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تقديم
يسر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن يقدم جداول المدخالت والمخرجات
عن عام  0200/0202وفق المنهجيات واألسس الموصي بها في نظام الحسابات القومية
 0991وتعديالته لعام  (SNA 1993،2008) 0222والتي اعتمد في تركيبها علي جداول
العرض واالستخدام التي قام بإعدادها الجهاز.
ورغبة في توفير قاعدة بيانات اقتصادية كلية صالحة لتحليل وتقييم أداء االقتصاد
القومي يقدم الجهاز هذا اإلصدار لخدمة أغراض التحليل االقتصادي الكلي وترشيد عملية
رسم السياسات االقتصادية واتخاذ القرارات الالزمة لمعالجة المسارات االقتصادية .
ويسر الجهاز تلقي المقترحات والتعليقات من المهتمين بالدراسات االقتصادية
والمالية والتي تسهم في تطوير العمل وتحسين نوعية البيانات مستقبالا.
وهللا ولى التوفيق ،
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منهجية اإلحصائية
أولا :ماهية جداول المدخالت والمخرجات:
تعترب جداول املدخالت واملخرجات تطورا طبيعيا للحسابات القومية ،وهى متثل حمورا هاما ضمن نظام احلسابات القومية
فحيث كانت تقتصر بعض أنظمة احلسابات القومية على تصوير اجملاميع االقتصادية القومية ىف شكل الدخل القومى واجملاميع
االقتصادية األخرى ،كان هناك البعض اآلخر الذى يتوسع ليشمل بعض النماذج االقتصادية مثل التيارات النقدية واملالية
ومناذج املدخالت واملخرجات .وترتكز هذه اجلداول أساسا على تصنيف مكونات وعناصر اجملاميع االقتصادية هبدف توضيح
عالقات التشابك بني االقتصاد القومى والعالقات التبادلية بني خمتلف الصناعات ،حيث تستخدم كل صناعة منتجات
الصناعات األخرى كاستهالك وسيط أو تكوين رأمسالىى ثابت ،ىف حني قد تستخدم منتجات هذه الصناعة كاستخدامات
وسيطة أو رأمسالية ىف صناعة أخرى .وتظهر جداول املدخالت واملخرجات األنشطة كمنتجة ىف الصفوف ،وكمستهلكة ىف
األعمدة .ومتثل اجلداول أداة مهمة لدراسة العالقات التشابكية بني خمتلف قطاعات االقتصاد القومى .وذلك هبدف التعرف
على هيكل هذه التشابكات سواء بني األنشطة بعضها البعض (الطلب الوسيط) ،أو عالقات هذه األنشطة مبكونات الطلب
النهائى (اإلنفاق االستهالكي النهائى ،امجاىل التكوين الرأس املايل ،الصادرات) وعناصر القيمة املضافة (تعويضات العاملني
وفائض التشغيل) .وميكن قراءة اجلدول من زاويتني مها:
 .1زاوية أوجه استخدام اإلنتاج أو الطلب عليه (الصفوف) ،سواء كان هذا الطلب هنائيا أو وسيطا.
 .2زاوية متطلبات اإلنتاج أى املواد الداخلة ىف اإلنتاج (األعمدة) ،ومبعىن آخر تكلفة النشاط ىف حتقيق هذا اإلنتاج
سواء كانت مدفوعات مقابل متطلبات وسيطة أو مدفوعات مقابل استخدام عوامل اإلنتاج.
ولذلك جند أن جمموع الصف يساوى جمموع العمود لنفس النشاط.
ثاني ا :هيكل جداول المدخالت والمخرجات:
تتكون جداول املدخالت واملخرجات من أربعة مصفوفات رئيسية وهى كالتاىل:
 -1مصفوفة الطلب الوسيط :هتتم بعرض العالقات املتبادلة بني خمتلف األنشطة االقتصادية ،وذلك من خالل مصفوفة
مربعة تظهر هبا األنشطة كمنتجة ىف الصفوف وكمستهلكة ىف األعمدة ،وهى تتضمن مجيع صفقات السلع واخلدمات
احمللية واملستوردة املستخدمة كاستهالك وسيط ىف خمتلف األنشطة االقتصادية للوحدات اإلنتاجية .وعليه ميثل كل
صف نشاطا اقتصاديا معينا وطريقة توزيع الطلب الوسيط ملنتجاته والواردات الوسيطة ،بينما يوضح العمود املناظر
للنشاط ما يستخدمه من إنتاجه الذاتى ومن منتجات سائر األنشطة االقتصادية األخرى والواردات.
 -2مصفوفة الطلب النهائى :تعرض العالقة املتبادلة بني األنشطة االقتصادية ومكونات الطلب النهائى (اإلنفاق
االستهالكي النهائى احلكومى والعائلى والتكوين الرأمساىل اإلمجاىل ،والصادرات) .وتشمل هذه املصفوفة خمتلف السلع
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واخلدمات الىت استهلكتها قطاعات األسر املعيشية واهليئات الىت ال هتدف إىل الربح وختدم األسر املعيشية واحلكومة
العامة كاستهالك هنائى،كما تشمل بنود التكوين الرأمساىل الثابت والتغري ىف املخزون والصادرات.
ويالحظ وجود عمود للواردات (من السلع واخلدمات) ليطرح من جمموع مجلىت الطلب الوسيط والطلب النهائى
للحصول على إمجاىل املخرجات.
 -3مصفوفة القيمة المضافة :تعرض العالقة املتبادلة بني مكونات القيمة املضافة (عوائد عوامل اإلنتاج :األجور ،وفائض
التشغيل) واألنشطة االقتصادية املختلفة.
 -4مصفوفة اإلنتاج :وتعرب عن إمجاىل اإلنتاج لألنشطة االقتصادية أفقيا ورأسيا حبيث يكون إمجاىل املدخالت لكل
نشاط يتساوى مع إمجاىل املخرجات لنفس النشاط.

