمغػت الهسػاٌهة  2016/2017الحدٓث لمهدخالت والهخرجات لعاـ 

%، فػػػػْ جػػػػدوؿ عػػػػاـ 10.8%، 11.3هػػػػف اإلىتػػػػاج اإلجهػػػػالْ والقٓهػػػػة الهضػػػػافة هقارىػػػػة بىسػػػػب أعمػػػػْ 
تفؽ ٌذا اإلتجاي الىزولْ لهساٌهة قطاع الزراعة واإلىتاج الحٓواىْ وه2015/2016 صائد األسهاؾ . ٓو

ػػات  ػػة االقتصػػادٓة والفكػػر التىهػػوي، حٓػػث تشػػٓر ىظٓر فػْ إجهػػالْ الهخرجػػات والقٓهػػة الهضػػافة هػػع الىظٓر
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ادة إعتهاد االقتصاد الوطىْ عمْ القطاعٓف الثاىْ والثالث كمها صعد إلػْ هراحػؿ هتقدهػة  التىهٓة إلْ ٓز
ادة الدخؿ.  فْ عهمٓة التىهٓة. وفْ الهقابؿ ٓقؿ إعتهادي عمْ القطاع األولْ  فْ تحقٓؽ الثروة وٓز

 صػىاعة الهركبػات وهعػدات الىقػؿ، وصػىاعة هىتجػات تهثؿ فْ تروابط خمفٓة أكبر  الدٍٓ التْ اتالقطاع
الهطاط، وصىاعات الورؽ، وصىاعة الكٍرباء والغاز، وصىاعة الفحـ والهىتجات الىفطٓػة، عمػْ التػوالْ 

                                                                                                                                                                                                                                                               . هف حٓث األٌهٓة
 قطاعػػات صػػىع الفمػػزات القاعدٓػػة،  لمعالقػػات األهاهٓػػة ٌػػْ:  اتأعمػػِ هؤشػػر  آوجػػد بٍػػ التػػْ اتالقطاعػػ

تجػارة الجهمػة والتجزئػة باإلضػافة إلػِ وقطاع الىفط الخاـ والغػاز الطبٓعػْ، والفحػـ والهىتجػات الىفطٓػة، و 
  . قطاع اإلىتاج الىباتْ، وذلؾ بالترتٓب هف حٓث حجـ وأٌهٓة الروابط األهاهٓة

 ألثػػػر هضػػػاعؼ دخػػػؿ القطػػػاع العػػػائمْ فتتهثػػػؿ فػػػْ تجػػػارة الجهمػػػة عمػػػِ هؤشػػػر القطاعػػػات التػػػْ لػػػدٍٓا أ
. خدهات اخري، والهىتجات الغذائٓة، اإلدارة العاهة والدفاعوالفحـ والهىتجات الىفطٓة،  ،التعمٓـوالتجزئة، 

ألثر هضاعؼ األجر فتتهثػؿ فػْ قطاعػات القطاعات التْ لدٍٓا أعمِ هؤشر عالوة عمْ ها سبؽ، فإف 
 األخرى.خدهات ، والصحة والعهؿ االجتهاعْ، والاإلدارة العاهة والدفاعو  ،التعمٓـ

 

 :التوصياتأٌم 
  ،االتسػػاؽ هػػع إحصػػاءات الػػدخؿ الوطىٓػػة، باإلضػػافة الػػْ التصػػىٓؼ ضػػرورة  أف ٓراعػػْ هعػػدي الجػػداوؿ

 الجدٓدة. لالبتكارات التقىٓة ىتٓجةتغٓر فْ الٍٓكؿ الصىاعْ والالقطاعْ 
  هراجعػػػات هفصػػػمة لجػػػداوؿ الهػػػدخالت عهػػػؿ   -بهعاوىػػػة الخبػػػراء والػػػوزارات الهعىٓػػػة -ضػػػرورة هراعػػػاة

وهػػػا  ظٍػػور الصػػػىاعات الجدٓػػدة والصػػػىاعات الهتىاهٓػػة لتأخػػذ فػػػْ االعتبػػار والهخرجػػات الهرغػػوب فٍٓػػػا
لتكػػػػوف جػػػػداوؿ قٓاسػػػػٓة  لػػػػذلؾ، وفقػػػػا إىشػػػػاء أقسػػػػاـ جدٓػػػػدة وقطاعػػػػات هتكاهمػػػػةٓترتػػػػب عمػػػػْ ذلػػػػؾ هػػػػف 

مة هف الزهف   .لإلحصاءات األساسٓة التْ ٓهكف استخداهٍا عمِ هدى فترة طٓو
  هػع الخطػوط العٓرضػة لػػتوصٓات ىظػاـ الحسػابات القوهٓػة  جػداوؿ الهػدخالت والهخرجػات توافػؽضرورة

ع وهػػا طػػرأ لمهجتهػػالبىٓػػة االجتهاعٓػػة واالقتصػػادٓة فػػْ ىسػػخٍا الهتطػػورة هػػف أجػػؿ أف تأخػػذ فػػْ االعتبػػار 
 .وتصىٓفات القطاعات الجدٓدة عمًٓ هف تغٓرات

  باحتساب الخدهات الهصرفٓة الهحتسبة  2008،  1993 الهتحدة لألهـٓوصِ ىظاـ الحسابات القوهٓة
وضػػع  ، ههػػا ٓسػػتدعْجػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات واهكاىٓػػة هقارىتٍػػاالقػػٓـ الػػواردة ب عمػػِ ذلػػؾ ٓػػؤثرو 

 الخدهات. قٓـ ٌذيوتحدٓد إطار عاـ لحساب 
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  لإلىتػػاجسػػواء كاىػػت  ا،دقٓقػػ االتجػػارة تقػػدٓر و ٌػػواهش الىقػػؿ  البٓاىػػات الكافٓػػة والفعمٓػػة لتقػػدٓرضػػرورة تػػوفٓر 
 .الهحمِ او الواردات

 عهػؿ هػف خػالؿ ال تٍدؼ الِ الربح وتخدـ العػائالت  التْمٍٓئات ضرورة توفٓر بٓاىات تفصٓمٓة كافٓة ل
ف العدٓػػد هػػف ٌػػذي  .اصػػبحت االف تشػػكؿ قػػوة اقتصػػادٓة ألىٍػػالٍػػا  ةح هتخصصػػو هسػػ ػػادة فػػْ تكػػٓو ىػػاؾ ٓز ٌو

ادة التغطٓة وتحقٓؽ الشهوؿ   .الوحدات كها أىٍا تستوعب ىسبة كبٓرة هف العهالة األهر الذي ٓستدعِ ٓز
   و  "اخػرى"تصىٓؼ الضرائب واالعاىات ألىٍا قد تػرد بٍػا بعػض البىػود فػْ صػورة  بىػود تسػهِ ضرورة

 .فصٓالت تتهاشِ هع تفصٓالت  الجداوؿ الهقترحةالهطموب ت
  ىػات واالىشػطة الهسػتخدهة  وذلػؾ هػع ىات تربط بػٓف االىشػطة الهىتجػة لمتكٓو ٓجب عهؿ هصفوفة لمتكٓو

 ـ االستثهار الخاص سواء كاف هىظـ او غٓر هىظـ.اتدقٓؽ ارق
  ٓئػة الرقابػػة عمػِ ال الهركػػزيتوحٓػد ارقػاـ الصػػادرات والػواردات بػػٓف البىػؾ  الجهػػارؾ   صػػادرات وهصػمحةٌو

