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ي أثر زيادة الصادرات والتكوين الرأسمالي 
 
 تحليل القيمة المضافة ف

ي بإستخدام نموذج ليونتيف 
 
ردن

ُ
ي اإلقتصاد األ

 
لألنشطة الصناعية ف
"Leontief Model" 

 
 أمي   أسامة شموط رانية عدنان السطل

 باحث إقتصادي باحثة اقتصادية

 المستخلص
ي األردن من القطاعات الرئيسية المولدة لفرص العمل حيث يستوعب القطاع 

قطاع الصناعة ف 
ن إجمالي القوى العاملة، كما يعتبر القطاع الصناعي  من القطاعات % م19.7الصناعي بنحو 

% من إجمالي 22.2الرئيسية المولدة  للقيمة المضافة، حيث يساهم القطاع الصناعي بما يقارب 
ي عام 

، وتهدف هذه الدراسة  قياس أثر زيادة الصادرات 2020القيمة المضافة لإلقتصاد األردن 
ي ذلك مكوناتها.   GVAشطة الصناعية عىل القيمة المضافة والتكوين الراسمالي  لالن

 بما ف 
ي  بمعالم أكب  

ي  (Parameter’s)  ولتعزيز الوصف اإلقتصاد األردن 
ي من المنطق الرياض 

يقتض 
ي أو 

واإلقتصادي تحليل الظواهر اإلقتصادية من منظار أوسع وأشمل من منظار التحليل الجزن 
. وبذلك استخدام  نموذج المد ي هذه الدراسة Leontief Modelخالت والمخرجات )الكىلي

( ف 
والذي هو بمثابة أهم األدوات الرياضية لتقديم معالم هامة مثل المضاعفات وتحديد 
ي زيادة الصادرات 

القطاعات المحورية  والمولدة للقيمة المضافة من خالل سيناريوهات تتمثل ف 
.  13والتكوين الراسمالي لنحو   نشاط صناعي

ي ذلك تحليل وقد توصل
ي تحديد األنشطة الصناعية المولدة للقيمة المضافة بما ف 

ت الدراسة ف 
نسب مكوناتها )مثل تعويضات العاملي   وفائض التشغيل( والناتجة عن سينارهات زيادة 

(، ومن ابرز التوصيات ي بحث سبل دعم صادرات  )الصادرات( و)التكوين الراسمالي
تتمثل ف 

والجلود وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والصيدالنية ؛  صناعة المالبس والمنسوجات
ي  التكوين الرأسمالي كما 

ي بحث سبل تعزيز الزيادة ف 
 Capital Formation توضي الدراسة ف 

ومنتجات المعادن الالفلزية وصناعة ؛ صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلةل
وبات وصناعة التعدين.   المشر

ي تشخيصها للقيمة المضافة وتحليل مكوناتها من حيث  تاثرها وتتم
ها ف  ب   هذه الدراسة  عن غب 

ي االردن. 
 بالصادرات او التكوين الراسمالي  لعدد من األنشطة الصناعية ف 
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Analyzing the Value Added by the Impact of increased Exports and 
Capital Formation of the Industrial activities in the Jordanian Economy 

Using the Leontief Model 

Rania Adnan Al-Satel

Abstracts 
The industrial sector in Jordan is one of the main sectors generating job 
opportunities, as the industrial sector absorbs about 19.7% of the total 
labor force, Moreover the industrial sector considered one of the main 
sectors generating value added, as contributes approximately 22.2% of 
the total value added to the Jordanian economy in 2020. This study aims 
to measure the impact of the increase in exports and the Capital 
formation of industrial activities on the value-added GVA, including its 
components. 
In order to enhance the description of the Jordanian economy with more 
(Parameter’s), it is necessary from the mathematical and economic logic 
to analyze the economic phenomena from a broader and more 
comprehensive perspective than that at Micro or Macro analysis. Thus, 
the “Leontief Model “was used in this study, which is the most important 
mathematical tool to present important parameters such as multipliers 
and identify the pivotal sectors and value-added through scenarios 
represented in increasing exports and capital formation for about 13 
industrial activities. 
The study concluded in determining the industrial activities generating 
Value Added, including analyzing the ratios of its components (Such as 
labor compensation and Operating Surplus) resulting from the scenarios 
of increase (Exports) and (Capital formation): Chemical and 
Pharmaceutical products; The study also recommends examining 
approach in order  to enhance the Increase in Capital Formation for: 
Manufacture of basic metals and formed Metal products; and non-
metallic mineral products, beverage industry and mining industry as well. 
This study is distinguished from others in its diagnosis of Value added and 
the analysis of its components in terms of their impact from exports or 
Capital formation for a number of industrial activities in Jordan. 

Keywords: Value Added, Industry, Exports, capital Formation, Leontief 
Model. 
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 المقدمة 

ي األردن  
ي العقود الثالثة الماضية مما أدى ال تبت 

ي  ف 
ي يواجها اإلقتصاد األردن 

تراكمت األزمات الت 
اف صندوق النقد الدولي  ي ذ IMFبرامج اصالحات متعددة وبإشر

 Worldلك البنك الدولي بما ف 
Bank   (  لرسم المسار اإلقتصادي(Mansur et al.,2019 ي العقد

ي حي   تفاقم  الحال ف 
، ف 

أبرزها  الضغط موارد  األخب   بتدفق االجئي   السورين ) اللجوء القشي ال األردن( ومن تبيعات
   ”COVID- 19“االردن المحدودة بما ذلك البنية التحتية، ومن ثم ظهور وباء كورونا  

ً
مؤخرا

والمرافقة ال إغالقات متتالية أرهق قطاع األعمال  2020عىل المستوى العالمي مطلع عام 
ي الرب  ع 25وال تفاقم مشكلة البطالة حيث وصلت ال مستويات غب  مسبوقة ال نحو 

% ف 
ي ذلك تراجع النمو اإلقتصادي عام 2021األول من العام الحالي 

وصل  قيم  ال ان 2020، بما ف 
( 100=2010) 79.5اإلنتاج الصناعي ال نحو  ( ، كما تراجع  الرقم القياسي لكميات1.6-سالبة )

 (. 2020 )دائرة اإلحصاءات العامة،
ي األردن من القطاعات الرئيسية المولدة لفرص  العمل حيث يستوعب 

ويعتبر قطاع الصناعة  ف 
عاملة ، كما يعتبر القطاع الصناعي  من % من إجمالي القوى ال19.7القطاع الصناعي بنحو 

القطاعات الرئيسية المولدة  للقيمة المضافة، حيث يساهم القطاع الصناعي بما يقارب 
ي عام 22.2

)دائرة اإلحصاءات العامة،  2020% من إجمالي القيمة المضافة لإلقتصاد األردن 
ي Value Added)(. ومن منظور إقتصادي متعارف عليه  تعتبر القيمة المضافة 2021

( وصاف 
ي ذلك جودة Net Outputالناتج )

ي تعكس تطور القطاع الصناعي بما ف 
ات الت  ( من اهم  المؤشر

ي العملية اإلنتاجية وان أبرزها عنرص العمل
ي 1985وآخرون )  Devine P.Jالمدخل ف 

(. ويعان 
ي أ
ي الشكل المرغوب والت 

ة حالت دون تطورة ف  درجت بعضها القطاع الصناعي من تحديات كثب 
  خالل 

ً
ي عدة دراسات تم تنفيذها مؤخرا

ي عدم وجود تجمعات  7ف 
سنوات السابقة كان أبرزها ف 

( والذي يعكس ضعف التفاعل والتعاون بي   ألفاعلي   Industrial Clusterصناعية عنقودية )
ي )برهم، 

ي القطاع الصناعي األردن 
( 2018(، كما اشارت دراسة شموط )2015أو المؤثرين ف 

ي أعداد 
ة مقابل النمو ف  ائب غب  المباشر ي الرص 

بوجود عالقة إرتباطية )عكسية( بي   النمو ف 
ي وآخرون  المنشآت الصناعية وكذلك ارتفاع تكاليف )الوقود والمحروقات(، كما سلط  الزعتر

ي الصناعات 2019)
ي للصادرات ف  ( الضوء عىل خاصية إنخفاض نسبة المحتوى التكنولوجر

مما أثر سلبأ  High-Technology Exports (% of manufactured exports)األردنية 
، كما أشار بان الزيادة بمقدار  ي

ة عىل 10عىل جودة المنتج األردن  ائب غب  المباشر ي الرص 
% ف 

ي  قيمة الصادرات لقطاع الصناعات التحويلية 
قطاع الصناعات التحويلية  يؤدي إل إنخفاض ف 

ي ذلك األثر 21.6بمقدار 
ي السياق ذاته فإن  % بما ف 

ي عىل إستحداث فرص العمل ، وف  السلتر
مرونة الصادرات بالنسبة ال إستحداث فرص العمل ترتفع كلما زادت نسبة مساهمة  المنشآت 

ي التصدير 
ة والمتوسطة ف   .(2018واخرون، Unjung )الصغب 

من خالل  " ”Input Output- Tablesوقد ساهمت جداول المدخالت والمخرجات
ي إطار التوازن تطبي

ي مسار اإلنتاج واإلستخدام والتنبؤ ف 
ي مجال التخطيط ف 

ة أبرزها ف 
ّ
قات عد

ي القطاعات General Equilibriumالعام )
ي ذلك تحليل القيمة القيمة المضافة ف 

( بما ف 
(  أو أمكوناتها مثل الدخل  وفائض التشغيل والعمالة Value Addedواالنشطة اإلقتصادية )

وبداية عىل سبيل (Leontief Model) يق نموذج المدخالت والمخرجات ومن خالل تطب
الي من خالل ورقة معلوماتية 

ي الرسمي اإلسب 
المثال وليس الحرص أظهر الجهاز اإلحصان 
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Introduction to Input-Output Multipliers  (1995 أن مضاعف الدخل )(Simple 
Income Multipliers)  1.53صناعات التحويلية  حققا  نحو لقطاع التعدين و قطاع ال ،

ها 1.91
ّ
. كما أظهرت دراسة لهولندا أعد ( 2011وآخرون )  .Hernoncourt, Jعىل التوالي