ثالثا :أهمية جداول المدخالت والمخرجات:
 -1تستخدم جداول املدخالت واملخرجات كأساس للتنسيق بني األهداف املختلفة للخطة االقتصادية ىف الدولة
حبيث ميكن تنفيذها دون حدوث اختناقات.
 -2تعترب جداول املدخالت واملخرجات أداة تفصيلية هامة لالقتصاديني ملا توفره من تفصيالت أكثر لألنشطة املنتجة
داخل االقتصاد األمر الذى يظهر مشاركتها بشكل واضح ىف الناتج احمللى اإلمجاىل ،وتربز أمهية جداول املدخالت
واملخرجات من خالل استخدامها من قبل الباحثني واحملللني االقتصاديني ىف القطاعني العام واخلاص ،إضافة إىل
إثراء نشاطات مراكز البحوث املتخصصة ىف هذا اجملال.
 -3توضح جداول املدخالت واملخرجات أمهية كل من الصادرات والواردات بالنسبة لإلنتاج احمللى وخاصة إذا ما مت
الفصل بني الواردات التنافسية والواردات التكميلية.
 -4تعكس جداول املدخالت واملخرجات مدى الرتابط بني اجملاميع االقتصادية املختلفة.
 -5تقدم هذه اجلداول إطارا إحصائيا متكامال للبيانات األساسية اإلحصائية الواجب توافرها وأوجه النقص والقصور
ىف البيانات املتاحة مما يساعد األجهزة اإلحصائية على تدارك ذلك عند إعداد براجمها اإلحصائية.
 -6تعكس هذه اجلداول صورة للهيكل اإلنتاجى لالقتصاد القومى خالل فرتة معينة كما حتدد هيكل إنتاج
واستخدامات السلع واخلدمات ىف االقتصاد القومى.
 -7ختلق هذه اجلداول معايري اقتصادية يتم مبقتضاها املقارنة بني املشروعات االقتصادية املختلفة من حيث أولوية كل
منها ىف التنفيذ استنادا على الكفاية احلدية لرأس املال وحجم اإلنتاج والعمالة ومدى اعتماده على الواردات إىل
جانب بعض املؤشرات االقتصادية األخرى.
 -8تتيح هذه اجلداول البيانات الالزمة لدراسة تأثري أى تغري ىف أسعار املستلزمات الوسيطة ومعدالت األجور
والسياسات الضريبية على تسعري املنتجات الوسيطة والنهائية.
 -9تربز أمهية جداول املدخالت واملخرجات من خالل استخدامها من قبل متخذى القرار ورامسى السياسات ومعدى
الربامج التنموية ،وذلك من خالل حتديد األنشطة الرائدة ىف االقتصاد القومى وتوجيه االستثمارات واحلوافز إليها،
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وكذلك معرفة الروابط اخللفية واألمامية لصناعة معينة والىت من خالهلا نستطيع أن نعلم أثر السياسة االقتصادية ىف
صناعة معينة على بقية الصناعات األخرى.
 -11ميكن استخدام جداول املدخالت واملخرجات ىف أغراض التنبؤ بالناتج احمللى والطلب النهائى ،أو بنتيجة
سياسات معينة خالل فرتة من الزمن وذلك من خالل بناء مناذج املدخالت واملخرجات وذلك عن طريق تركيب
مصفوفة املعامالت الفنية وعمل معكوس مصفوفة ليونتيف.
 -11تستخدم جداول املدخالت واملخرجات ىف قياس التحول اهليكلى حيث توضح درجة التشابك القطاعية
وتستخدم املعامالت الفنية الناجتة عن جداول املدخالت واملخرجات لتحديد اهليكل االقتصادى للدولة هل هو
أوىل أم صناعى أم خدمى،كما توضح جداول املدخالت واملخرجات هيكل الطلب النهائى الذى يؤثر ىف عملية
التحول اهليكلى.
 -12توفر جداول املدخالت واملخرجات أسلوبا للتأكد من تقديرات الدخل القومى بطرق اإلنتاج ،واإلنفاق ،والدخل.