 الهركزي.وتقمٓؿ الفجوة بٓف الواردات هف الجهارؾ والواردات هف البىؾ 
  ػػت عػػدة هحػػاوالت لتركٓػػب جػػداوؿ الهػػدخالت والهخرجػػات بدآػػة هػػف عػػاـ القتصػػاد الهصػػري لٍٓكػػؿ ااجٓر

 ، واسػػتهر العهػػؿ فػػْ ٌػػذا الهجػػاؿ بصػػورة غٓػػر هىتظهػػة هػػف قبػػؿ البػػاحثٓف والهخططػػٓف وصػػىاع1954
ٌىػاؾ إجػراء رسػهْ )قػرار سػٓادي أو قػاىوف( ، لذلؾ حاف الوقت أف ٓكوف القرار وذلؾ بٓف الحٓف وأخر

  .ات هىتظهةبإعداد ٌذي الجداوؿ بشكؿ دوري خالؿ فتر 
  ْلمعالقػات  اتأعمِ هؤشر  آوجد بٍ التْ اتالقطاعضرورة توجًٓ اإلٌتهاـ واإلستثهار بخطة التىهٓة إل

ىع الفمزات القاعدٓة، وقطاع الىفط الخاـ والغاز الطبٓعْ، والفحػـ والهىتجػات قطاعات ص األهاهٓة ٌْ: 
قطػػاع اإلىتػػاج الىبػػاتْ، وذلػػؾ بالترتٓػػب هػػف حٓػػث حجػػـ تجػػارة الجهمػػة والتجزئػػة باإلضػػافة إلػػِ الىفطٓػػة، و 

تهثػػػؿ فػػػْ تو روابػػػط خمفٓػػػة أكبػػػر  الػػػدٍٓ التػػػْ اتالقطاعػػػوكػػػذلؾ بالىسػػػبة إلػػػْ  . وأٌهٓػػػة الػػػروابط األهاهٓػػػة
صػػىاعة الهركبػػػات وهعػػػدات الىقػػؿ، وصػػػىاعة هىتجػػػات الهطػػػاط، وصػػىاعات الػػػورؽ، وصػػػىاعة الكٍربػػػاء 

 .والغاز، وصىاعة الفحـ والهىتجات الىفطٓة، عمْ التوالْ هف حٓث األٌهٓة
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 قائهة الهصطمحات: -1

 

 

 اٌّصطٍؼ أٚ اٌّخزصش المعني الكامل

International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities 
(ISIC) 

Central Product Classification  (CPC) 
و عىْ السعر فوؽ ظٍر السفٓىة. ٌو  (FOB )  .األساس فْ هعاهمة القٓهة بسعر الهستخدن ٓو

 (EPA) التخطٓط االقتصادي ٌٓئة

 (MITI)  ووزارة التجارة الدولٓة والصىاعة

 (SNA )  هعٓآرة  لىظاـ الحسابات القوهٓة
كػػػا تػػػـ تػػػـ  1997بدآػػػة هػػػف عػػػاـ  اسػػػتخداـ تصػػػىٓؼ جدٓػػػد خػػػاص بقػػػارة أهٓر

ْ الوالٓات الهتحدة االهٓركٓة وكىػدا والهكسػٓؾ ري بواسطة ثالث دوؿ ٌو   :تطٓو

The North American Industry Classification System.  

(NAICS) 

 (STAN) االقتصادي واإلحصاءالٍٓكؿ تحمٓؿ 

 (OECD )  التعاوف االقتصادي والتىهٓة  هىظهة 
 Method used for balancing the columns and rows of input – output 

or supply and use tables when updating or revising these tables.  ( RAS) 

 (I.S.I.C )   الدولْ الصىاعْ التصىٓؼ
 (CPC 1.1 )  لمهىتجات الهركزيوفقا لمتصىٓؼ 

و السعر الذي ٓدفعً الهستورد  ستمهً الهصدر عىد ىقطة الحدود فْ بمد ٌو ٓو
 التصدٓر

(FOB) Free on Board 

و السعر الذي  ٓعبر عف سعر السمع الهستمهة فْ ىقطة حدود البمد  ٌو
 الهستورد

(CIF) Cost Insurance & 
Freight 

 (EPA)  التخطٓط االقتصادي ٌٓئة

 (MITI) وزارة التجارة الدولٓة والصىاعة 
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 2016/2017الهدخبلت والهخرجات لعام جدول  -2

 دراسةالهرفق هع ال 2016/2017جدول الهدخبلت والهخرجات لعام إىظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (303سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

- 120 - 

 

 

 اسم الهؤلف  التاريخ العىوان م
 د. هحهد حسن فج الىور  1977ديسهبر  دراسة الٍيكل االقميهى لمعهالة فى القطاع العام فى جهٍورية هصر العربية 1
2    
  1978أبريل  الدراسات التفصيمية لهقوهات التىهية اإلقميهية بهىطقة جىوب هصر 3
  1978يوليو  دراسة تحميمية لهقوهات التىهية اإلقميهية بهىطقة جىوب هصر 4
دراسة اقتصادية فىية ألفاق صىاعة األسهدة والتىهية الزراعية فى جهٍورية  5

 1985هصر العربية حتى عام 
  1978أبريل 

  1978أكتوبر  التغذية والتىهية الزراعية فى الببلد العربية 6
تطوير التجارة وهيزان الهدفوعات وهشكمة تفاقم العجز الخارجى وسمبيات  7

 ( 1975 – 69/1970)  هواجٍتً 
  1978أكتوبر 

8 Improving the position of third world countries in the 
international cotton Economy, 

June 1979  

 
 د. كهال الجىزورى 1979أغسطس  (1976  1970دراسة تحميمية لتفسير التضخم فى هصر ) 9

 د. كهال الجىزورى 1980فبراير  حوار حول هصر فى هواجٍة القرن الحادى والعشرون 10
تطوير أساليب وضع الخطط الخهسية باستخدام ىهاذج البرهجة الرياضية فى  11

 العربيةجهٍورية هصر 
 د. هحرم الحداد   1980هارس 

 د. كهال الجىزورى  1980هارس  (1978-1970/71دراسة تحميمية لمىظام الضريبى فى هصر ) 12
 د. كهال الجىزورى  1980يوليو  تقييم سياسات التجارة الخارجية والىقد االجىبى وسبل ترشيدٌا 13
ا )  14  د. كهال الجىزورى  1980يوليو  ثبلثة أجزاء(التىهية الزراعية فى هصر هاضيٍا وحاضٌر
15 A study on Development of Egyptian National fleet/ June 1985  د. كهال الجىزورى 
 د. كهال الجىزورى  1981ابريل  1979 – 1970األىفاق العام واالستقرار االقتصادى فى هصر  16
 د. كهال الجىزورى  1981يوىيو  الهصريةاألبعاد الرئيسية لتطوير وتىهية القرى  17
الصىاعات الصغيرة والتىهية الصىاعية ) التطبيق عمى صىاعة الغزل والىسيج فى  18

 هصر
 د. كهال الجىزورى  1981يوليو 

 د. كهال الجىزورى  1981ديسهبر  ترشيد اإلدارة االقتصادية لمتجارة الخارجية والىقدية األجىبية 19
 د. كهال الجىزورى 1982أبريل  التحويمية فى الهصرى. )ثبلثة أجزاء(الصىاعات  20
 د. هحهد عبد الفتاح هىجى  1982سبتهبر  التىهية الزراعية فى هصر ) جزئين( 21
 د. هحهد عبد الفتاح هىجى 1983أكتوبر  هشاكل إىتاج المحوم والسياسات الهقترحة لمتغمب عميٍا 22
 د. هحهد عبد الفتاح هىجى 1983ىوفهبر  التىهيةدور القطاع الخاص فى  23
ا عمى السياسات الزراعية فى  24 تطوير هعدالت االستٍبلك هن السمع الغذائية وأثاٌر