ي تم فيها إحتساب مضاعف الدخل لقطاع التعدين ومن ثم قطاع الصناعات التحويلية  
والت 

ي دراسة تحليلية اخرى لجمهورية َما 1.84، 2.33بنحو 
. وف  ها عىل التوالي

ّ
 أعد

َ
ة
َ
  Cassarِلط

ي ذلك معدات النقل 2015)
( احتسب فيها مضاعف العملة لقطاع الصناعات التحويلية بما ف 

فرصة عمل لكل مليون يورو منفق. أما عىل  المستوى اإلقليمي  أعدها بنك التنمية  43بنحو 
ي إحتسب فيها مضاعف 2018اآلسيوي )

ق أسيا والمحيط الهادئ والت  القيمة ( لدول جنوب شر
تيب التنازلي دول أندونيسيا، الوس،  المضافة لقطاع الصناعات والتحويلية والتدوير حسب  الب 

يا وبنحو  ، مالب   .  073، 0.75، 0.77، 0.80ألفيلبي    عىل التوالي
ي Parameter’s) ولتعزيز الوصف إقتصاد ما بمعالم أكب  

ي من المنطق الرياض 
( يقتض 

ي أو واإلقتصادي تحليل الظواهر اإلقت
صادية من منظار أوسع وأشمل من منظار التحليل الجزن 

 ، ي (، وبذلك يعتبر استخدام  نموذج المدخالت والمخرجات والذي يعود 1985الكىلي )حاجر
ي واإلقتصادي ليونتيف 

بمثابة أهم  (Input-Output, Leontief Model)للعالم الرياض 
ي “معالم “األدوات الرياضية  لتقديم 

تفسب  طبيعة  وقوة التشابك اإلقتصادي دالة  تستخدم  ف 
(Economic Interdependence ي إحتساب

( بي   القطاعات اإلقتصادية المختلفة وف 
ي ذلك تشخيص مكوناتها 

مضاعف اإلنتاج ومضاعف الدخل ومضاعف القيمة المضافة بما ف 
عىل  (Pioneer & Vital Sectors) وآثارها، مما يتحدد بذلك القطاعات الريادية والمحورية

ي توجيه الموارد  
ي أو مستوى األقاليم  داخل الدولة الواحدة مما يساهم بذلك ف 

المستوى الوطت 
(، وكذلك التخطيط 2010وتخطيط اإلستثمار، القوى العاملة، ولتجارة الخارجية )الحمادي،

ة والمتوسطة   .MSE’s (Khazanah Research Institute, 2018)لدور المشاري    ع الصغب 
لي فأن نموذج المدخالت اضىح اداة تحليلة متعارف عليها اتسع انتشارها خاصة بي   وبالتا

ي تصدر 
سنوات مثل كوريا  3او  2المدخالت والمخرجات كل جداول  الدول المتقدمة والت 

يا والصي   )الكواز، ، واندونيسيا ،مالب   ( هذا منذ 2003باإلضافة ال دول عديدة مثل  الفلبي  
ي  20

، ف 
ً
ي األردن من خالل دائرة اإلحصاءات األردنية كل  مرة  واحدة   عام تقريبا

حي   يصدر ف 
.  10كل 

ً
  سنوات تقريبا

  أهداف الدراسة

  قياس أثر زيادة  قيمة الص         ادرات لصنش         طة  الص         ناعية عىل أبرز بنود مكونات  القيمة
.    1GVA المضافة ي

 لإلقتصاد األردن 

 " قياس أثر زيادة  التكوين الرأس   ماليCapital Formation لصنش   طة  الص   ناعية عىل "
.   GVA أبرز بنود مكونات القيمة المضافة   ي

 لإلقتصاد األردن 

   قياس أثر زيادة  قيمة الص           ادرات الص           ناعية والتكوين الرأس           مالي الص           ناعي عىل قيمة
. Total Outputالناتج الكىلي " ي

 " لإلقتصاد األردن 
                                                            

           Gross Value Added  1  
ي 
ائب غب  المباشر  تعويضات : وتشمل القيمة المضافة اآلن  ة العاملي   + إهتالك رأس المال الثابت + فائض التشغيل + )الرص 

الدعم عىل اإلنتاج(.   –عىل اإلنتاج   
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 مصادر البيانات والمنهجية 
مصادر البيانات: 

والمنش                ورة لدى دائرة ) 2016لعام ) (Secondary Data)تم اس                تخدام البيانات الثانوية 
ي منتص               ف عام  

طلقت ف 
 
ي أ
عىل الموقع الرس               مي  )2020(اإلحص               اءات العامة األردنية والت 

DoS”( حيث تم  توفر الجداول األس       اس       ية  لمص       فوفة  المدخالت والمخرجات ،"Inputs-
Outputsي تحتوي عىل

ي اعتمدتها الدائرة  40 ( والت 
قطاع حس           ب التقس           يمات القطاعية الت 

. 13أعاله، حيث تم دراسة )  ( نشاط صناعي
 : المنهجية

" والذي  Input-Output Leontief Modelتم استخدام  نموذج المدخالت والمخرجات " 
ي تحليل النتائج بغرض تحقيق  Transaction Matrixيحتوي عىل مصفوفة المبادالت " 

 " ف 
ي المعادلة التالية 

 (: Jacques,2006) أهداف الدراسة كما هو موضح ف 

Xi =A+Yi……… ...……….(1)                ) ي
)اإلنتاج الكىلي = اإلستهالك الوسيط + الطلب النهان   

Xj = A+Vj……… ..……….(2)                )اإلنتاج الكىلي =إجمالي اإلستخدام + القيمة المضافة( 

∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

≠  ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

=  ∑ 𝑉𝑗

𝑛

𝑗=1

 

وبناَء عىل تقس             يم جداول المدخالت والمخرجات والمص             مم من جانب دائرة اإلحص             اءات 
 قطاع، تم اعتماد المعادالت التالية:   40العامة األردنية لنحو 

∑ 𝑽𝒊𝒋𝟒
𝒊=𝟏 + ∑ 𝑨𝒊𝒋𝟒𝟎

𝒊=𝟏 =   𝑿𝒋 ………………………………………………(3) 

∑ 𝑨𝒊𝒋𝟒𝟎
𝒊=𝟏  =  ∑ 𝒂𝒊𝒋 ∗ 𝑿𝒋𝟒𝟎

𝒋=𝟏 ……………………… ................….(4) 
𝑨𝒊𝒋

𝑿𝒋
 𝒂𝒊𝒋 = 

∑ 𝑽𝒊𝒋𝟒
𝒊=𝟏  =  ∑ 𝒖𝒊𝒋 ∗ 𝑿𝒋𝟒𝟎

𝒋=𝟏 …………………………. .............(5) 
𝑽𝒊𝒋

𝑿𝒋
 𝒖𝒊𝒋 = 

∑ 𝑸𝟖
𝒋=𝟏 𝒊𝒋 =  ∑ 𝑩𝒊𝒋 +𝟒𝟎

𝒊=𝟏  ∑ 𝑴𝒊𝒋𝟖
𝒋=𝟏    ………  ... .................... …. (6) 

∑ 𝑴𝒊𝒋𝟒
𝒊=𝟏  =  ∑ 𝑺𝒊𝒋 ∗ 𝑸𝒋𝟖

𝒋=𝟏      ……… .......................…. (7) 
𝑴𝒊𝒋

𝑿𝒋
 𝑺𝒊𝒋 = 

∑ 𝑩𝒊𝒋𝟖
𝒋=𝟏  =  ∑ 𝑪𝒊𝒋 ∗ 𝑸𝒋𝟖

𝒋=𝟏 ……………………… ........…..(8) 
𝑩𝒊𝒋

𝑿𝒋
 𝑪𝒊𝒋 = 

 :  أنحيث 
Aij المبادالت : مصفوفة(Transaction Matrix    .) 
Xi : ( متجه عمودي يمثل مجمل اإلنتاج الكىلي المنتج من جانب القطاعi )جانب  والمستلم من

  (. jالقطاع )
Xj :   ي يمثل المستخدمات

  . (i)( والمنتجة من جانب القطاع jالمستلمة من القطاع )متجه أفق 
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aij " مصفوفة المعامالت ألفنية :Technical Coefficients Matrix  تظهر ما باعه القطاع "

( i )  للقطاع  (j )  كنسبة من اإلنتاج الكىلي للقطاعXj  “Total Output  ." 

Yi :   ي
( حسب ما  8يتوفر ) " Final Demand"  متجه الطلب النهان  ي

مكونات للطلب النهان 
ي منتصف عام 

لدى دائرة اإلحصاءات العامة األردنية حسب البيانات  2020هو منشور ف 
، االستهالك  ،2016توفرة لعام الم حيث شكلت قيمة المكونات التالية )اإلنفاق الحكومي

( بنحو  من إجمالي قيمة الطلب  %)87.4(الخاص، الصادرات السلعية، والتكوين الرأسمالي
 . ي
 النهان 

Vj :  منه االستهالك الوسيط(القيمة المضافة وهو عبارة عن )اإلنتاج القائمتجة 
ً
، م مطروحا

: تعويضات العاملي    حيث تشمل ي
+ اهتالك رأس المال الثابت + فائض  2القيمة المضافة اآلن 

ة عىل اإلنتاج  3التشغيل ائب غب  المباشر  الدعم عىل اإلنتاج(.  –+ )الرص 

: المصفوفة ألفنية للقيمة المضافة وتساوي )مجموع القيمة المضافة للقطاع( تقسيم 

 . 𝑿𝒋االنتاج الكىلي لذلك القطاع  
Mij( 84:  مصفوفةx اه من العوامل األولية )وتساوي ي والمشب 

من  Zero - ( مكونات الطلب النهان 
 . ) .DoSخالل الجداول المتاحة من  لدائرة اإلحصاءات العامة األردنية 

 ( نتوصل ال : 1من خالل المعادلة رقم )

Yi= (𝐈 − 𝐚𝐢𝐣)    *Xi    ……………...………….…..(9)         
𝑨𝒊𝒋

𝑿𝒋
 𝒂𝒊𝒋 = 

𝑰" مصفوفة الوحدة :Identity matrix" 
ي ناتج مجمل جميع القطاعات  : 4(Output Multiplierمضاعف اإلنتاج )