رابع ا :التوازن بين القيمة المضافة والطلب النهائى فى جدول المدخالت والمخرجات:
تعترب جداول املدخالت واملخرجات ذات فائدة كبرية إلمكانية جتميع القيمة املضافة وفقا لألنشطة االقتصادية ،واحتساب
الطلب النهائى وفقا لكل نشاط .وكذلك حتقق هذه اجلداول الربط بني القيمة املضافة والطلب النهائى ،وذلك على أساس أن
الناتج احمللى اإلمجاىل جيب أن يعادل الطلب النهائى .وىف هذا اإلطار يتحقق التكامل بني املناهج الثالثة لقياس الناتج احمللى :هنج
اإلنتاج وهنج الدخل وهنج اإلنفاق ،وذلك على النحو التاىل:
 -1نهج اإلنتاج:

ميكن احلصول على الناتج احمللى اإلمجاىل بطرح الطلب الوسيط من اإلنتاج جلميع املنتجني ىف االقتصاد القومى ،مضافا
إليه الضرائب ناقصا اإلعانات على اإلنتاج.
الناتج احمللى اإلمجاىل = املخرجات باألسعار األساسية
– الطلب الوسيط بسعر املشرتى
 +الضرائب على املنتجات
– اإلعانات على املنتجات
 -2نهج الدخل:
يقاس الناتج احمللى اإلمجاىل كمجموع مكونات القيمة املضافة املتولدة بواسطة املنتجني أو الصناعات ،وحتسب كالتاىل:
الناتج احمللى اإلمجاىل = تعويضات العاملني
 +الضرائب على اإلنتاج
 اإلعانات على اإلنتاج3

 +فائض التشغيل اإلمجاىل
 +الضرائب على املنتجات
– اإلعانات على املنتجات
 -3نهج اإلنفاق:
ميكن قياس الناتج احمللى اإلمجاىل حسب هنج اإلنفاق وهذا النهج حيسب الناتج احمللى اإلمجاىل عن طريق مجع مكونات
الطلب النهائى كالتاىل:
الناتج احمللى اإلمجاىل = اإلنفاق االستهالكى النهائى العائلى
 +اإلنفاق االستهالكى النهائى للهيئات الىت ال هتدف للربح وختدم العائالت
 +اإلنفاق االستهالكى النهائى احلكومى
 +التكوين الرأمسـاىل الثابت اإلمجـاىل
 +التغري ىف املخزون
 +الصـادرات من السلع واخلدمات
– الـواردات من السلع واخلدمات