 هصر
 د. سعد طً عبلم 1985هارس 

اب براىيً 1985أكتوبر  البحيرات الشهالية بين االستغبلل الىباتى واالستغبلل السهكى 25  د. احهد عبد الٌو
تقييم االتفاقية التوسع التجارى والتعاون االقتصادى بين هصر والٍىد  26

 ويوغوسبلفيا
 د. رجاء عبد الرسول حسن  1985أكتوبر 

هكاىيات تخطيط الصادرات هن السمع الزراعية 27  د. سعد طً عبلم 1985ىوفهبر  سياسات وا 
 د. فوزى رياض فٍهى  1985ىوفهبر  األىفاق الهستقبمية فى صىاعة الغزل والىسيج فى هصر 28
 د. فتحى الحسيىي خميل  1985ىوفهبر دراسة تهٍيدية الستكشاف أفاق االستثهار الصىاعى فى إطار التكاهل بين هصر  29



                               تطور هىٍجية جداول الهدخبلت والهخرجات وهقتضيات تفعيل استخداهاتٍا في هصر 
  

- 121 - 

 

 والسودان
دراسة تحميمية عن تطوير االستثهار فى ج.م.ع هع اإلشارة لمطاقة االستيعابية  30

 لبلقتصاد القوهى
 د. السيد عبد العزيز دحيً  1985ديسهبر 

 د. الفوىس عزيز قديس  1985ديسهبر  دور الهؤسسات الوطىية فى تىهية األساليب الفىية لئلىتاج فى هصر ) جزئين( 31
هكاىات هساٌهة ضريبية عمى الدخل الزراعى فى هواجٍة هشكمة العجز  32 حدود وا 

 لقوهىفى الهوازىة العاهة لمدولة واصبلح ٌيكل توزيع الدخل ا
 د. رجاء عبد الرسول حسن 1986يوليو 

التفاوتات اإلقميهية لمىهو االقتصادى واالجتهاعى وطرق فياسٍا فى جهٍورية  33
 هصر العربية

 د.عبل سميهان الحكيم  1986يوليو 

 د. رجاء عبد الرسول حسن 1986يوليو  هدى إهكاىية تحقيق اكتفاء ذاتى هن القهح 34
35 Integrated Methodology for Energy planning in Egypt. Sep, 1986  ٍٛد.ػًبد انششلبٖٔ اي 

الهبلهح الرئيسية لمطمب عمى تهمك االراضى الزراعية الجديدة والسياسات  36
 الهتصمة باستصبلحٍا واستزراعٍا

 هعٍد التخطيط القوهي 1986ىوفهبر 

 د.ٌدى هحهد صالح 1988 هارس دراسة بعىوان هشكبلت صىاعة األلبان فى هصر 37
ا فى خطط التىهية الهصرية 38  د.هصطفى أحهد هصطفى  1988هارس  دراسة بعىوان آفاق االستثهارات العربية ودوٌر
تقدير اإليجار االقتصادى لؤلراضى الزراعية لزراعة الهحاصيل الزراعية الحقمية  39

 80/1985عمى الهستوى االقميهى لجهٍورية هصر العربية عاهى 
 د.احهد حسن ابراٌيم  1988هارس 

ا االقتصادية 40  د. سعد طً عبلم 1988يوىيو  السياسات التسويقية لبعض السمع الزراعية وآثاٌر
 د.عمى ابراٌيم عرابي  1988أكتوبر  بحث االستزراع السهكى فى هصر وهحددات تىهيتً 41
 د.هحهد سهير هصطفى  1988أكتوبر  ىظم توزيع الغذاء فى هصر بين الترشيد واإللغاء 42
ا االستيعاب العهالى 43  د. هحهد عبد الهجيد الخموى  1988أكتوبر  دور الصىاعات الصغيرة فى التىهية دراسة استطبلعية لدوٌر
دراسة تحميمية لبعض الهؤشرات الهالية لمقطاع العام الصىاعى التابع لوزارة  44

 الصىاعة
 د. ثروت هحهد عمى  1988أكتوبر 

الجواىب التكاهمية وتحميل القطاع الزراعى فى خطط التىهية االقتصادية  45
 واالجتهاعية

 د.سيد حسين احهد  1989فبراير 

إهكاىيات تطوير الضرائب العقارية لزيادة هساٌهتٍا فى اإليرادات العاهة لمدول  46
 فى هصر 

 د.احهد حسن ابراٌيم  1989فبراير 

 د. سعد طً عبلم 1989سبتهبر  السكرهدى إهكاىية تحقيق ذاتى هن  47
دراسة تحميمية الثار السياسات االقتصادية والهالية والىقدية عمى تطوير وتىهية  48

 القطاع الزراعى
 د.سيد حسين احهد 1990فبراير 

اإلىتاجية واألجور واألسعار الوضع الراٌن لمهعرفة الىظرية والتطبيقية هع إشارة  49
 عن هصر خاصة لمدراسات السابقة

 د.ابراٌيم حسن العيسوى  1990هارس 

الهسح االقتصادى واالجتهاعى والعهراىى لهحافظة البحر األحهر وفرص  50
 االستثهار الهتاحة لمتىهية

 د.احهد براىيً  1990هارس 

 د.السيد عبد الهعبود ىاصف  1990هايو  سياسات إصبلح هيزان الهدفوعات الهصرية لمهرحمة اآلولى 51
هكاىية تصىيع الهعدات الرأسهالية فى هصر 52  د.هحهد عبد الفتاح هىجى  1990سبتهبر  بحث صىاعة السكر وا 
 د.عهاد الشرقاوى اهين  1990سبتهبر  بحث االعتهاد عمى الذات فى هجال الطاقة هن هىظور تىهوى وتكىولوجى 53
 د.وفاء احهد عبد اهلل  1990أكتوبر  التخطيط االجتهاعى واإلىتاجية 54
 د.هحهد سهير هصطفى 1990أكتوبر  هستقبل استصبلح االراضى فى هصر فى ظل هحددات األراضى والهياي والطاقة 55
 د.عثهان هحهد عثهان  1990ىوفهبر  دراسات تطبيقية لبعض قضايا اإلىتاجية فى االقتصاد الهصرى 56
 د.رأفت شفيق بسادة  1990ىوفهبر  التعاون العربىبىوك التىهية الصىاعية فى بعض دول هجمس  57
 د.فتحى الحسيىي خميل  1990ىوفهبر  بعض آفاق التىسيق الصىاعى بين دول هجمس التعاون العربى 58



 (303سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

- 122 - 

 

 د.السيد عبد الهعبود ىاصف 1990ىوفهبر  سياسات إصبلح هيزان الهدفوعات الهصرى) هرحمة ثاىية( 59
 د.هحهد سهير هصطفى 1990ديسهبر  عمى القطاع الزراعى واىعكاساتٍا االقتصاديةبحث اثر تغيرات سعر الصرف  60
اإلهكاىيات واألفاق الهستقبمية لمتكاهل االقتصادى بين دول هجمس التعاون  61

 العربى فى ضوء ٌياكل اإلىتاج والتوزيع
 د.هجدي هحهد خميفً  1991يىاير 

 د. سعد طً عبلم 1991يىاير  العربى إهكاىية التكاهل الزراعى بين هجمس التعاون 62
 د.سيد حسين احهد 1991أبريل  دور الصىاديق العربية فى تهويل القطاع الزراعى 63
بعض القطاعات اإلىتاجية والخدهيً بهحافظة هطروح)جزئين( الجزء األول:  64