يقيس الزيادة ف 
(Total Output   لتلبية الزيادة الطلب بوحدة واحدة لقطاع محدد، يتم احتسابه من خالل )

لقطاع      Invers Matrix )صفوفةمعكوس الم( Lijناتج  مجموع العمودي لعنارص المصفوفة 
ي المعادلة رقم )

  (. 10محدد كما هو مبي   ف 

Lij= (𝑰 − 𝒂𝒊𝒋)−𝟏    ………………………..(10) 

ي عوائد : 5(Value Added Multiplierمضاعف القيمة المضافة )
يقيس أثر الزيادة ف 

ي لهذا القطاع المحدد    Primary Inputsالعوامل اإلنتاجية األولية
نتيجة زيادة الطلب النهان 

ي المعادلة 
بوحدة واحدة، ويحتسب من خالل حاصل المجموع العمودي لعنارص المصفوفة ف 

 (. 11رقم )
= 𝒖𝒊𝒋 *(I-aij)-¹     …………………… (11) Value Added Multiplier            

 

                                                            
وع ما  تعويضات العاملي    2 ي مشر

 
:يشمل مجموع المبالغ النقدية والعينية مستحقة للدفع  من قبل رب العمل ف

  أو إل المستخدمي   فيه مقابل عمل يؤديه هؤالء المستخد
ً
ة المحاسبية ، سواء دفعت مقدما مي   اثناء الفب 

  تزامنت مع أداء العمل أو بعد إنتهاء العمل )حسب تعريف دائرة اإلحصاءات العامة (. 
  منها  :  فائض التشغيل والدخل  المختلط  3

ً
يساوي  مجموع  القيمة المضافة  باالسعار األساسية مطروحا

ائب عىل   اليها اإلعانات عىل اإلنتاج )حسب تعريف دائرة اإلحصاءات تعويضات العاملي    والرص 
ً
اإلنتاج مضافا

 العامة (. 
4 Simple Output Multiplier  /Miller.R & Blair.P   2009. 
5 Simple Value Added   Multiplier  /Miller.R & Blair.P   1985. 
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+  يقيس أثر الزيادة لدخل )تعوضات العاملي   :  6(Income Multiplier)  مضاعف الدخل

ي لهذا القطاع المحدد بوحدة واحدة، ويحتسب من 
فائض التشغيل( نتيجة زيادة الطلب النهان 

ي المعادلة رقم)
 (. 12خالل حاصل المجموع العمودي لعنارص المصفوفة ف 

Income Multiplier = 𝑂𝑖𝑗 *(I-aij)-¹     ………………...…….……(12)  
:Oij  مصفوفة ألفنية للدخل وتساوي )تعويضات العاملي   + فائض التشغيل( تقسيم االنتاجال

 . 𝑿𝒋الكىلي لذلك القطاع  
سيناريو  قياس أثر زيادة صادرات أو التكوين الرأسمالي للقطاع الصناعي )كل نشاط صناعي 

ي ذلك أهم مكوناتهGVA% عىل إجمالي القيمة المضافة " 30بمفرده(  بنحو 
 
 ا: "  بما ف

  
 % عىل  مجمل القيمة المضافة ومكوناتها :   30أثر زياد الصادرات بنسبة 

 
∑ 𝑉𝑖𝑗4

𝑖=1 = (𝑢𝑖𝑗*(𝑰 − 𝒂𝒊𝒋)−𝟏)* 𝒒𝒆′   (13...................................... )  

 % عىل مجمل القيمة المضافة ومكوناتها  : 30أثر زياد التكوين الرأسمالي  بنسبة 
∑ 𝑉𝑖𝑗4

𝑖=1 = (𝑢𝑖𝑗*(𝑰 − 𝒂𝒊𝒋)−𝟏)* 𝒒𝒌′  (14...................................... )  

qj :  ( 1مصفوفة x 8 ي )عدد
 (. 8( تحتوي عىل مجموع كل مكون من مكونات الطلب النهان 

𝒒𝒆′ : ( 1مصفوفة x 8 )  Transpose Qj  ي حال سيناريو
 
% لنشاط صناعي 30زيادة الصادرات بنسبة  ف

 محدد. 
:𝒒𝒌′ ( 1مصفوفة x 8 ) Transpose Qj     ي حال سيناريو  زيادة االتكوين الرأسمالي  بنسبة

 
% 30ف

 لنشاط صناعي محدد. 

سيناريو  قياس أثر زيادة صادرات أو التكوين الرأسمالي للقطاع الصناعي )كل نشاط صناعي 
ي " 30بمفرده(  بنحو 

ي ذلك "  Total Output% عىل مجمل إنتاج اإلقتصاد الوطن 
 
بما ف

 . 7للقطاع ذاته اإلنتاج الكىلي 
  

 ( نتوصل ال: 9ومن خالل المعادلة رقم )
Xi= (𝐈 − 𝐚𝐢𝐣)−𝟏 *Yi    ……………………………………………..(15) 

ي ، ( ’Y= C*Q) وبما أن 
 (: 2010يمكن التوصل ال الصيغة الرياضية التالية )الكرج 

𝑿𝒋 = (𝑪𝒊𝒋 ∗ 𝒒𝒆′) ∗ (𝑰 − 𝒂𝒊𝒋)−𝟏       …………….…….….. (16)                  
 

𝑿𝒋  = (𝑪𝒊𝒋 ∗ 𝒒𝒌′) ∗ (𝑰 − 𝒂𝒊𝒋)−𝟏          ……………………. (17)         
𝒀𝒊𝒋

𝑸𝒋
 𝑪𝒊𝒋 = 

 

 

                                                            
6 Simple Income Multiplier  /Miller.R & Blair.P   1985. 

  7 احتسب مضاعف الصادرات ومضاعف التكوين الرأسمالي بنحو 1.46 و1.101 عىل والتوالي  وهي نتائج  مطابقة  لدراسة  شموط والسطل)2020( تحت عنوان  تحديد القطاعات 

ي من خالل قياس التشابك االقتصادي) نموذج ليونتيف(. 
ي االقتصاد األردن 

 
 المحورية والرائدة ف
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 اإلستعراض المرجعي 

( دراسة بعنوان "دراسة العوامل المؤثرة عىل القيمة المضافة 2015أعد خوالدة وبرهم )
 للصناعات األردنية " حيث هدفت الدرا

ً
سة ال تقسيم الصناعات األردنية ال مجموعات وفقا
للقيمة المضافة )متدنية، متوسطة، مرتفعة( ومن ثم تحديد العوامل المؤثرة عىل القيمة 
المضافة ، ومن أبرز نتائج الدراسة تظهر أن الصناعات التحويلية إستحوذت عىل ما نسبته 

ي 74.5
ي حي   إستحوذت الصناعات %  من مجمل القيمة المضافة  لقطاع الصناعة ف 

 األردن ، ف 
ي األردن، كما بينت 25.5اإلستخراجية بنحو 

% من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة ف 
نتائج الدراسة أن نسبة إجمالي القيمة المضافة إل إجمالي اإلنتاج)درجة التصنيع ( منخفضة  

ي الصناعات اإلردنية حيث بلغت نحو 
ضة مقارنة بالدول الصناعية % وهي نسبة منخف28.2ف 

ي 
أو حديثة التصنيع. كما أظهرت الدراسة تباين فروع الصناعات األردنية من حيث مساهمتها ف 

%، 20.7القيمة المضافة اإلجمالية حيث ساهمت أنشطة التعدين وإستغالل المحاجر بنحو 
ي ساهمت بنحو 

، قيمة المضافة% من إجمالي ال12.7 ويىلي ذلك أنشطة الصناعات الغذائية والت 
ي ساهمت بنحو 

% من إجمالي القيمة المضافة. كما أظهرت 10.8ومن ثم منتجات التبغ والت 
نتائج الدراسة من خالل العينة المبحوثة ان أهم العوامل المسؤولة عن إرتفاع القيمة المضافة 

: وجود إدارة فاعلة وذات كفاءة عالية،وفرة اإلمكا ي
تيب كما هو األن  نات المالية كانت حسب الب 

ي حي   
. ف 
ً
المتاحة للمنشأة الصناعية، إعتماد المنشأة الصناعية عىل المواد الخام النتوفرة محليا

ي 
أظهرت نتائج العينة المبحوثة أن أهم العوامل المسؤولة عن إنخفاض القيمة المضافة ف 

: إرتفاع النفق ي
تيب اآلن  ات الثابتة الصناعات ذات القيمة المضافة المتدنية كانت حسب الب 

ي اإلنتاج،
إنخفاض القدرات  والتشغيلية للمنشأة الصناعية، اإلعتماد عىل اآلالت القديمة ف 

 المالية المتاحة للمنشأة الصناعية. 
ورة دعم التوجه نحو الصناعات ذات القيمة المضافة  ي رص 

ومن أبرز توصيات الدراسة تمثلت ف 
نتجات الصناعات التحويلة األردنية من العالية، ونشر المعرفة حولها، وكذلك رفع جودة م

ي لدى دائرة ، مما يجعل الصناعات المواصفات والمقايس األردنية خالل تفعيل الدور الرقانر
كب   عىل الصناعات 

ي األسواق الخارجية، وكذلك الب 
ي جاهزيتها عىل التنافسة ف 

األردنية مؤهلة ف 
 ئن المناسبة لعمية اإلنتاج. الرأسمالية لما توفرة هذه الصناعات من أآلالت والمكا

(، بإعداد دراسة بعنوان "تقدير العالقات التشابكية بي   القطاعات 2019قام الحلو )
 لجداول المدخالت والمخرجات " وقد هدفت الدراسة ال تحديد 

ً
ي األردن استنادا

االقتصادية ف 
ي وذلك من خالل نموذج المدخالت وال

ي اإلقتصاد الوطت 
مخرجات القطاعات الرائدة ف 

(Leontief Input-Output Model)   ي  2010لعام
ي قياس قوة التشابك اإلقتصادي بما ف 

ف 
ذلك إحتساب المضاعفات، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن قطاع الصناعات التحويلية 
تصدرت من حيث قوة التشابك بي   القطاعات اإلقتصادية المختلفة، كما بلغ المضاعف 