خامسا :الفروض األساسية لجداول المدخالت والمخرجات:
 -1التجانس بين المنتجات :من الفروض األساسية جلداول املدخالت واملخرجات أن كل صناعة تنتج سلعة أو جمموعة
متجانسة من السلع الىت ال يتم إنتاجها ىف صناعة أخرى .وحتقيق شرط التجانس أمر ضرورى إلجياد هيكل تكلفة موحد.
وملا كان شرط التجانس التام أمرا يصعب احلصول عليه؛ فقد تنتج الوحدة الواحدة أكثر من منتج ،كما أن إنتاج سلعة ما
قد ينتج عنه إنتاج سلعة أخرى ،أى أن العملية اإلنتاجية ىف صناعة ما قد تؤدى إىل إنتاج منتجات أخرى ختتلف ىف
طبيعتها عن اإلنتاج الرئيسى هلذه الصناعة وهذه املنتجات يطلق عليها:
أ -

املنتجات الفرعية :هى املنتجات الىت يتم إنتاجها ىف صناعة ما وترتبط فنيا باملنتج الرئيسى هلذه الصناعة ىف حني
تنتج أو ميكن إنتاجها بصفة رئيسية ىف صناعة أخرى (حمركات الطائرات الىت تنتج ىف صناعة السيارات).

ب-

املنتجات الثانوية :هى املنتجات الىت يتم إنتاجها ىف صناعة ما وال ترتبط باملنتج الرئيسى هلذه الصناعة ىف حني تنتج
بصفة رئيسية ىف صناعة أخرى.

ج-

املنتجات املتصلة :هى املنتجات الىت يتم إنتاجها ىف صناعة ما إىل جانب املنتج الرئيسى هلذه الصناعة وال يتم
إنتاجها بصفة رئيسية ىف صناعة أخرى مثل اجللود عند إنتاج اللحوم.
ويتم معاجلة كل املنتجات الفرعية واملنتجات الثانوية ىف جداول املدخالت واملخرجات بعدة طرق أما املنتجات

املتصلة فإهنا تدرج ضمن اإلنتاج املميز للصناعة.
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 -2ثبات المعامالت الفنية :إذا حتقق شرط التجانس ىف تصنيف أعمدة وصفوف جدول املدخالت واملخرجات فإن من
الضرورى أن يكون هيكل التكلفة هلذه اجملموعة املتجانسة من املنتجات ثابتا .وإذا ثبت هيكل التكلفة فإن املعامالت
الفنية املستخرجة من مصفوفة الطلب الوسيط ستكون ثابتة ،ولكن التطور العلمى والتكنولوجى يؤثر على الفن اإلنتاجى،
األمر الذى يؤثر على هيكل التكلفة وبالتاىل املعامالت الفنية الىت مت احتساهبا.