 القطاعات اإلىتاجية
 د.صالح حسين هغيب  1991أكتوبر 

 د. سعد طً عبلم 1991أكتوبر  هصرهستقبل إىتاج الزيوت فى  65
اإلىتاجية فى االقتصاد القوهى الهصرى وسبل تحسيىٍا هع التركيز عمى قطاع  66

 الصىاعة ) الجزء األول( األسس والدراسات الىظرية
 د.هحرم الحداد  1991أكتوبر 

اإلىتاجية فى االقتصاد القوهى الهصرى وسبل تحسيىٍا هع التركيز عمى قطاع  66
 الصىاعة )الجزء الثاىى( الدراسات التطبيقية

 د.هحرم الحداد 1991أكتوبر 

خمفية وهضهون الىظريات االقتصادية الحالية والهتوقعة بشرق أوروبا.  67
 وهحددات اىعكاساتٍا الشاهمة عمى هستقبل التىهية فى هصر والعالم العربى

 د.سعد حافظ  1991ديسهبر 

 د.اهاىي عهر  1991ديسهبر  فى هركز التوثيق والىشرهيكىة األىشطة والخدهات  68
قميهيا وهحميا 69  د.راجيً عابدين خير اهلل  1992يىاير  إدارة الطاقة فى هصر فى ضوء أزهة الخميج واىعكاساتٍا جوليا وا 
 د. عزي عبد العزيز سميهان  1992يىاير  واقع آفاق التىهية فى هحافظات الوادى الجديد 70
 د.هصطفى أحهد هصطفى  1992يىاير  ( عمى االقتصاد الهصرى90/1991اىعكاسات أزهة الخميج) 71
 د.عبد القادر دياب  1992هايو  الوضع الراٌن والهستقبمى القتصاديات القطن الهصرى 72
خبرات التىهية فى الدول األسيوية حديثة التصىيع واهكاىية االستفادة هىٍا فى  73

 هصر
 د.ابراٌيم حسن العيسوي  1992يوليو 

 د.فتحى الحسيىي خميل 1992سبتهبر  بعض قضايا تىهية الصادرات الصىاعية الهصرية 74
تطوير هىاٌج التخطيط وادارة التىهية فى االقتصاد الهصرى فى ضوء الهتغيرات  75

 الدولية الهعاصرة
 د.عثهان هحهد عثهان  1992سبتهبر 

خبلل الثهاىيىات " الهرحمة االولى" هيكاىيكية وفاعمية السياسات الىقدية فى هصر  76
 السياسة الىقدية فى الجاىب الهالى واالقتصادى الهصرى

 د.السيد عبد الهعبود ىاصف 1992سبتهبر 

 د.سيد حسين احهد 1993يىاير  التحرير االقتصادى وقطاع الزراعة 77
التخطيط واقتراح بىاء احتياجات الهرحمة الهقبمة لآلقتصاد الهصرى وىهاذج  78

 ىهوذج اقتصادى قوهى لمتخطيط التأشيرى الهرحمة االولى
 د.هحرم الحداد 1993يىاير 

 د.هحهد عبد الفتاح هىجى 1993هايو  يعض قضايا التصىيع فى هصر هىظور تىهوى تكىولوجى 79
 د.هحهد عبد العزيز عيد  1993هايو  تقوييم التعميم االساسى فى هصر 80
اآلثار الهتوقعة لتحرير سوق الىقد االجىبى عمى بعض هكوىات هيزان الهدفوعات  81

 الهصرى
 د. الفوىس عزيز قديس 1993هايو 

82 He Current development in the methodology and 
applications of operations research obstacles and 

prospects in developing countries 

Nov 1993 د.اهاىي عهر 

 د. سعد طً عبلم 1993ىوفهبر  اآلثار البيئية الزراعية 83
 د.هحهد سهير هصطفى 1993ديسهبر  تقييم البراهج لمىٍوض باإلىتاجية الزراعية 84
 د.هحهود عبد الحى صبلح  1994يىاير  اثر قيام السوق األوربية الهشتركة عمى هصر والهىطقة 85
 د.هحرم الحداد 1994يوىيو هشروع إىشاء قاعدة بياىات األىشطة البحثية بهعٍد التخطيط القوهى          "  86



                               تطور هىٍجية جداول الهدخبلت والهخرجات وهقتضيات تفعيل استخداهاتٍا في هصر 
  

- 123 - 

 

 الهرحمة االولى"
الكوارث الطبيعية وتخطيط الخدهات فى ج.م.ع )دراسة هيداىية عن زلزال أكتوبر  87

 فى هديىة السبلم( 1992
 د.وفاء احهد عبد اهلل 1994سبتهبر 

 د.هحهد هاجد صبلح الدين خشبة  1994سبتهبر  القطاع الصىاعى العام فى هصر فى ظل الهتغيرات الهحمية والعالهيةتحرير  88
 د. رهزي زكي  1994سبتهبر  استشراف بعض اآلثار الهتوقعة لسياسة اإلصبلح االقتصادى بهصر  ) هجمدان( 89
 د.هحهد عبد العزيز عيد  1994ىوفهبر  واقع التعميم االعدادى وكيفية تطويري 90
ا 91  د.عبد القادر دياب  1994ديسهبر  تجربة تشغيل الخريجين بالهشروعات الزراعية وافق تطويٌر
 د.سعد طً عبلم  1994ديسهبر  دور الدولة فى القطاع الزراعى فى هرحمة التحرير االقتصادى 92
الهصرى فى ظل األبعاد االقتصادية واالجتهاعية لتحرير القطاع الصىاعى  93

 اإلصبلح األقتصادى
 د.راجيً عابدين خير اهلل 1995يىاير 

هشروع اىشاء قاعدة بياىات االىشطة البحثية بهعٍد التخطيط القوهى ) الهرحمة  94
 الثاىية(

 د.هحرم الحداد 1995فبراير 

 د.هحهود عبد الحى صبلح 1995أبريل  السياسات القطاعية فى ظل التكيف الٍيكمى 95
 د.ثروت هحهد عمى  1995يوىية  الهوازىة العاهة لمدولة فى ضوء سياسة اإلصبلح االقتصادى 96
الهستجدات العالهية ) الجات وأوروبا الهوحدة( وتأثيراتٍا عمى تدفقات رؤوس  97

 األهوال والعهالة والتجارة السمعية والخدهية )دراسة حالة هصر(
 د.إجبلل راتب  1995أغسطس 

 د.صالح حسن هغيب  1996يىاير  دائل اإلجرائية لتوسع قاعدة الهمكية فى قطاع األعهال العامتقييم الب 98
 د.سعد طً عبلم 1996يىاير  أثر التكتبلت األقتصادية الدولية عمى قطاع الزراعى 99
هشروع إىشاء قاعدة بياىات األىشطة البحثية بهعٍد التخطيط القوهى )الهرحمة  100

 الثالثة(
 د.هحرم الحداد 1996هايو 

  1996هايو  دراسة تحميمية هقارىة لواقع القطاعات اإلىتاجية والخدهية بهحافظات الحدود 101
 د.هحهد عبد العزيز عيد  1996هايو  التعميم الثاىوى فى هصر: واقعة وهشاكمً واتجاٌات تطويري 102
 د.سعد طً عبلم  1996سبتهبر  والسياساتالتىهية الريفية وهستقبل القرية الهصرية: الهتطمبات  103
 د.اجبلل راتب  1996أكتوبر  دور الهىاطق الحرة فى تىهية الصادرات 104
)  تطوير أساليب وقواعد الهعموهات فى إدارة األزهات الهٍددة ألطراد التىهية 105