)المباشر وغب  المب ( للصناعات التحويلية  نحو الكىلي ، ويىلي ذلك قطاع الكهرباء والمياه 2.16اشر
ي  2.033والذي حقق المرتبة الثانية حيث بلغ المضاعف الكىلي نحو 

(، ف  )المباشر وغب  المباشر
ي المرتبة الثالثة  قطاع المطاعم وألفنادق مضاعف كىلي بلغ نحو

)مباشر  1.968حي   حقق ف 
(، حيث إعتبر ال ي يمكن أن وغب  مباشر

ي اإلقتصاد الوطت 
باحث ان هذه أكب  القطاعات الرائدة ف 

ي القطاعات نحو اإلنتاج ومزيد من فرص العمل عىل المستوى الكىلي ، ومن أبرز 
تدفع باف 

ي الدراسة تتمحور حول توجيه الخطط أوالسياسات نحو دعم وتحفب   القطاعات 
التوصيات ف 
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ي تمتلك مضاعف أكبر خاصة
ي  اإلقتصادية والت 

ي تتشابك بقوة مع باف 
الصناعات التحويلية والت 

 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

ي ذلك إستحداث مزيد من فرص العمل ف 
 القطاعات اإلنتاجية  بما ف 

ي األردن  (،2018قام شموط )
ي  -بإعداد دراسة بعنوان "المنشآت الصناعية ف 

تحليل وصق 
ات ة الزمنية  )ال" خالل  واستخالص أهم المؤشر (، ومن أهم أهداف الدراسة 2015- 2011فب 

ي تحديد األنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة حسب األقاليم )شمال، 
تتمثل ف 

وسط، جنوب(، وتطورها عىل مستوى النشاط والمنشأة الصناعية، وكذلك تسليط الضوء عىل 
، ك رأس إستهال أهم مكونات القيمة المضافة وتطورها )فائض التشغيل، تعويضات العاملي  

ة( عىل مستوى المنشأة الصناعية. وكانت أبرز نتائج الدراسة تمثلت  ائب غب  المباشر المال، الرص 
ي القيمة المضافة للقطاع الصناعي حيث سجل نمو القيمة المضافة 

ي رصد تذبذب النمو ف 
ف 

ة الزمنية ) ، ومن 2011%( عام 5.2( نحو )2016 – 2010إلجمالي القطاع الصناعي خالل ألفب 
 لصعوام 

ً
 0.9%( ) 1.1بنحو ) 2013، 2012ثم شهد انخفاضا

ً
، ثم حقق ارتفاعا %( عىل التوالي

ي حي   عاود االنخفاض لصعوام الالحقة إل أن بلغ )2014%( عام 3.3بلغ )
%( عام 0.9، ف 

، وكذلك استحواذ الصناعات التحويلية عىل القسم األكبر للقيمة المضافة إذ حققت 2016
، ويىلي ذلك "الكهرباء والمياه" بنحو % من إج81نحو  مالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي
ي حي   شكل "التعدين والمحاجر" نحو 12

 % فقط. 7%، ف 
ي محافظات الوسط 

كما خلصت النتائج إل تمركز الصناعات ذات القيمة المضافة األعىل ف 
ي المرتبة األول صناعة المنتجات الغذ

مليون  676.6ائية بنحو )إقليم الوسط( حيث حققت ف 
وبات بنحو  ي المرتبة الثالثة  628دينار ويىلي ذلك صناعة المشر

مليون دينار، ومن ثم حققت ف 
مليون دينار. وبخصوص إقليم الشمال لقد  585.4صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنحو 

ي محافظات الشمال قيمة
ي المرتبة األول  صناعة المالبس الجاهزة ف 

مضافة شكلت  حققت ف 
ي األردن، كما 69.3نحو 

ي المحافظات ف 
% من إجمالي القيمة المضافة من هذه الصناعة لباف 

ي محافظات 
ي المرتبة الثانية صناعة جمع ومعالجة وتدوير مخلفات النفايات ف 

حققت ف 
ي 67.1الشمال قيمة مضافة شكلت نحو 

% من إجمالي القيمة المضافة من هذه الصناعة لباف 
ي محافظات الشمال قيمة المحافظا

ي حي   حققت صناعة األجهزة الكهربائية ف 
ي األردن، ف 

ت ف 
ي 40.6مضافة شكلت نحو 

ي المحافظات ف 
% من إجمالي القيمة المضافة من هذه الصناعة لباف 

ي المرتبة اآلول  أنشطة صناعة التعدين 
األردن.أما بخصوص إقليم الجنوب حيث حققت ف 

ي محافظ
% من إجمالي القيمة 97.6ات الجنوب قيمة مضافة شكلت نحو واستغالل المحاجر ف 

ي المرتبة الثانية أنشطة 
ي األردن ، كما حققت ف 

ي المحافظات ف 
المضافة من هذه الصناعة لباف 

ي محافظات الجنوب قيمة مضافة  شكلت  نحو 
% 16.8صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ف 

ي   من إجمالي القيمة المضافة من هذه الصناعة
ي حي   حققت ف 

ي األردن، ف 
ي المحافظات ف 

لباف 
ي محافظات الجنوب قيمة مضافة 

المرتبة الثالثة  أنشطة صناعة الخشب ومنتجات ألفلي   ف 
ي األردن. 16.7شكلت نحو 

ي المحافظات ف 
 % من إجمالي القيمة المضافة من هذه الصناعة لباف 

ة كما أثبتت الدراسة بوجود عالقة )إرتباطية معنوية( عكس ائب غب  المباشر ي الرص 
ية بي   النمو ف 

يبة المبيعات منها  نحو  ي تشكل رص 
ي أعداد المنشآت الصناعية، للعديد 97)والت 

%( مع النمو ف 
ي 
من األنشطة الصناعية ، كما ثبت  أن هنالك عالقة )إرتباطية معنوية( عكسية  بي   النمو ف 

ي تشكل ما يزيد عن 
( 2015جموع المدخالت السلعية عام % من م82قيم المواد األولية )والت 

ي أعداد المنشآت، وذلك حسب التصنيف الصناعي الدولي 
للعديد من  ISIC4وبي   النمو ف 
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ي بحث وسبل دعم صادرات صناعة 
األنشطة الصناعية. ومن ابرز توصيات الدراسة تمثلت ف 

ي 
 ف 
ً
ي شهدت تراجعا

حجم  "المالبس الجاهزة" وكذلك الحال "لصناعة المنسوجات" والت 
ي ذلك القيمة المضافة عىل مستوى المنشأة الصناعية، وما رافق ذلك من 

العمالة فيها بما ف 
ي قيم المبيعات المصدرة ، إضافة إل هجرة بعض هذه الصناعات خارج األردن عام 

انخفاض ف 
ي بحث سبل تخفيض تكاليف الطاقة "الكهرباء" 2017

. ومن ابرز توصيات الدراسة كذلك ف 

ونية، صناعة المنتجات الصيدالنية، للصناعات ا لتالية: صناعة الحاسبات والمنتجات اإللكب 
وبات، صناعة المواد والمنتجات الكيماوية، كما اوصت الدراسة كذلك عىل  صناعة المشر

ي للصادرات والذي لم تتجاوز  ي سبل دعم المكون التكنولوجر
، 2016% لعام 1.92البحث ف 

 لمتقدمة. % لبعض الدول ا20مقارنة بنسبة 
(، بإعداد دراسة بعنوان "تحديد القطاعات المحورية والرائدة 2020كما قام شموط والسطل )

ي من خالل قياس التشابك االقتصادي 
ي االقتصاد األردن 

 Leontiefنموذج ليونتيف  -ف 
Model  ي االقتصاد

ي تحديد القطاعات المحورية والرائدة ف 
" ومن أهم أهداف الدراسة تتمثل ف 

ي األرد
ي إطار  ن 

( وذلك من خالل إظهار معالم االقتصاد Leontief Model)نموذج ليونتيف  ف 
، وقيم الصادرات( ي من حيث )القيمة المضافة، التكوين الرأسمالي

حسب القطاعات  الوطت 
اإلقتصادية، وكذلك وصف العالقات التشابكية بي   القطاعات المختلفة  من خالل قياس قوة 

 Outputلفية لتلك القطاعات، كما هدفت ال قياس مضاعف اإلنتاجالروابط األمامية والخ
Multiplier  مضاعف الدخل ،Income Multiplierمضاعف القيمة المضافة ،Value 

Added Multiplier    وقد . ي
ي االقتصاد الوطت 

حسب القطاعات اإلقتصادية المختلفة ف 
ة وغب   ابطات األمامية )المباشر تيب التنازلي ألول أظهرت نتائج الدراسة الب  ة( حسب الب   المباشر

ي  40قطاع من أصل  20
قطاع، إذ تصدر قطاع صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى ف 

ي 2.34المركز االول وبنحو 
ي المركز الثان 

، ومن ثم  قطاع صناعة الخشب والورق والطباعة ف 
ي حي   حقق قطاع الخدمات المهنية والتقنية وخدم2.12وبنحو 

ي المركز ، ف 
ات األعمال ف 

، ومن ثم صناعة المعادن األساسية 2.11الثالث وبنحو  ي
، ويىلي ذلك قطاع اإلنتاج الحيوان 

ابطات  2.02،  2.03والمنتجات المعدنية المشكلة وبنحو  . كما أظهرت النتائج الب  عىل التوالي
ة(  حيث تصدر قطاع صناعات تجهب   وحفظ ال ة وغب  المباشر لحوم واألسماك الخلفية )المباشر

ي المركز األول وبنحو 
ي قطاع صناعة منتجات المخابز وبنحو 2.11ف 

ي المركز الثان 
، ويىلي ذلك ف 

ي حي   حقق قطاع صناعة 1.85، من ثم قطاع اإلنشاءات حقق المركز الثالث وبنحو 1.94
، ف 

،  1.84منتجات المعادن الالفلزية األخرى وقطاع صناعات الخشب والورق والطباعة وبنحو 
قطاعات ريادية يمكنها  5وقد أوصت الدراسة بتحديد  عىل التوالي لتلك الصناعات، 1.80