سادسا :التعاريف والمفاهيم المستخدمة:
مت تركيب جداول املدخالت واملخرجات طبقا لنظام األمم املتحدة للحسابات القومية  1993وتعديالته لعام 2118
وأهم التعاريف الىت استخدمت ىف إطار هذا النظام هى كالتاىل:
 -1اإلقامة :تعترب الوحدة املؤسسية أو العائلة مقيمة ىف بلد ما عندما يكون هلا مركز مصلحة اقتصادية ىف اإلقليم االقتصادى
لذلك البلد ،مبعىن وجود موقع هلا ىف داخل اإلقليم متارس فيه أنشطة اقتصادية وتدخل ىف معامالت وتستمر ىف ذلك
ملدة عام أو أكثر .فاإلقامة ال تقوم على أساس اجلنسية أو أى معايري قانونية .وعلى ذلك يعترب أفراد العائالت املقيمة
مقيمون ،حىت وإن عربوا احلدود للعمل أو غريه لفرتات قصرية من الزمن (أقل من عام) .أما إذا عملوا أو أقاموا ىف اخلارج
لفرتات طويلة (عام أو أكثر) وأصبح هلم مركز مصلحة اقتصادية ىف اخلارج فإهنم يصبحون غري مقيمني .وتعترب اهليئات
الىت ال هتـدف إىل الربح مقيمة ىف البلد الذى تأسست وسجلت فيه قانونا.
 -2الحكومة العامة :تتألف من وحدات احلكومة املركزية واحلكومة احمللية ،كما تشمل صناديق الضمان االجتماعى التابعة
للحكومة .وكذلك اهليئات الىت ال هتدف إىل الربح ،وتنتج إنتاجا غري سوقى ،ومتوهلا الوحدات احلكومية .وتقوم
الوحدات احلكومية بتقدمي خدمات غري سوقية بصفة أساسية ،وقد تقوم بتوفري سلع لالستهالك الفردى واجلماعى ،كما
تعيد توزيع الدخل والثروة.
 -3الهيئات التى ل تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية :وهى كيانات قانونية واجتماعية تعمل بصورة رئيسية ىف
إنتاج السلع واخلدمات غري السوقية من أجل األسر املعيشية (جمانا أو مقابل رس ٍم مع ٍ
ني ولكن ليس بغرض الربح).
وتتكون املوارد الرئيسية لتلك املؤسسات من تربعات األسر املعيشية أو اشرتاكات تلك األسر .وهى تنتج خدمات تعترب
استهالكا خيص األفـراد ،وال تنتج خدمات مجاعية .وميكن متييز نوعني من هذه املؤسسات :النوع األول يتألف من
املؤسسات الىت تنشئها احتادات أشخاص لتوفري سلع أو خدمات لفائدة األعضاء أنفسهم بالدرجة األوىل ،وتقدم
اخلدمات عادة جمانا ،ومتول من اشرتاكات ورسوم عضوية منتظمة ،مثل اجلمعيات املهنية واألحزاب … اخل .والنوع
الثاىن يتألف من اهليئات واجلمعيات اخلريية ووكاالت الغوث واملعونة الىت تنشأ ألغراض خريية ،ويأتى معظم موارد هذه
املؤسسات من التربعات واملعونات النقدية والعينية.
 -4األسر المعيشية :تعرف األسرة املعيشية بأهنا شخص أو أكثر يشرتكون ىف السكن ،وجيمعون بعض أو كل دخلهم
وثرواهتم ،ويستهلكون أنواعا معينة من السلع واخلدمات بصورة مجاعية يتألف معظمها من اإلسكان والغذاء .وغالبا ما
تكون األسرة املعيشية مطابقة لألسرة الزوجية (العائلة) ،ولكن ال يقتضى بالضرورة أن ينتمى أفراد األسرة املعيشية إىل
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نفس العائلة مادام هناك شىء من االشرتاك ىف املوارد واالستهالك .وال يشكل اخلدم أو املستخدمون املنزليون املأجورون
الذين يعيشون مع رب العمل ىف مسكن واحد جزءا من أسرة رب العمل املعيشية حىت وإن قدم هلم املسكن والطعام
كأجر عيىن .ويتم اإلنتاج ىف األسر املعيشية ىف إطار مشاريع ميلكها ويسيطر عليها أفراد األسرة املعيشية مباشرة إما
بصورة فردية أو ىف شراكة مع آخرين وينظر إليها باعتبارها مشاريع غري منظمة.
 -5العالم الخارجى (قطاع بقية العالم) :يتألف هذا القطاع من مجيع الوحدات املؤسسية غري املقيمة الىت تدخل ىف
معامالت مع الوحدات املقيمة ،أو الىت تكون هلا عالقات اقتصادية أخرى مع الوحدات املقيمة .ويشمل قطاع بقية
العامل تلك الوحدات التنظيمية (املؤسسية) غري املقيمة املوجودة ماديا داخل حدود الدولة اجلغرافية مثل (السفارات
والقواعد العسكرية واملنظمات الدولية ...اخل) ،إضافة إىل الوحدات غري املقيمة املوجودة خارج احلدود اجلغرافية للدولة.
 -6المنتجات السوقية :خمرجات (سلع أو خدمات) تباع بأسعار اقتصادية أو يتم التصرف هبا بطريقة أخرى ىف السوق ،أو
يعتزم بيعها أو التصرف هبا ىف السوق .ويكون السعر اقتصاديا إذا كان له تأثري كبري على الكميات الىت يكون املنتجون
مستعدين لعرضها وعلى الكميات الىت يرغب املشرتون ىف شرائها.
 -7المنتجون السوقيون :منتجون يبيعون معظم أو كل إنتاجهم بأسعار اقتصادية ،أى بأسعار هلا أثر هام على الكميات
الىت يستعد املنتجون لبيعها والكميات الىت يرغب املشرتون ىف شرائها.