 الهرحمة األولى(
 د.هحرم الحداد  1996ىوفهبر 

دان  1996ديسهبر  والتىهية فى هصر ) دراسة حاالت(الهىظهات غير الحكوهية  106  د.ىادرة ٌو
 د.راجية عابدين خير اهلل 1996ديسهبر  االبعاد البيئية الهستداهة فى هصر 107
التغيرات الٍيكمية فى هؤسسات التهويل الزراعى: هصادر وهستقبل التهويل  108

 الزراعى فى هصر
 د.هحهد عبد العزيز عيد  1997هارس 

التغيرات الٍيكمية فى هؤسسات التهويل الزراعى وهصادر وهستقبل التهويل  109
 الزراعى فى هصر

 د.ثروت هحهد عمى  1997أغسطس 

هبلهح الصىاعة الهصرية فى ظل العواهل الرئيسية الهؤثرة فى هطمع القرن  110
 الحادى والعشرين

 د.ههدوح فٍهي الشرقاوى  1997ديسهبر 

يم األىشطة غير الهزرعية هن اجل تىهية ريفية هستداهة فى آفاق التصىيع وتدع 111
 هصر

 د.راجية عابدين خير اهلل 1998فبراير 

 د.عبد القادر دياب  1998فبراير  الزراعة الهصرية والسياسية الزراعية فى اطار ىظام السوق الحرة 112
 د.سعد طً عبلم  1998فبراير  الزراعة الهصرية فى هواجٍة القرن الواحد والعشرين 113
 د.اجبلل راتب  1998هايو  التعاون بين الشرق األوسط وشهال أفريقيا 114
تطوير أساليب وقواعد الهعموهات فى إدارة األزهات الهٍددة بطرد التىهية            115

 ) الهرحمة الثالثة(
 د.هحرم الحداد 1998يوىيو 



 (303سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

- 124 - 

 

 د.وفاء احهد عبد اهلل 1998يوىية  21القرنحول أٌم التحديات االجتهاعية فى هواجٍة  116
 د.ابراٌيم العيسوى  1998يوىية  هحددات الطاقة االدخارية فى هصر دراسة ىظرية وتطبيقية 117
 د.عبد القادر دياب 1998يوليو  تصور حول تطوير ىظام الهعموهات الزراعية 118
 د.سعد طً عبلم 1998سبتهبر   بجىوب الوادىالتوقعات الهستقبمية إلهكاىيات االستصبلح واالستزراع  119
 د.سيد هحهد عبد الهقصود 1998ديسهبر  استراتيجية استغبلل البعد الحيزى فى هصر فى ظل االصبلح االقتصادى 120
 د.ايهان احهد الشربيىي  1998ديسهبر  (1601حولت الى هذكرة خارجية رقم ) 121
122 Artificial Neural Networks Usage For Underground Water 

storage &   River Nile in Toshoku Area    
  لداعوشىد.عبد اهلل ا 1998ديسهبر 

 د.هاجدة ابراٌيم  1998ديسهبر  القطاعات لمتخطيط التأشيرى فى هصر بىاء وتطبيق ىهوذج هتعدد 123
 د.اجبلل راتب  1998ديسهبر واىعكاساتٍا عمى االقتصاد القوهى اقتصاديات القطاع السياحى فى هصر 124
 د.سيد هحهد عبد الهقصود 1999فبراير  تحديات التىهية الراٌىة فى بعض هحافظات جىوب هصر 125
 د.سعد طً عبلم 1999سبتهبر  اآلفاق واإلهكاىيات التكىولوجية فى الزراعة الهصرية 126
 د.اجبلل راتب 1999سبتهبر  ادارة التجارة الخارجية فى ظل سياسات التحرير االقتصادى 127
 د.هحرم الحداد 1999سبتهبر   قواعد وىظم هعموهات التفاوض فى الهجاالت الهختمفة   128
 د.هاجدة ابراٌيم 2000يىاير   اتجاٌات تطوير ىهوذج الختيار السياسات االقتصادية لبلقتصاد الهصرى          129
ا خبلل الفترة  دراسة الفجوة الىوعية لقوة العهل فى  130 هحافظات هصر وتطوٌر

1986-1996     
 د.عزي عبد العزيز سميهان 2000يىاير 

 د.هحهد عبد العزيز عيد  2000يىاير  التعميم الفىى وتحديات القرن الحادى والعشرون 131
 د.سيد هحهد عبد الهقصود 2000يوىيو  أىهاط االستيطان فى هىطقة جىوب الوادى " توشكى " 132
 د.هحهد هحهود رزق 2000يوىيو  فرص وهجاالت التعاون بين هصر وهجهوعات دول الكوهيسا 133
دان 2000يوىيو  اإلعاقة والتىهية فى هصر 134  د.ىادرة ٌو
 د.هحهد عبد العزيز عيد 2001يىاير  تقويم رياض األطفال فى القاٌرة الكبرى 135
 د.عزي عبد العزيز سميهان 2001يىاير  جهٍورية هصر العربيةالجهعيات األٌمية وآوليات التىهية بهحافظات  136
اب براىيً 2001يىاير  آفاق وهستقبل التعاون الزراعى فى الهرحمة القادهة 137  د.احهد عبد الٌو
دان 2001يىاير  تقويم التعميم الصحى الفىى فى هصر 138  د.ىادرة ٌو
هع التركيز عمى هياي الرى هىٍجية جديدة لئلستخدام األهثل لمهياي فى هصر  139

 الزراعى هرحمة أولى
 د.هحهد هحهد الكفراوي  2001يىاير 

 د.اجبلل راتب 2001يىاير  التعاون اإلقتصادى الهصرى الدولى _ دراسة بعض حاالت الشراكً 140
 د.السيد هحهد كيبلىي  2001يىاير  (1996تصىيف وترتيب الهدن الهصرية) حسب بياىات تعداد  141
 د.عبد القادر دياب 2001يىاير  الهيزة الىسبية وهعدالت الحهاية لمبعض هن السمع الزراعية والصىاعية 142
 د.ٌدى صالح الىهر  2001ديسهبر  سبل تىهية الصادرات هن الخضر 143
 د.هحهد عبد العزيز عيد 2001ديسهبر  تحديد االحتياجات التدريبية لهعمهى الهرحمة الثاىوية 144
التخطيط بالهشاركة بين الهخططين والجهعيات األٌمية عمى الهستويين الهركزى  145

 والهحافظات
 د.عزي عبد العزيز سميهان 2002فبراير 

اثر البعد الهؤسسى والهعوقات اإلدارية والتسويق عمى تىهية الصادرات الصىاعية  146
 الهصرية

 د.ههدوح فٍهي الشرقاوى  2002هارس 

 د.عبد القادر دياب 2002هارس  هجتهع الهىتجين الزراعيين لمسياسات الزراعية قياس استجابة  147
 د.هحهد هحهد الكفراوي 2002هارس  تطوير هىٍجية جديدة لحساب االستخدام األهثل لمهياي فى هصر ) هرحمة ثاىية( 148
رؤية هستقبمية لعبلقات ودوائر التعاون اإلقتصادى الهصرى الخارجى" الجزء  149

 األول" حمفية أساسية "
 د.هحهود هحهد عبد الحى  2002هارس 

ا فى تعاظم أٌداف خطط التىهية الهعاصرة الهحمية  150  د.وفاء احهد عبد اهلل 2002ابريل الهشاركة الشعبية ودوٌر



                               تطور هىٍجية جداول الهدخبلت والهخرجات وهقتضيات تفعيل استخداهاتٍا في هصر 
  

- 125 - 

 