ابط االمامي الكىلي 
إيجاد فرص استثمارية ابرزها الخدمات المهنية والتقنية وخدمات األعمال )الب 

ابط االمامي الكىلي 3.015، معامل اإلختالف= 2.12= 
ي )الب 

 (، ويىلي ذلك قطاع اإلنتاج الحيوان 
يد والخدمات المساعدة  (،3.97، معامل اإلختالف= 2.03=  ومن ثم قطاع التخزين والبر

 = ابط االمامي الكىلي
(. كما أوصت الدراسة 3.74، معامل اإلختالف= 1.89ألنشطة النقل )الب 

ي اختيار بعض القطاعات من أجل إيجاد الطلب وتوسيع قاعدة السوق ومن أبرزها صناعة 
ف 

= تجهب   وحفظ اللحو  ي الكىلي
ابط الخلق  ( ،ويىلي 3.73، معامل اإلختالف= 2.11م واالسماك )الب 

 = ي الكىلي
ابط الخلق  (. ومن 3.55، معامل اإلختالف= 1.94ذلك صناعة منتجات المخابز )الب 
 = ي الكىلي

ابط الخلق  (.كما أوصت الدراسة 3.8، معامل اإلختالف= 1.85ثم قطاع اإلنشاءات )الب 
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( حيث أن Capital Accumulation) ض نسبة التكوين الرأسمالي بالتحري عن أسباب إنخفا
ي خلق القيمة المضافة حيث أن النسبة لم تتجاوز 

قطاع من أصل  25لنحو  %3تأثب  فعال ف 
ي الدراسة.  40

 قطاع تم بحثة ف 
ي وآخرون ) ي 2021قام الزعتر

(، بإعداد دراسة بعنوان "تحليل أثر أهم مكونات الطلب النهان 
ي األردن من خالل نموذج ليونتيف"عىل القطاعا

" ومن أبرز Leontief Modelت اإلقتصادية ف 
ي 
ي قيمة أهم مكونات الطلب النهان 

ي قياس أثر التغب  ف 
 Final أهداف الدراسة تمثلت ف 

Demand  " عىل الناتج الكىليTotal Output من خالل منهجية إستخدام نموذج ،"
يث يحدد ويقيس النموذج أكب  القطاعات ( بحLeontief Modelالمدخالت والمخرجات )
 من بي   

ً
ي  40االقتصادية تأثرا

قطاع تمت دراسته، من خالل "سيناريوهات" متعددة تتمثل ف 
ي بنسب 

. 30 %،20 %،10زادة مكونات الطلب النهان   % عىل التوالي
ي قيمة الناتج الكىلي )

 ( بمجموع Total Outputوقد توصلت الدراسة أن  تحقيق  الزيادة ف 
ي إجمالي الصادرات السلعية بنسبة  1285.1)

مليون دينار( نتيجة "سيناريو"  يتطلب الزيادة ف 
ي   %879 ) 20

رت هذه  الزيادة  ف 
ّ
: حيث  تصد ي

مليون دينار(، حسب القطاعات كما هواآلن 
ي المركز االول وبنحو 

ي حققت ف 
 216.8إنتاج قطاع صناعة المالبس والمنسوجات والجلود والت 

ي إنتاج قطاع صناعة المواد والمنتجات مليون د
ي الزيادة ف 

ي المركز الثان 
ينار، ومن ثم تحقق ف 

ي حي   حقق قطاع التعدين وإستغالل المحاجر ومن ثم   171.5الكيماوية وبنحو
مليون دينار، ف 

ي الناتج بنحو  
مليون دينار  112.8، 128قطاع صناعة المنتجات الصيدالنية بما يعادل  زيادة ف 

ي قيمة الناتج الكىلي عىل ال
، حيث فاقت الزيادة ف  ي قيمة   Total Outputتوالي

من الزيادة ف 
 %. 31الصادرات بنحو 

امج التنموية  ي العمل عىل  تركب   الخطط والسياسات والبر
ومن أبرز توصيات الدراسة تمثلت ف 

مقارنة  Total Outputالداعمة للصادرات السلعية لما لها تأثب   بشكل  أكبر عىل الناتج الكىلي 
( من حيث دفع القطاعات اإلقتصادية نحو االنتاج والنمو.  ي

ي )مكونات الطلب النهان 
 من باف 

ي وآخرون ) ي قياس  –( بإعداد دراسة بعنوان "استخدام دالة )كوب 2019قام الزعتر
دوغالس(  ف 

ة عىل فرص العمل المستحدثة لقطاع الصناعات التحو  ائب غب  المباشر يلية أثر الصادرات والرص 
ة عىل إستحداث  ائب غب  المباشر ي قياس أثر الصادرات والرص 

ي األردن" حيث هدفت الدراسة ف 
ف 

فرص العمل داخل قطاع الصناعات التحويلية من خالل إستخدام النموذج القياسي دالة 
(Cobb-Douglas ؛ وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن "سيناريو" الزيادة بمقدار)ي 10

% ف 
ي 12.4ة التحويلية(  يؤدي إل نحوالصادرات )للصناع

ي فرص العمل المستحدثة، ف 
%  زيادة ف 

ة وبمقدار  ائب غب  المباشر ي الرص 
ي حال "سيناريو" الزيادة ف 

%  عىل قطاع الصناعات 10حي   ف 
ي فرص العمل المستحدثة.  كما تم قياس أثر 12.9التحويلية  يؤدي إل إنخفاض بنحو 

% ف 
ائب غب   ة والتكوين الرأسمالي عىل الصادرات لقطاع الصناعات  القيمة المضافة والرص 

المباشر
ي حال "سيناريو" الزيادة بمقدار 

ي القيمة المضافة للصناعة التحويلية  يؤدي 10التحويلية ف 
% ف 

ي  قطاع الصناعات التحويلية. وعىل العكس من 15إل زيادة بمقدار 
ي قيمة الصادرات ف 

%  ف 
ي حال "سيناريو" الز 

ة عىل قطاع 10يادة بمقدار ذلك تبي   ف  ائب غب  المباشر ي الرص 
% ف 

ي  قيمة الصادرات لقطاع الصناعات 21.6الصناعات التحويلية  يؤدي إل إنخفاض بمقدار 
% ف 

يبية تشجيعية للمنشآت الصناعية   التحويلية.ومن أبرز توصيات الدراسة : تقديم حوافز رص 
ي تتمب   صادراتها بارتفاع المحتوى التكنول

ي "والت   High-technology exports (% ofوجر
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manufactured exports)   ها عىل زيادة الصادرات مما يؤدي ال إستحداث " بهدف تحفب  
ورة مراجعة السياسات فيما يتعلق  ي ضوء معدالت البطالة المرتفعة ، وكذلك  رص 

فرص عمل ف 
ي خاصة وان ا يتر

ي التحصيل الرص 
ي إطار  الكفاءة ف 

ي ف  يتر
ء الرص  ي ألردن بمثابة  صدارة الدول بالعتر

يبية.  يبة المبيعات نسبة ال إجمالي اإليرادات الرص 
ي إرتفاع  رص 

 بي   دول العالم ف 
 Exploring( بإعداد دراسة تحت عنوان 2021وآخرون )   .Shammout Aكما قام 

Analysis of the Global" Innovation Index Considering Manufacturing 
Industry in Jordan ي استكشاف العالقات بي   مؤشر االبتكار

" ومن أبرز اهداف الدراسة ف 
" لبعض الصناعات التحويلية Industrial Production Indexومؤشر اإلنتاج الصناعي "

"Manufacturing Industry ي التحليل
ي واألساليب الكمية ف 

" باستخدام التحليل الوصق 
النتائج إل وجود عالقة ارتباط معنوي وقد أظهرت  .االرتباط واالنحدار المتعدد

"Significant"    ي ومؤشر اإلنتاج الصناعي للصناعات التحويلية
طردية  بي   مؤشر االبتكار األردن 

ة الزمنية  ي األردن خالل ألفب 
، كما اظهرت نتائج من خالل نماذج تحليل اإلنحدار 2020-2011ف 

ي حال  أن المرونة كانت عالية وأكب  من )واحد( للعديد 
ي ف 
من الصناعات التحويلية؛ وهذا يعت 

ي االبتكار )مؤشر المخرجات( بنسبة 
يد اإلنتاجية أكب  من 1زيادة ف  ٪، حيث تبي   أن 1٪، سب  

أعىل مرونة لبعض الصناعات التحويلية عىل النحو التالي : تصنيع البطاريات ، تصنيع المعدات 
ونية والبرصية، تصنيع األسالك الكهربائية، تصنيع أجهزة الكمبيوتر والمنتجات ا إللكب 

ي كانت مرونتها )
.  ومن 1.37و  1.92و  2.04و  4.03والكابالت الكهربائية والت  ( عىل التوالي

ي الحث من خالل أطالق برامج متنوعة تعمل عىل تحفب   
أبرز توصيات الدراسة تتمثل ف 

ات االبتكار وهما: المعرفة المشاركة بي   القطاعي   الخاص والعام من أجل تعزيز مكونات مخرج
ي إمكانية أن   "Creativeواإلبداع  Knowledge &Technology" والتكنولوجيا

مما ثبت ف 
ي األردن

ي الصناعات التحويلية ف 
 من أجل تعزيز اإلنتاجية ف 

ً
 .يلعبا دوًرا محوريا

 Economic Multipliers for( بإعداد دراسة  تحت عنوان "2013) O.  Al Zoubiكما قام
Jordanian Economy: (Input-Output Analysis)” ات زمنية مختلفة ي   خالل فب 

والت 
،  2009، 2000، 1987صدرت فيها جداول المدخالت والمخرجات لالعوام   عىل التوالي

)األنتاج ، الدخل ، العمالة(،   Multipliers حيث سلط الضوء عىل اهمية قياس المضاعفات 
أن مضاعف اإلنتاج كان األكبر لقطاع  (Simple Multipliers)حيث أظهرت النتائج حسب 

قطاع بعد  2000ومن ثم المرتبة الثالثة عام  1987الكهرباء حيث حقق المرتبة األول عام 
ي حي   حقق قطاع الصناعات التحويلة المرتبة األول عام  ،اإلنشآت والصناعات التحويلة