 -8المنتجون غير السوقيين :هم املنتجون الذين يقدمون معظم إنتاجهم إىل اآلخرين جمانا أو بأسعار غري اقتصادية (أسعار
رمزية).
 -9األسعار السوقية :النقود الىت يكون املشرتى راغبا ىف دفعها مقابل حيازة سلعة أو خدمة يكون البائع راغبا ىف بيعها.
وهى األسعار الفعلية الىت يتفق عليها املتعاملون ىف السوق.
 -11أسعار السوق المعادلة :مقاييس تقريبية أو طرق بديلة لألسعار السوقية تستخدم ىف احلاالت الىت ال يوجد فيها أسعار
سوق فعلية لسلعة أو خدمة ،ومن مث يتم تقدير سعر مكافئ وذلك باملقارنة بسعر معروف ىف السوق وموجود ىف ظروف
ميكن اعتبارها مماثلة.
 -11سعر المشترى :املبلغ املدفوع من قبل املشرتى ،ويشمل هذا السعر صاىف الضرائب واإلعانات مضافا إليه هوامش النقل
والتجارة.
 -12السعر األساسى :السعر قبل إضافة الضرائب وخصم اإلعانات ،ودون إضافة هوامش النقل والتجارة على املنتج.
 -13هامش النقل :تكلفة النقل الىت يدفعها املشرتى بصورة مستقلة ليتسلم سلعة ما ىف الوقت واملكان احمل ّددين.
 -14هامش التجارة :هـو الفـرق بـني سـعر البيـع وتكلفـة شـراء السـلعة املباعـة مـن جديـد ىف الوقـت الـذى بيعـت أو اسـتخدمت
فيه.
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 -15الضرائب على اإلنتاج :تتكون من الضرائب مستحقة الدفع على السلع واخلدمات مبناسبة إنتاجها أو تسليمها أو بيعهـا
أو حتويلها ،باإلضافة إىل الضرائب األخرى على اإلنتاج الىت تشمل أساسا الضرائب على ملكية أو اسـتخدام األرض أو
املباىن أو األصول األخرى املستخدمة ىف اإلنتاج ،أو الضرائب على العمالة أو تعويضات العاملني املدفوعة.
 -16الضرائب على المنتجات :تتكون من الضرائب على السلع واخلدمات الىت تصبح مستحقة الدفع نتيجة عمليـة إنتـاج أو
بيع أو نقل ملكية أو تأجري أو توريد هذه السلع أو اخلدمات ،أو نتيجة السـتعماهلا لالسـتهالك اخلـاص أو لتكـوين رأس
املال اخلاص ،مثل الضريبة العامة على املبيعات ،ورسوم االستهالك ،والضرائب على خدمات معينة … اخل.
 -17الرسوم الجمركية :تشمل الضرائب على السلع واخلدمات املستحقة الدفع ىف اللحظة الىت تعرب فيها احلدود اجلمركية
لإلقليم االقتصادى للدولة ،أو عندما تسلم السلع بواسطة منتج غري مقيم إىل وحدة مؤسسية مقيمة.
 -18اإلعانات :مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها احلكومة إىل املشاريع على أساس مستوى نشاطها اإلنتاجى أو على
أساس كمية أو قيمة السلع أو اخلدمات الىت تنتجها أو تبيعها أو تستوردها ،وهتدف دائما إىل التأثري على مستوى
األسعار أو تغطية خسائر ناجتة من سياسة الدولة ىف هيكلية األسعار.
 -19المدخالت الوسيطة :السلع واخلدمات املستخدمة كمدخالت ىف العملية اإلنتاجية (مستلزمات اإلنتاج).
 -21القيمة المضافة باألسعار األساسية :قيمة اإلنتاج باألسعار األساسية مطروحا منها قيمة املدخالت الوسيطة (مستلزمات
اإلنتاج) بأسعار املشرتى.
 -21الناتج المحلى اإلجمالى :إمجاىل القيمة املضافة باألسعار األساسية الىت حتققها مجيع الوحدات املنتجة املقيمة ،مضافا
إليها الضرائب مطروحا منها اإلعانات على املنتجات.
 -22اإلهالك :هو النقص السنوى ىف قيمة األصول الثابتة نتيجة مشاركتها ىف العملية اإلنتاجية طوال عمرها اإلنتاجى .وتتمثل
األصول الثابتة القابلة لإلهالك ىف املباىن ومجيع أنواع اآلالت واملعدات وكذلك األثاث والرتكيبات والسيارات ،بينما ال
تعترب األراضى أصال قابال لإلهالك ألن عمرها املفرتض غري حمدود.
 -23تعويضات العاملين :هى جمموع األجور واملرتبات (قبل خصم االستقطاعات التقاعدية أو الضرائب) واملزايا النقدية
والعينية واالجتماعية املستحقة للعاملني ىف كافة األنشطة االقتصادية.
 -24فائض التشغيل اإلجمالى :القيمة املضافة باألسعار األساسية مطروحا منها األجور (تعويضات العاملني).
 -25فائض التشغيل الصافى :فائض التشغيل اإلمجاىل مطروحا منه اإلهالك.
 -26اإلنفاق الستهالكى النهائى للعائالت (األسر المعيشية) :إنفاق العائالت املقيمة على السلع واخلدمات االستهالكية
الفردية ،مبا ىف ذلك السلع واخلدمات املباعة بأسعار غري اقتصادية.
 -27اإلنفاق الستهالكى النهائى للحكومة :إنفاق احلكومة العامة على كل من السلع واخلدمات االستهالكية الفردية،
واخلدمات االستهالكية اجلماعية.
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 -28اإلنفاق الستهالكى النهائى للهيئات التى ل تهدف للربح وتخدم العائالت :إنفاق هذه اهليئات املقيمة على السلع
واخلدمات االستهالكية الفردية.