 الريفية والحضرية
 سٍير ابو العيىين د. 2002أبريل  1999 – 1998تقدير هصفوفة حسابات اجتهاعية لئلقتصاد الهصرى عام  151
األشكال التىظيهية وصيغ وأليات تفعيل الهشاركة فى عهميات التخطيط عمى  152

 هستوى القطاع الزراعى
 د.ٌدى صالح الىهر 2002يوليو 

 د.هحرم الحداد 2002يوليو  ىحو استراتيجية لبلستفادة هن التجارة اإللكتروىية فى هصر 153
 د.ههدوح فٍهي الشرقاوى 2002يوليو  الجمدية فى هصر ) الواقع والهستقبل(صىاعة األغذية والهىتجات  154
تقدير االحتياجات التهويمية لتطوير التعميم ها قبل الجاهعى وفقا الستراتيجية  155

 هتعددة األبعاد
 د.هحهد عبد العزيز عيد 2002يوليو 

وأولوياتٍا عمى هستوى االحتياجات العهمية واالستراتيجية لمهرأة الهرية  156
 الهحافظات

 د.عزي عبد العزيز سميهان 2002يوليو 

 د.سموى هرسي هحهد فٍهي  2002يوليو  هوقف هصر فى التجهعات اإلقميهية 157
 د.السيد عبد العزيز دحيً  2002يوليو  إدارة الدين العام الهحمى وتهويل االستثهارات العاهة فى هصر 158
 د.عزي عهر الفىدري  2002يوليو  واقع الىظام الصحى الهعاصر التأهين الصحى فى 159
 د.هحهد هحهد الكفراوي 2002يوليو  تطبيق الشبكات العصبية فى قطاع الزراعة 160
اإلىتاج والصادرات الهصرية هن هجهدات وعصائر الخضر والفاكٍة وهقترحات  161

 ةزيادة القدرة التىافسية لٍا باألسواق الهحمية والعالهي
 د.سهير عريقات  2002يوليو 

 د.سيد هحهد عبد الهقصود 2003يىاير  تقسيم هصر إلى أقاليم تخطيطية 162
 د.هحرم الحداد 2003يوليو  تقييم وتحسين أداء بعض الهرافق " هياي الشرب والصرف الصحى" 163
 ديابد.عبد القادر  2003يوليو  تصورات حول خصخصة بعض هرافق الخدهات العاهة 164
 د.هحهد عبد العزيز عيد 2003يوليو  تحديد االحتياجات التهويمية لمتعميم العالى " دراسة ىظرية تحميمية هيداىية " 165
دراسة أٌهية اآلثار البيئية لؤلىشطة السياحة فى هحافظة البحر األحهر "  166

 بالتركيز عمى هديىة الغردقة"
 د.سموى هرسي هحهد فٍهي 2003يوليو 

 د. سٍير ابو العيىين 2003يوليو  العواهل الهحددة لمىهو االقتصادى فى الفكر الىظرى وواقع االقتصاد الهصرى 167
العدالة فى توزيع ثهار التىهية فى بعض الهجاالت االقتصادية واالجتهاعية فى  168

 هحافظات هصر " دراسة تحميمية"
 د.عزي عبد العزيز سميهان 2003يوليو 

سين جودة أداء بعض الخدهات العاهة لقطاعى التعميم والصحة تقييم وتح 169
 باستخدام شبكات األعهال

 د.عبد القادر حهزي  2003يوليو 

 د.فادية عبد السبلم  2003يوليو  دراسة األسواق الخارجية وسبل الىفاذ اليٍا 170
 د.ٌدي صالح الىهر  2003يوليو  أولويات االستثهار فى قطاع الزراعة 171
دراسة هيداىية لمهشاكل والهعوقات التى تواجً صىاعة األحذية الجديدة فى هصر  172

 " التطبيق عمى هحافظة القاٌرة وهديىة العاشر هن رهضان"
 د.ههدوح فٍهي الشرقاوى 2003يوليو 

 د.عزيزة عمى عبد الرازق  2003يوليو  قضية التشغيل والبطالة عمى الهستوى العالهى والقوهى والهحمى 173
 د.هصطفى احهد هصطفى  2003يوليو  بىاء وتىهية القدرات البشرية الهصرية " القضايا والهعوقات الحاكهة" 174
بىاء قواعد التقدم التكىولوجى فى الصىاعة الهصرية هن هىظور هداخل التىافسية  175

 والتشغيل والتركيب القطاعى
 د.هحرم الحداد 2004يوليو 

 د.ىفيسً ابو السعود 2004يوليو  استراتيجية قوهية هقترحة لئلدارة الهتكاهمة لمهخمفات الخطرة فى هصر 176
 د.عبد القادر حهزي 2004يوليو  تحسين الجودة الشاهمة لبعض هجاالت اقطاع الصحى 177
هكاىيات هخاطر األسواق الدولية لمسمع الغذائية لمسمع الغذائية االستراتيجية   178 وا 

 وسياسات وأدوات هواجٍتٍا
 د.عبد القادر دياب 2004يوليو 

إهكاىيات وأثار قيام هىطقة حري بين هصر والواليات الهتحدة األهريكية والهىاطق  179
مة ) ودروس هستفادة لبلقتصاد الهصرى(  الصىاعية الهٌؤ

 د.فادية عبد السبلم 2004يوليو 
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 د.هحهد سهير هصطفى  2004يوليو  ىحو ٌواء ىظيف لهديىة عهبلقة 180
التعميم العالى  –التعميم ها قبل الجاهعى  –تحديد االحتياجات بقاعات الصرف  181

 )عدد خاص(
 د.زيىات هحهد طبالً  2004يوليو 

تحديد االحتياجات بقطاعى الصرف الصحى والطرق والكبارى لهواجٍة  182
 ) عدد خاص(   العشوائيات

 الحدادد.هحرم  2004يوليو 

خصائص وهتغيرات السوق الهصرى _ دراسة تحميمية لبعض األسواق الهصرية  183
 الجزء األول " اإلطار الىظرى والتحميمى "

 د.هحرم الحداد 2005يىاير 

خصائص وهتغيرات السوق الهصرى ) دراسة تحميمية لبعض األسواق الهصرية(  184
سوق الخدهات  –الجزء الثاىى: اإلطار التطبيقى " سوق الخدهات التعميهية 

 سوق البرهجيات" –السياحة 

 د.هحرم الحداد 2005يىاير 

خصائص وهتغيرات السوق الهصرى ) دراسة تحميمية لبعض األسواق الهصرية  185
 –سوق السمع الغذائية والزراعية  –جزء الثالث: اإلطار التطبيقى " يوق األدوية ال

 سوق حديد التسميح واألسهىت"

 د.هحرم الحداد 2005يىاير 

 د. لطف اهلل اهام صالح  2005أغسطس الهمكية الفكرية والتىهية فى هصر 186
ات بديمة –قوة العهل  –تقدير الطمب عمى العهالة  187  د.عبد الحهيد ساهى القصاص  2006يوىية  البطالة فى ظل سيىاريٌو
 د.عبل سميهان الحكيم  2006يوىية  الحاسبات اإلقميهية كهدخل لبلهركزية الهالية 188
هكاىيات التطوير( 189  د.هحهود عبد الحى  2006يوىيً  الهعاشات والتأهيىات فى جهٍورية هصر العربية ) الواقع وا 
 د.فاديً هحهد عبد السبلم  2006يوىيً  بعض القضايا الهتصمة بالصادرات) دراسة حالة الصىاعات الكيهاوية( 190
 د.ٌدى صالح الىهر  2006يوىية  هشروع تىهية جىوب الوادى " توشكى " بين األٌداف واإلىجازات 191
) التوزيع االقميهى  ا البيئية فى هصرالبلهركزية كهدخل لهواجٍة بعض القضاي 192