ف 
كان األكبر لقطاع الصىحي  حيث حقق المرتبة   . أما مضاعف الدخل كان أعىل4.3وبنحو  2009

ي حي   حقق قطاع المالية والتأمي   2000ومن ثم المرتبة الخامسة عام  1987األول عام 
، ف 

، أما مضاعف العمالة كان األعىل لقطاع اإلنشآت  حيث 0.7وبنحو  2009المرتبة األول  عام 
ومن ثم عاود لتحقيق  2000ة عام ومن ثم المرتبة السادس 1987حقق المرتبة األول عام 

ي أن 1.806وبنحو  2009المرتبة األول عام 
شاكل ألفقر م، ومن أبرز التوصيات تتمثل ف 

ات موضوعية سليمة تدرج أكب   والبطالة تتطلب خطط سليمة تستند عىل دالالت و مؤشر
قطاع  ( مثال عىل ذلك (Employment Multipliersالقطاعات ترتفع فيها مضاعف العمالة 

ة ومتوسطة  ي المنشآت صغب 
 ف 
ً
ي تتمثل غالبا

اإلنشاءات وقطاعات الخدمات األخرى والت 
SME’s  . ي

ي اإلقتصاد الوطت 
ي القطاعات المحورية ف 

 ف 
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ي من خالل جداول المدخالت والمخرجات 

 أبرز المعالم  اإلقتصادية للقطاع الصناعي األردن 

ة لجداول المدخالت ( عدد األنشطة الصناعية وا1يبي   الجدول رقم ) ي آخر نشر
لمتوفرة ف 

ي  صدرت عن دائرة اإلحصاءات العامة االردنية عام 
 2016حسب عام  2020والمخرجات والت 

، كما 1نشاط(، حيث يظهر العمود رقم ) 14)عدد  ( مقدار القيمة المضافة لكل نشاط صناعي
يمة المضافة للقطاع ( مقدار مساهمة النشاط الصناعي من إجمالي الق2يظهر العمود رقم )

ي حي   يظهر العمود رقم )
، ف  ( مقدار مساهمة النشاط الصناعي من إجمالي القيمة 3الصناعي

، حيث بلغت إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي نحو  ي
المضافة لمجمل اإلقتصاد الوطت 

ي وبالتالي تقدر نسبة مساهمة القطاع الصناعي بنحو  5506
من % 22.3مليون دينار اردن 
. GVAإجمالي القيمة المضافة ) ي

 ( لإلقتصاد الوطت 
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ي إجمالي (: مساهمة القيمة المضافة للنشاط الصناعي في مجمل القطاع الصناعي وف1جدول رقم )

 المضافة لإلقتصاد االردني  GVAالقيمة 

3 2 1 

 ت النشاط الصناعي 

مساهمة النشاط 
الصناعي من إجمالي  
القيمة المضافة 

ي لإلقتصاد ال
 وطن 

GVA 
22.3% 

مساهمة النشاط 
الصناعي من 
إجمالي  القيمة 
المضافة للقطاع 

 الصناعي 

مقدار القيمة 
 المضافة

 ()مليون دينار

 1 التعدين واستغالل المحاجر 492.1 8.9% 2.0%

1.5% 6.6% 365.3 
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية 

 المكررة
2 
 

 اللحوم واألسماكصناعة تجهب    وحفظ  268.5 4.9% 1.1%
3 
 

 صناعة المنتجات الغذائية األخرى 661.9 12.0% 2.7%
4 
 

 5 صناعة منتجات المخابز 172.1 3.1% 0.7%

وبات والتبغ 338.3 6.1% 1.4%  6 صناعة المشر

 صناعة الخشب والورق والطباعة 258.7 4.7% 1.0%
7 
 

 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 441.0 8.0% 1.8%
8 
 

 صناعة المنتجات الصيدالنية 456.4 8.3% 1.8%
9 
 

 صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكية 166.2 3.0% 0.7%
10 

 

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى 444.1 8.1% 1.8%
11 

 

2.1% 9.3% 512.9 
صناعة المعادن األساسية والمنتجات 

 المعدنية المشكلة
12 

 

 13 8المنتجات األخرىصناعة  409.9 7.4% 1.7%

 ناعة المالبس والمنسوجات والجلودص 518.7 9.4% 2.1%
14 

 

 المجموع 5506 100%=5506 100%=24679

ي منتصف عام  2016المصدر : دائرة اإلحصاءات العامة ، جداول المدخالت والمخرجات لعام  
 . 2020والذي نشر ف 

 لصنشطة الصناعية، حيث ( ترتيب القيمة المضافة الم1كما يبي   الشكل رقم )
ً
ضافة تنازليا
ي المرتبة األول وبنحو 

مليون دينار، وقد  661.9تصدر نشاط صناعة المنتجات الغذائية ف 

                                                            
  8 لم تدخل في التحليل لصعوبة تحديد طبيعة األنشطة الصناعية والمختلطة التابعة لهذا البند
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مليون دينار، ويىلي  518.7حققت صناعة المالبس والمنسوجات والجلود المرتبة الثانية وبنحو 
ي المركز الثالث صناعة المعادن األساسية والمنتجات ا

 512.9لمعدنية المشكلة بنحو ذلك ف 
ي حي   بلغت القيمة المضافة لصناعة منتجات المخابز والقيمة المضافة 

مليون دينار ، ف 
.  166.2،  172.1لصناعة المنتجات المطاطية والبالستيكية نحو   مليون دينار عىل التوالي
 

 حسب األنشطة 1شكل رقم )
ً
 روسة )مليون دينار(الصناعية المد(: ترتيب القيمة المضافة تنازليا

ي منتصف عام  2016، جداول المدخالت والمخرجات لعام المصدر : دائرة اإلحصاءات العامة 
 2020والذي نشر ف 

( نسبة مساهمة كل نشاط صناعي  من إجمالي القيمة المضافة للقطاع 2ويبي   الشكل رقم )
ي المرتبة األ

، حيث تصدر نشاط صناعة المنتجات الغذائية ف  %،كما 12ول وبنحو الصناعي
حققت صناعة المالبس والمنسوجات والجلود وكذلك صناعة المعادن األساسية والمنتجات 

%  9المعدنية المشكلة وكذلك صناعة التعدين واستغالل المحاجر نسب متساوية تقريبا  بنحو 
 لكل نشاط سابق. 

ي حي   بلغت نسبة المساهمة  من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الص
ي نشاط صناعة ف 

ناعي ف 
ي  ي نشاط صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكية بنحو تقريتر

% 3منتجات المخابز والنسبة ف 
 لكل نشاط سابق. 

 
 

 

 

 

 

166.2

172.1

258.7

268.5

338.3

365.3

441.0

444.1

456.4

492.1

512.9

518.7

661.9

صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكية  

صناعة منتجات المخابز 

صناعة الخشب والورق والطباعة

صناعة تجهيز  وحفظ اللحوم واألسماك   

صناعة المشروبات والتبغ

رة  صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكر

صناعة المواد والمنتجات الكيميائية  

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

صناعة المنتجات الصيدالنية 

التعدين واستغالل المحاجر 

…ة صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدني

صناعة المالبس والمنسوجات والجلود    

صناعة المنتجات الغذائية األخرى   

مليون دينار 

ة 
عي

نا
ص

 ال
طة

ش
ألن

ا
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  القيمة المضافة للقطاع الصناعي (: نسبة مساهمة كل نشاط صناعي من إجمالي 2شكل رقم )

 

ي منتصف عام  2016مخرجات لعام المصدر : دائرة اإلحصاءات العامة، جداول المدخالت وال
 2020والذي نشر ف 

ي 3يبي   الشكل رقم )
( نسب الصادرات ونسب التكوين الرأسمالي من قيمة إجمالي الطلب النهان 

(، حيث اظهرت نسب الصادرات حسب 13للصناعة ذاتها  لكل نشاط صناعي مدروس )عدد 
 : ي
تيب التنازلي كما هو اآلن   الب 

% من إجمالي الطلب 86.8بس والمنسوجات والجلود وبنسبة قيمة صادرات صناعة المال .1
 . ي
 النهان 

. 85.4قيمة صادرات التعدين وإستغالل المحاجر وبنسبة  .2 ي
 % من إجمالي الطلب النهان 

. 82قيمة صادرات المواد والمنتجات الكيماوية وبنسبة  .3 ي
 % من إجمالي الطلب النهان 

. 69.4قيمة صادرات صناعة المنتجات الصيدالنية وبنسبة  .4 ي
 % من إجمالي الطلب النهان 

% من إجمالي 43.4قيمة صادرات صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكية وبنسبة  .5
 . ي
 الطلب النهان 

 : ي
تيب التنازلي كما هو اآلن   كما نسب التكوين الرأسمالي  حسب الب 

ي  صناعة المعادن االساسية والمنتجات المعدنية المشكلة  .1
قيمة التكوين الرأسمالي ف 

. 42.2وبنسبة  ي
 % من إجمالي الطلب النهان 

ي  صناعة منتجات المعادن االفلزية  وبنسبة  .2
% من إجمالي 42.1قيمة التكوين الرأسمالي ف 

 . ي
 الطلب النهان 

ي  صناعة التعدين وإستغالل المحاجر وبنسبة  .3
% من 12.7قيمة التكوين الرأسمالي ف 

 . ي
 إجمالي الطلب النهان 

التعدين 
واستغالل 
المحاجر 

9%

صناعة 
فحم الكوك والمنتجات 

النفطية المكررة  
7%

صناعة تجهيز  وحفظ 
اللحوم واألسماك   

5%

صناعة المنتجات 
الغذائية األخرى   

12%

صناعة منتجات المخابز
3%

صناعة المشروبات 
والتبغ
6%

صناعة الخشب 
والورق والطباعة

5%

صناعة المواد 
ئية  والمنتجات الكيميا

8%

صناعة المنتجات 
الصيدالنية 

8%

ة صناعة المنتجات المطاطي
والبالستيكية  

3%

صناعة منتجات المعادن 
الالفلزية األخرى 

8%

صناعة المعادن األساسية
والمنتجات المعدنية 

المشكلة                             
9%

صناعة المنتجات األخرى
8%

صناعة المالبس 
والمنسوجات والجلود    

9%
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ي  .4
وبات والتبغ  وبنسبة  قيمة التكوين الرأسمالي ف  من إجمالي الطلب  11.8المنتجات المشر