 -29التكوين الرأسمالى الثابت :قيمة اإلضافات إىل األصول الثابتة خالل العام مطروحا منها االستبعادات.
 -31التغير فى المخزون :هو قيمة املخزون ىف آخر العام مطروحا منه قيمة املخزون ىف أول العام مضافا إليه صاىف التغري ىف
تقومي املخزون خالل العام.

سابعا :الفترة المرجعية:
عام  2111/2111للقطاع احلكومى والقطاع العام وقطاع األعمال العام ،و 2111للقطاع اخلاص.

ثامنا :مصادر البيانات:
اعتمد تركيب جداول املدخالت واملخرجات على جداول العرض واالستخدام الىت أصدرها اجلهاز لعام .2111 / 2111

تاسع ا :التصانيف المستخدمة:
التصنيف الصناعى الدوىل املوحد جلميع االنشطة االقتصادية (التنقيح .(ISIC.4 ))4

عاشرا :كيفية اشتقاق جداول المدخالت والمخرجات من جداول العرض والستخدام:
مت اشتقاق جداول املدخالت واملخرجات من جداول العرض واالستخدام لعام  2111/ 2111الصادرة عن اجلهاز وذلك من
خالل:
 -1تركيب مصفوفة الضرائب واإلعانات والرسوم الجمركية :حبيث يساوى إمجاىل جمموع هذه املصفوفة على مستوى
الصفوف إمجاىل عمود صاىف الضرائب واإلعانات والرسوم اجلمركية ىف جدول العرض ،وجتميع إمجاىل صاىف الضرائب
واإلعانات والرسوم اجلمركية على مستوى صف واحد لكل األنشطة االقتصادية ومكونات الطلب النهائى.
 -2تركيب مصفوفة هوامش النقل :حبيث يساوى إمجاىل جمموع هذه املصفوفة على مستوى كل صف إمجاىل عمود هامش
النقل ىف جدول العرض.
 -3تركيب مصفوفة هوامش التجارة :حبيث يساوى إمجاىل جمموع هذه املصفوفة على مستوى كل صف إمجاىل عمود
هامش التجارة ىف جدول العرض.
 -4تركيب جدول الستخدام باألسعار األساسية :وذلك من خالل املعادلة التالية :
االستخدام باألسعار األساسية = االستخدم بأسعار املشرتين – صاىف الضرائب واإلعانات والرسوم اجلمركية – هامش
النقل – هامش التجارة
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 -5الربط بني األنشطة االقتصادية واملنتجات ىف جدول االستخدام باألسعار األساسية وذلك على مستوى الصفوف حبيث
يتم جتميع املنتجات املتجانسة وفقا للتصنيف املركزى للمنتجات  CPC 1.1إىل األنشطة االقتصادية املناظرة وفقا
لدليل النشاط االقتصادى ISIC.4
 -6الربط بني التصانيف املختلفة على مستوى األعمدة ىف جدول االستخدام باألسعار األساسية وحتويلها مجيعا إىل دليل
النشاط االقتصادى  ISIC.4وذلك من خالل حتويل تصنيف احلكومة  COFOGوتصنيف األسر املعيشية
واهليئات الىت الهتدف للربح وختدم األسر املعيشية  COICOPإىل دليل النشاط االقتصادى .ISIC.4
 -7حتويل إمجاىل املدخالت الوسيطة من األسعار األساسية إىل أسعار املشرتين من خالل إضافة صف لصاىف الضرائب
واإلعانات والرسوم اجلمركية على املنتجات والذى مت حسابه من إمجاىل مصفوفة صاىف الضرائب واإلعانات على
املنتجات على مستوى األعمدة.
 -8حتقيق التوازن بني الصفوف واألعمدة ىف جداول املدخالت واملخرجات باستخدام طريقة  RASحبيث تكون املخرجات
على مستوى كل نشاط تتساوى مع املدخالت لنفس النشاط.
 -9مت التعامل مع الواردات بوضعها ىف الربع اخلاص مبكونات الطلب النهائى ولكن مت طرحها من قيمة الطلب النهائى.
 -11مت تركيب مصفوفة التكوين الرأمساىل الثابت.