 لبلستثهارات الحكوهية وارتباطٍا ببعض قضايا البيئة(
 د.ىفيسً ابو السعود 2006يوىية 

( " عمى هعٍد التخطيط القوهى" 14000ىحو تطبيق ىظام اإلدارة البيئية )األيزو  193
 كىهوذج لهؤسسة بحثية حكوهية

 د.ىفيسً ابو السعود 2006يوىية 

 د.هحرم الحداد 2006يوىية  أٌداف األلفية الثالثة بهصرتكاليف تحقيق  194
 د.عبد القادر دياب 2006يوىية  السوق الهصرية لمغزل 195
 د.سموى هرسي هحهد فٍهي 2007أغسطس  الهعايير البيئية والقدرة التىافسية لمصادرات الهصرية 196
لحل هشاكل  استخدام أسموب البرهجة الخطية والىقل فى البرهجة الرياضية 197

 اإلىتاج والهخزون
 د.هحهد هحهد الكفراوي 2007أغسطس 

 د.اجبلل راتب  2007أغسطس  تقييم هوقف هصر فى بعض االتفاقيات الثىائية 198
التضخم فى هصر بحث فى أسباب التضخم ، وتقييم هؤشراتً، وجدوى استٍدافً  199

 هع أسموب هقترح باتجاٌاتً
    د. 2007أغسطس

تىهية هصادر اإلىتاج الحيواىى فى ضوء اآلثار الىاجهة عن هرض أىفموىزا سبل  200
 الطيور فى هصر

 د. صادق رياض ابو العطا  2007أغسطس 

 د.فش٠ذ اؽّذ ػجذ اٌؼبي 2007أغسطس هستقبل التىهية فى هحافظات الحدود ) هع التطبيق عمى سيىاء( 201
 د.راجيً عابدين خير اهلل  2007أغسطس الهتغيرات الهحمية واإلقميهية والعالهيةسياسات إدارة الطاقة فى هصر فى ظل  202
 د. ِؾشَ اٌؾذاد 2007أكتوبر  جدوى إعادة ٌيكمة قطاع التأهين دراسة تحميمية هيداىية 203
)ثبنتشكٛض ػهٗ يسبفظخ  د سػبٚخ انًغٍُٛزٕل تمذٚش االزتٛبخبد ألْى خذيب 204

 انمبْشح(
 د.عزي عهر الفىدري  2007أكتوبر 

 د. هحهد عبد الشفيع عيسى 2007أكتوبر خذيبد يب ثؼذ انجٛغ فٗ انغٕق انًصشٖ )دساعخ زبنخ نهغهغ انُٓذعٛخ  205



                               تطور هىٍجية جداول الهدخبلت والهخرجات وهقتضيات تفعيل استخداهاتٍا في هصر 
  

- 127 - 

 

ٔانكٓشثبئٛخ( )ثبنتطجٛك ػهٗ صُبػخ األخٓضح انًُضنٛخ ٔصُبػخ انغٛبساد(  

انتُبفغٛخ انؼُبلٛذ انصُبػٛخ ٔانتسبنفبد اإلعتشاتٛدٛخ نتذػٛى انمذسح  206

 نهًششٔػبد انصغٛشح ٔانًتٕعطخ فٗ خًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ
 د.ا٠ّبْ اؽّذ اٌششث١ٕٟ 2008فبراير 

تمٛٛى فبػهٛخ انخطخ االعتشاتٛدٛخ انمٕيٛخ نهغكبٌ فٗ يصش 207  د. هحهود ابراٌيم فرج 2008سبتهبر  

(2031 – 2006اإلعمبغبد انمٕيٛخ نهغكبٌ فٗ يصش خالل انفتشح ) 208  د.فش٠بي ػجذ اٌمبدس اؽّذ  2008 سبتهبر 

ئداسح اندٕدح انشبيهخ ٔتطجٛمٓب فٗ تمٛٛى أداء ثؼط لطبػبد انًشافك انؼبيخ  209

 فٗ يصش
 د. ِؾشَ اٌؾذاد 2008سبتهبر 

دان  2008ىوفهبر  انخصبئص انغكبَٛخ ٔاَؼكبعبتٓب ػهٗ انمٛى االختًبػٛخ 210  د.ىادرة ٌو

اندُٕثٛخ، يبنٛضٚب ٔانصٍٛ: االعتشاتٛدٛبد انتدبسة انتًُٕٚخ فٗ كٕسٚب  211

انذسٔط انًغتفبدِ  -ٔانغٛبعبد   
 د.فاديً عبد السبلم  2008ىوفهبر 

يغتٕٖ انًؼٛشخ انًفٕٓو ٔانًإششاد ٔانًؼهٕيبد ٔانتسهٛم دنٛم لٛبط ٔتسهٛم  212

 يؼٛشخ انًصشٍٚٛ
 د.اثشا١ُ٘ اٌؼ١غٛٞ 2008ىوفهبر 

انًغتٓهكخ نهًٛبِ ٔعٛبعبد ٔأدٔاد تُفٛزْبأٔنٕٚبد صساػخ انًسبصٛم  213  د. عبد القادر دياب  2009فبراير  

انغٛبعبد انضساػٛخ انًغتمجهٛخ نًصش فٗ ظٕء انًتغٛشاد انًسهٛخ ٔاإللهًٛٛخ 214 اب  2009أغسطس    د. ىجوان سعد الدين عبد الٌو

(2005 – 1988اتدبْبد ٔيسذداد انطهت ػهٗ اإلَدبة فٗ يصش ) 215  د. هحهود ابراٌيم فرج  2009أغسطس  

آنٛبد تسمٛك اناليشكضٚخ فٗ تخطٛػ ٔتُفٛز ٔيتبثؼخ ٔتمٛٛى انجشَبيح انغكبَٗ  216

 فٗ يصش
 د. عبد الغىى هحهد عبد الغىى  2009أغسطس 

َظى اإلَزاس انًجكش ٔاإلعتؼذاد ٔانٕلبٚخ نًٕاخٓخ ثؼط األصيبد االلتصبدٚخ 217  

 ٔاالختًبػٛخ انًختهفخ
 د. ِؾشَ اٌؾذاد 2009أكتوبر 

انششاكخ ثٍٛ انذٔنخ ٔانفبػهٍٛ انشئٛغٍٛٛ نتسفٛض انًُٕ ٔانؼذانخ فٗ يصش 218  د.ا٠ّبْ اؽّذ اٌششث١ٕٟ 2010فبراير  

انتغٛشاد االلتصبدٚخ ٔاالختًبػٛخ ٔانجٛئٛخ فٗ خشٚطخ انًسبفظبد ٔآثبسْب  219

 ػهٗ انتًُٛخ
 د. سيد هحهد عبد الهقصود  2010فبراير 

االختالالد انٓٛكهٛخ فٗ االلتصبد انًصشٖ " يٍ اندٕاَت انمطبػٛخ ثؼط  220

 ٔانُٕػٛخ ٔانذٔنٛخ"
 د. هحهد عبد الشفيع عيسى  2010هارس 

اإلعمبغبد انغكبَٛخ ٔأْى انًؼبنى انذًٕٚخشافٛخ ػهٗ يغتٕٖ انًسبفظبد فٗ  221

2032 – 2012يصش   
 د.ِغذٞ ػجذ اٌمبدس 2010يولية 

خشٚدٗ انتؼهٛى انفُٗ انصُبػٗ فٗ يصش " دساعخ يٛذاَٛخ "انًٕاءيخ انًُٓٛخ ن 222  د.دعٛلٝ ػجذ اٌغ١ًٍ 2010يوليً  
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انًششٔػبد انمٕيٛخ نهتًُٛخ انضساػٛخ فٗ األساظٗ انصسشأٚخ 223  د. ػجذ اٌمبدس ِؾّذ د٠بة 2010يوليً  