 . ي
 النهان 

ي  صناعة الخشب والورق والطباعة وبنسبة  .5
% من إجمالي 9.2قيمة التكوين الرأسمالي ف 

 . ي
 الطلب النهان 

(: نسب قيمة الصادرات ونسب قيمة التكوين التكوين الرأسمالي  من إجمالي قيمة 3شكل رقم )
 النشاط الصناعي الطلب الكىلي حسب 

 
ي منتصف عام  2016المصدر : دائرة اإلحصاءات العامة، جداول المدخالت والمخرجات لعام 

 2020والذي نشر ف 

 

 تحليل ومناقشة النتائج
 صناعة التعدين وإستغالل المحاجر

)من    Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 2يتبي   من الجدول رقم )
ي الطلب الكىلي 10 المعادلة رقم

بمقدار )مليون دينار( لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف 
مليون دينار  1.47 سوف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  صناعة التعدين وإستغالل المحاجر 

 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 لمجمل القطاعات اإلقتصادية ف 
)من    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مضاعف القيمة المضافة 

ي بمقدار )مليون دينار( لهذا القطاع يؤدي ال زيادة 11المعادلة رقم 
ي الطلب النهان 

( أن الزيادة ف 
ي القيمة المضافة لهذا القطاع بنحو 

 مليون دينار.  0.83ف 
ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل

)من المعادلة   Income Multiplierوف 
ي ( أن الزياد12رقم 

ي الطلب النهان 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع   Final Demandة ف 

 مليون دينار.  0.83يؤدي ال تولد دخل لهذا القطاع بنحو 

8
5

.4
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0
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0
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0
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2
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0
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نسبة الصادرات الى إجمالي الطلب النهائي  نسبة التكوين الرأسمالي من اجمالي الطلب النهائي 
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( بأن سيناريو 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )2ويبي   الجدول ذاته رقم )
ي الصادرات لصناعة التعدين وإستغالل المحاجر 

ي 30بنسبة  الزيادة ف 
% يؤدي ال الزيادة ف 

:  80.4بنحو   GVA القيمة المضافة ي
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.07إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.67زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 ؛مليون دينار  26.4الزيادة ف 

 ي فائض التشغيل بنحو الزياد
 مليون دينار.  53.4 ة ف 

( بأن 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( ومن العمود رقم )2كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأسمالي 

لصناعة التعدين وإستغالل  Capital Formation سيناريو الزيادة ف 
ي القيمة المضافة 30المحاجر بنسبة 

مليون دينار  6.94بنحو  GVA% يؤدي ال الزيادة ف 
ي : 

 توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.01إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.07زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 3.01الزيادة ف 

    ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  3.87الزيادة ف 

ي الصادرت 17) (،16( ومن خالل المعادالت رقم )7هر العمود اآلخب  رقم )ويظ
( أن زيادة ف 

ي الناتج الكىلي لهذا 30لقطاع لصناعة التعدين وإستغالل المحاجر بنحو 
% أدى ال زيادة ف 

ي التكوين الرأسمالي للقطاع ذاته  17771القطاع  بمقدار 
ي حي   أن الزيادة ف 

% 30ألف دينار ف 
 ألف دينار.  261يادة الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو أدى ال ز 
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 التعدين واستغالل المحاجر (: 2جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 
التعدين 

واستغالل    
 المحاجر

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين الرأسمالي 
للقطاع ذاته **  

%30بنسبة   
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
 إنتاج القطاع 

ي 
 
نتيجة الزيادة ف
الصادرات  
للقطاع ذاته * 

%30بنسبة   
 )ألف دينار(

ي إجمالي  
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين الرأسمالي  

%30** بنسبة   
 )مليون دينار(

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

%30بنسبة   
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين الرأسمالي 

%30** بنسبة   
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
ي حال سيناريو  

 
ف

زيادة الطلب عىل 
الصادرات * 

%30بنسبة   
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

يناريو زيادة قبل س
 الطلب

 )مليون دينار(

  

261 17771 

-0.01 -0.07 -15.5 -15.5 -15.5 
االعانات عىل 

 االنتاج
1 
 

0.07 0.67 316.9 317.5 316.8 
ائب  الرص 
 عىل االنتاج

2 

3.01 26.36 10937.7 10961.0 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

3.87 53.44 13446.5 13496.1 13442.7 

اجمالي 
ائض ف

التشغيل 
الدخل / 

 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24759.1 24685.6 80.40 6.94  

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output  نتيجة

ي التكوين 
 
الزيادة ف

الرأسمالي  للقطاع 
ذاته ** بنسبة 

30% 
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 
 القطاعات 

Total Output  
ي  نتيجة

 
الزيادة ف

القطاع الصادرات 
بنسبة ذاته * 
30% 

 )ألف دينار(

1.47 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مضاعف 
 اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

19956 178417 

 

0.83 
مضاعف 
القيمة 
 المضافة

7 

0.83 
مضاعف 
 الدخل

8 

 مليون دينار   18.1**         مليون دينار 122.1*    

 ةصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكرر 
)من المعادلة     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 3يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10رقم 
 
صناعة فحم الكوك بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف

جمل القطاعات مليون دينار لم 1.07سوف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو   والمنتجات النفطية المكررة
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 
 اإلقتصادية ف

)من المعادلة رقم    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مضاعف القيمة المضافة 
ي القيمة المضافة 11

 
ي بمقدار )مليون دينار( لهذا القطاع يؤدي ال زيادة ف

ي الطلب النهان 
 
( أن الزيادة ف
 دينار.  مليون 0.30لهذا القطاع بنحو 

ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل
 
( 12)من المعادلة رقم   Income Multiplierوف

ي 
ي الطلب النهان 

 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع يؤدي ال تولد دخل   Final Demandأن الزيادة ف

 مليون دينار.  0.30لهذا القطاع بنحو 
ي 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4عمود رقم )( ومن ال3ويبي   الجدول ذاته رقم )

 
( بأن سيناريو الزيادة ف

ي القيمة 30بنسبة  صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررةالصادرات 
 
% يؤدي ال الزيادة ف

ي  :  0.38بنحو  GVA المضافة
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 دينار ؛ مليون 0.00إنخفاض ف
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  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.00زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 0.12الزيادة ف

  ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  0.25الزيادة ف

( بأن سيناريو 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( ومن العمود رقم )3كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي 
 
 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة Capital Formation  التكوين الرأسمالي  الزيادة ف
ي القيمة المضافة 30بنسبة 

 
ي :  1.91بنحو GVA % يؤدي ال الزيادة ف

 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار ؛ 0.00إنخفاض ف

  ائب عىل اإلنتاج  مليون دينار؛ 0.02بنحو زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 0.83الزيادة ف

   ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  1.91الزيادة ف

ي الصادرت لقطاع 17( ،)16( ومن خالل المعادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
 
( أن زيادة ف

ي الناتج الكىلي لهذا القطاع  30 بنحو  صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
 
% أدى ال زيادة ف

ي التكوين الرأسمالي للقطاع ذاته بنحو  13بمقدار 
 
ي حي   أن الزيادة ف

 
% أدى ال زيادة 30ألف دينار ف

 . ألف دينار 103الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو 

 
 جدول رقم )3(:صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

7 6 5 4 3 2 1 

صناعة فحم 
الكوك 

والمنتجات 
 النفطية المكررة

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين الرأسمالي 
 للقطاع ذاته ** 

 %30بنسبة 
 (ألف دينار)

ي 
 
مقدار الزيادة ف
 إنتاج القطاع 

ي 
 
نتيجة الزيادة ف

للقطاع الصادرات  

بنسبة ذاته * 
30% 

 (ألف دينار)

ي إجماألف
 
لي  رق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين الرأسمالي  

 %30** بنسبة 
 مليون دينار()

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 مليون دينار()

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
الرأسمالي  التكوين

%30** بنسبة   
 مليون دينار()

مقدار إجمالي 
القيمة 

ي 
 
المضافة ف

حال سيناريو  
زيادة الطلب 
عىل الصادرات 

 %30* بنسبة 
 مليون دينار()

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
قبل سيناريو 
 زيادة الطلب

 مليون دينار()

  

103 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

0.00 0.00 -15.5 -15.5 -15.5 
عىل االعانات 
 االنتاج

1 

 

0.02 0.00 316.8 316.8 316.8 
ائب عىل  الرص 

 االنتاج
2 

0.83 0.12 10935.5 10934.8 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

1.07 0.25 13443.7 13442.9 13442.7 

اجمالي فائض 
التشغيل 

الدخل / 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24679.0 24680.6 0.38 1.91

ي مقدار الزي
 
ادة ف

مجمل إنتاج 

 Totalالقطاع 
Output  نتيجة

ي التكوين 
 
الزيادة ف
للقطاع الرأسمالي  

بنسبة ذاته ** 
30% 

(ألف دينار)  

ي 
 
مقدار الزيادة ف

مجمل إنتاج 

 القطاعات 
Total Output 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف

القطاع الصادرات 

بنسبة ذاته * 
30% 

(ألف دينار)  

1.07 

 
 
 
 
 

 

 
 

 مضاعف
 اإلنتاج
 
 
 
 
 
 

 

6 

5496 846 

 

0.30 
مضاعف 

 القيمة المضافة
7 

0.30 
مضاعف 
 الدخل

8 

 مليون دينار   0.5**       مليون دينار  0.6*    
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 صناعة تجهت   وحفظ اللحوم واألسماك
)من     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 4يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي  ( أن الزيادة10المعادلة رقم 
بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demandف 

مليون دينار  2.11سوف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  صناعة تجهب   وحفظ اللحوم واألسماك
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 لمجمل القطاعات اإلقتصادية ف 
 )من   Value Added Multiplierكما يتبي   من خالل مؤشر مضاعف القيمة المضافة 