حادى عشر :مصفوفة المعامالت الفنية:
تعرب مصفوفة املعامالت الفنية عن املعادالت اهليكلية الىت تعكس عالقات املدخالت واملخرجات كما هى واردة بقيمها
املطلقة ىف جداول املدخالت واملخرجات .فاملعامل الفىن يعكس املدخالت الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من منتج صناعة ما
وتستخرج املعامالت الفنية من جداول املدخالت واملخرجات حيث تعترب هى الركيزة األساسية ىف استخدام األسلوب الرياضى حلل
معادالت النموذج عند استخدامه ىف عمليات التنبؤ االقتصادى ،ويستند حساب املعامالت الفنية على مصفوفة االستهالك
الوسيط ومصفوفة القيمة املضافة ومجلة املدخالت ملختلف األنشطة االقتصادية الواردة بالنموذج املستخدم وذلك عن طريق قسمة
كل خلية من خاليا عمود النشاط على إمجاىل املدخالت من هذا النشاط وحتويل أعمدهتا وبالتاىل صفوفها إىل صورة نسبية تعكس
األسلوب الفىن والتكنولوجى ىف خمتلف الصناعات وتبني ما حتتاجه الوحدة من منتج من إنتاج خمتلف الصناعات والقيمة املضافة
وتعترب هذه املعامالت األساس العلمى الذى يتم مبقتضاه إعداد وحتديث أية جداول مستقبلية ىف األجل القصري ،ما مل يطرأ أى
تغري تكنولوجى ،وكذلك حدوث تباين ىف األسعار.

ثانى عشر :المصفوفات المركبة
 -1جدول املدخالت واملخرجات باألسعار األساسية اجلارية للفئات اجلدولية للنشاط االقتصادى وهى تشتمل على
مصفوفة طلب وسيط مربعة لعشرين فئة جدولية.
 -2مصفوفة التكوين الرأمساىل الثابت التجميعية باألسعار األساسية اجلارية.
 -3مصفوفة املعامالت الفنية للطلب الوسيط وهى مصفوفة مربعة لعشرين فئة جدولية.
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 -4جدول املدخالت واملخرجات باألسعار األساسية اجلارية للنشاط االقتصادى وهى تشتمل على مصفوفة طلب وسيط
مربعة (.)47 × 47
 -5مصفوفة التكوين الرأمساىل الثابت باألسعار األساسية اجلارية وفقا للنشاط االقتصادى.
 -6مصفوفة املعامالت الفنية للطلب الوسيط للنشاط االقتصادى وهى مصفوفة مربعة (.)47 × 47

ملحوظة :توجد بعض الفروق احلسابية البسيطة نتيجة للتقريب.
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