 د.خضر عبد العظيم ابو قوري  2010سبتهبر َسٕ ئصالذ َظى انسًبٚخ االختًبػٛخ فـٗ يصـش 224

يتطهجبد يٕاخٓخ األخطبس انًستًهخ ػهٗ يصش َتٛدخ نهتغٛش انًُبخٗ انؼبنًٗ 225  د. ِؾشَ اٌؾذاد 2010أكتوبر  

آفبق انًُٕ االلتصبد٘ فٗ يصش ثؼذ األصيخ انًبنٛخ ٔااللتصبدٚخ انؼبنًٛخ 226  د.اثشا١ُ٘ اٌؼ١غٛٞ 2011يىاير  

فٗ يصش"َسٕ يضٚح أيثم نهطبلخ  227  د. ٔف١ٓ وّبي 2011يىاير  

يدتًغ انًؼشفخ ٔئداسح لطبع انًؼهٕيبد ٔاالتصبالد فٗ يصش 228  د. ِؾشَ اٌؾذاد 2011أغسطس  

انًذٌ اندذٚذح فٗ ئػبدح انتٕصٚغ اندغشافٗ نهغكبٌ فٗ يصش 229  د.ِغذٞ ػجذ اٌمبدس 2011أغسطس  

يٍ خالل ئداسح انصبدساد تسمٛك انتًُٛخ انًغتذايخ فٗ ظم التصبدٚبد انغٕق  230

2010/2011زتٗ ػبو  2000ٔانٕاسداد فٗ انفتشح يٍ ػبو   

 د.اعالي سارت 2011أوزٛثش 

تدذٚذ ػهى االلتصبد َظشح َمذٚخ ئنٗ انفكش االلتصبدٖ انغبئذ ٔػشض نجؼط  231

 يمبسثبد تطٕٚش

 د.اثشا١ُ٘ اٌؼ١غٛٞ ١ٔٛ٠2012ٗ 

انتًُٛخ فٗ يصش فٗ ظٕء انذسٔط يمتعٛبد ٔاتدبْبد تطٕٚش اعتشاتٛدٛخ  232

انًغتفبدِ يٍ انفكش االلتصبدٖ ٔيٍ تدبسة انذٔل فٗ يٕاخٓخ األصيخ 

 االلتصبدٚخ انؼبنًٛخ

 د.اثشا١ُ٘ اٌؼ١غٛٞ  ١ٔٛ٠2012ٗ 

 د.اِبٟٔ ؽٍّٝ اٌش٠ظ  2012ِبسط  تطٕٚش خٕدح انجٛبَبد فٗ يصش 233

ػهٗ  انتًُٛخ انجششٚخيالير انتغٛشاد االختًبػٛخ انًؼبصشح ٔيشدٔداتٓب  234  د.ٚفبء اؽّذ ػجذ هللا ١ٔٛ٠2012ٗ  

 د. ػجذ اٌمبدس ِؾّذ د٠بة ١ٔٛ٠2012ٗ  انغٕق انًسهٛخ نهمًر ٔيُتدبتّ 235

أثش تطجٛك اناليشكضٚخ ػهٗ تًُٛخ انًسبفظبد انًصشٚخ )ثبنتطجٛك ػهٗ لطبع  236

 انتًُٛخ انًسهٛخ(

 د.فش٠ذ اؽّذ ػجذ اٌؼبي ١ٔٛ٠2012ٗ 

انًٕاسد انطجٛؼٛخ فٗ ظٕء اعتذايخ انجٛئخ ٔاألْذاف اإلًَبئٛخ نألنفٛخئداسح  237  د.ٔف١غٗ ع١ذ اثٛ اٌغؼٛد ١ٔٛ٠2012ٗ  

سؤٚخ يغتمجهٛخ نألدٔاس انًتٕلؼخ نهدٓبد انًًٕنخ نهًششٔػبد يتُبْٛخ انصغش  238

ٔانصغٛشح ٔانًتٕعطخ فٗ يصش فٗ ظم انتغٛشاد انشاُْخ  

 ٝا٠ّبْ أؽّذ اٌششث١ٕد.  ١ٔٛ٠2012ٗ 

تطٕٚش انُظبو انمٕيٗ إلداسح انذٔنخ ثبنًؼهٕيبد ٔتكُٕنٕخٛبتٓب كشكٛضح أعبعٛخ  239

 نتًُٛخ يصش

 د. ِؾشَ اٌؾذاد 2012عجزّجش 

)انشؤٚخ انًغتمجهٛخ نهؼاللبد االلتصبدٚخ انخبسخٛخ ٔدٔائش انتؼبٌٔ االلتصبدٖ  240

انًصشٖ فٗ ظٕء انًغتدذاد انؼبنًٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانًسهٛخ(  

 د.اعالي سارت 2012 عجزّجش
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 د.ٚفبء اؽّذ ػجذ هللا  2012عجزّجش  انًدتًغ انًذَٗ ٔيغتمجم انتًُٛخ فٗ يصش 241

انتغٛشاد انٓٛكهٛخ نهمٕح انؼًم ػهٗ يغتٕٖ انًسبفظبد فٗ يصش ٔآفبق  242

 انًغتمجم

 د.ِغذٞ ػجذ اٌمبدس  2012عجزّجش 

انتشكٛض ػهٗ لطبع انغضلتطٕٚش ئعتشاتٛدٛخ انتًُٛخ انصُبػٛخ ثًصش يغ  243  د. ِؾشَ اٌؾذاد  2013ٔٛفّجش  

أثش انًُبغك انصُبػٛخ ػهٗ تًُٛخ انًسبفظبد انًصشٚخ) ثبنتطجٛك ػهٗ  244

 يسبفظبد ئلهٛى لُبح انغٕٚظ(

 د.فش٠ذ اؽّذ ػجذ اٌؼبي  2013ٔٛفّجش 
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Abstract 

 

The study aims at developing knowledge in the field of input-output 

analysis in terms of theoretical and empirical aspects, in purpose of enhancing 

the practices of compiling input-output tables in Egypt and their uses in 

economic analysis. 

The first chapter reviews the theoretical framework of input-output tables 

and their development in historical contest. It also tackles some technical aspects 

in compiling tables such as prices and costs, their analytical uses, and it also 

presents some international experiences (Japan, United States of America and 

European Union) in compiling input-output tables. 

The study aims also at documenting the experience of Egypt in the field 

of input-output and filling the gap in this area, to enable researchers to assessing 

this experience and developing it to maximize the analytical uses of these tables 

in Egypt. The second chapter reviews the Egyptian experience since the fifties 

of the last century, and the methodology of using supply and use tables to 

construct input-output tables. It also includes analysis of some indicators 

computed from the most recent input-output table for 2014/2015.  

The main contribution of the study is the update of an input-output table 

for Egypt in 2016/2017. The third chapter presents the methodology of the 

update which relies on using the most recent available data on national accounts 

and other data, to update the table of 2014/2015 but with different sectoral 

structure. In this chapter a set of multipliers are computed using both the open 

and closed input-output models to shed light on direct and indirect 

interdependence between sectors of the national economy in 2016/2017. This 

chapter ends by enumerating major problems and challenges in compiling input-

output tables in Egypt and suggested ways to overcome them. 

 

Key words: 

Input-output tables – sectoral interdependencies – national accounts – input-
output models. 
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