ي بمقدار )مليون دينار( لهذا القطاع يؤدي ال زيادة 11المعادلة رقم 
ي الطلب النهان 

( أن الزيادة ف 
ي القيمة المضافة لهذا القطاع بنحو 

 مليون دينار.  0.56ف 
ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل

)من المعادلة   Income Multiplierوف 
ي الطلب ال12رقم 

ي ( أن الزيادة ف 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع   Final Demandنهان 

 مليون دينار.  0.56يؤدي ال تولد دخل لهذا القطاع بنحو 
( بأن سيناريو 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )4ويبي   الجدول ذاته رقم )

ي الصادرات 
ي % ي30بنسبة  صناعة تجهب   وحفظ اللحوم واألسماكالزيادة ف 

ؤدي ال الزيادة ف 
ي  :  12.78بنحو  GVA القيمة المضافة

 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.01إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.11زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 4.19الزيادة ف 

  ي فائض
 مليون دينار.  8.50التشغيل بنحو الزيادة ف 

( ب  أن 14( ومن خالل المع  ادل  ة رقم )5( ومن العمود رقم )4كم  ا يتبي   من الج  دول ذات  ه رقم)
ي التكوين الرأس      مالي 

ص      ناعة تجهب   وحفظ اللحوم  Capital Formation  س      يناريو الزيادة ف 
ي القيمة المض        افة 30بنس        بة  واألس        ماك

مليون دينار  1.94 بنحو GVA % يؤدي ال الزيادة ف 
ي : 

 توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.00إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.02زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 0.84الزيادة ف 

   ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  1.08الزيادة ف 
ي الص                ادرت 17(،)16( ومن خالل المعادالت رقم )7اآلخب  رقم ) ويظهر العمود 

(  أن زيادة ف 
ي الناتج الكىلي لهذا 30بنحو  ص     ناعة تجهب   وحفظ اللحوم واألس     ماكلقطاع 

% أدى ال زيادة ف 
ي التكوين الرأس                م  الي للقط  اع ذات  ه بنحو  389القط  اع  بمق  دار 

ي حي   أن الزي  ادة ف 
ألف دين  ار ف 

 ألف دينار.  24الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو % أدى ال زيادة 30
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 صناعة تجهت   وحفظ اللحوم واألسماك (: 4جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 

صناعة 
تجهت    
وحفظ 
اللحوم 
 واألسماك

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين الرأسمالي 
للقطاع ذاته **  

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي مقدار الز 
 
يادة ف
 إنتاج القطاع 

ي 
 
نتيجة الزيادة ف
الصادرات  
للقطاع ذاته * 

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي ألف
 
رق ف

إجمالي  القيمة 
 المضافة

ي حال سيناريو 
 
ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين 

الرأسمالي  ** 
 %30بنسبة 

 )مليون دينار(

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
طلب عىل ال

الصادرات * 
 %30بنسبة 

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي القيمة 
ي حال 

 
المضافة ف

سيناريو  زيادة الطلب 
عىل الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
فة القيمة المضا
قبل سيناريو 
 زيادة الطلب
 )مليون دينار(

  

24 
 
 
 
 
 
 

389 
 
 
 
 
 
 

0.00 -0.01 -15.5 -15.5 -15.5 
االعانات 
عىل 
 االنتاج

1 
 

0.02 0.11 316.8 316.9 316.8 

 
ائب  الرص 
عىل 
 االنتاج

2 

0.84 4.19 10935.5 10938.8 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

1.08 8.50 13443.7 13451.2 13442.7 

اجمالي 
فائض 
التشغيل 

الدخل / 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24691.4 24680.6 12.78 1.94

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output  نتيجة

ي التكوين 
 
الزيادة ف

الرأسمالي  
للقطاع ذاته ** 

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 
 القطاعات 

Total 
Output  نتيجة

ي 
 
الزيادة ف
الصادرات 

القطاع ذاته * 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

 
 

2.11 
 
 
 
 
 
 

مضاعف 
 اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 

6 

5587 28363 

 

0.56 
مضاعف 
القيمة 
 المضافة

7 

0.56 
مضاعف 
 الدخل

8 

 مليون دينار   5.1**          مليون دينار 19.4*    

 صناعة المنتجات الغذائية األخرى
)من المعادلة     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مض        اعف اإلنتاج 5يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10رقم 
 
ص   ناعة المنتجات بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف

إلقتص     ادية مليون دينار لمجمل القطاعات ا 1.55س     وف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  الغذائية األخرى
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 
 ف

)من المعادلة    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مض           اعف القيمة المض           افة 
ي القيم   ة 11رقم 

 
ي بمق   دار )مليون دين   ار( له   ذا القط   اع يؤدي ال زي   ادة ف

ي الطل   ب النه   ان 
 
( أن الزي   ادة ف

 مليون دينار.  0.55المضافة لهذا القطاع بنحو 
ي ا
 
)من المعادلة رقم   Income Multiplierلس              ياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مض              اعف الدخلوف
ي 12

ي الطلب النهان 
 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع يؤدي ال تولد   Final Demand( أن الزيادة ف

 مليون دينار.  0.55دخل لهذا القطاع بنحو 
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( بأن س                يناريو الزيادة 13ومن خالل المعادلة رقم )(  4( ومن العمود رقم )5ويبي   الجدول ذاته رقم )
ي الص        ادرات 

 
ي القيمة المض        افة30بنس        بة  ص        ناعة المنتجات الغذائية األخرىف

 
 % يؤدي ال الزيادة ف

GVA  ي  :  25.27بنحو
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار ؛ 0.02إنخفاض ف

 ائب ع  مليون دينار؛ 0.21ىل اإلنتاج بنحو زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 8.28الزيادة ف

  ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  16.80الزيادة ف

( بأن س                يناريو 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( ومن العمود رقم )5كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأس   مالي 

 
% 30بنس   بة  ص   ناعة المنتجات الغذائية األخرى Capital Formation  الزيادة ف

ي القيمة المضافة 
 
ي  0.95بنحو GVA يؤدي ال الزيادة ف

 : مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار ؛ 0.00إنخفاض ف

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.01زيادة الرص 

 ي ت
 
 مليون دينار، 0.41عويضات العاملي   بنحو الزيادة ف

   ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  0.53الزيادة ف

ي الص                 ادرت لقط  اع 17( ،)16( ومن خالل المع  ادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
 
(  أن زي  ادة ف

ي الن  اتج الكىلي له  ذا القط  ا 30بنحو  ص                ن  اع  ة المنتج  ات الغ  ذائي  ة األخرى
 
ع  بمق  دار % أدى ال زي  ادة ف

ي التكوين الرأس        مالي للقطاع ذاته بنحو  1878
 
ي حي   أن الزيادة ف

 
% أدى ال زيادة الناتج 30ألف دينار ف

 ألف دينار.  21الكىلي لهذا القطاع  بنحو 
 صناعة المنتجات الغذائية األخرى (: 5جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 
صناعة المنتجات 
 الغذائية األخرى

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف

اج القطاع إنت
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين 
الرأسمالي 

للقطاع ذاته **  
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
 إنتاج القطاع 

ي 
 
نتيجة الزيادة ف

الصادرات  للقطاع 
ذاته * بنسبة 

30% 
 )ألف دينار(

ي ألف
 
رق ف

إجمالي  القيمة 
 المضافة

ي حال سيناريو 
 
ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين 
**   الرأسمالي 
 %30بنسبة 

 )مليون دينار(

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
ي حال سيناريو  

 
ف

زيادة الطلب 
عىل الصادرات 

 %30* بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار 
 إجمالي 
القيمة 
المضافة 

قبل سيناريو 
 زيادة الطلب
)مليون 
 دينار(

  

21 
 
 
 

 
 
 
 

1878 
 
 
 

 االعانات عىل االنتاج 15.5- 15.5- 15.5- 0.02- 0.00
1 
 

ائب عىل االنتا  316.8 317.0 316.8 0.21 0.01  2 جالرص 

 3 تعويضات العاملي    10934.7 10942.9 10935.1 8.28 0.41

0.53 16.80 13443.2 13459.5 13442.7 
اجمالي فائض 

التشغيل /الدخل 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24703.9 24679.6 25.27 0.95

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output  نتيجة

ي 
 
الزيادة ف
 التكوين

الرأسمالي  
للقطاع ذاته ** 

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Total القطاعات 
Output  نتيجة

ي 
 
الزيادة ف
القطاع الصادرات 
بنسبة ذاته * 
30% 

 )ألف دينار(

1.55 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مضاعف اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 

2720 56077 

  
0.55 

مضاعف القيمة 
 المضافة

7 

 8 مضاعف الدخل 0.55

 مليون دينار   2.5**       مليون دينار 38.4*    



 2022-عشر  لخامساالعدد                                                          مجلة العلوم اإلحصائية 
 

25 
 

 ناعة منتجات المخابزص
)من     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 6يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10المعادلة رقم 
بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف 

مليون دينار لمجمل  1.94سوف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  ات المخابز صناعة منتج
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 القطاعات اإلقتصادية ف 
)من    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مضاعف القيمة المضافة 

ي بمقدار )مليون دينار( لهذا القطاع11المعادلة رقم 
ي الطلب النهان 

يؤدي ال  ( أن الزيادة ف 
ي القيمة المضافة لهذا القطاع بنحو 

 مليون دينار.  0.65زيادة ف 
ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل

)من المعادلة   Income Multiplierوف 
ي 12رقم 

ي الطلب النهان 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع   Final Demand( أن الزيادة ف 

 مليون دينار.  0.64لقطاع بنحو يؤدي ال تولد دخل لهذا ا
( بأن سيناريو 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )6ويبي   الجدول ذاته رقم )

ي الصادرات 
ي القيمة 30بنسبة  صناعة منتجات المخابز الزيادة ف 

% يؤدي ال الزيادة ف 
ي  :  3.74بنحو   GVA المضافة

 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

 ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو  إنخفاض
 مليون دينار ؛ 0.00ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.03زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 1.23الزيادة ف 

  ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  2.49الزيادة ف 

( بأن 14المعادلة رقم ) ( ومن خالل5( ومن العمود رقم )6كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأسمالي 

بنسبة  صناعة منتجات المخابز  Capital Formation  سيناريو الزيادة ف 
ي القيمة المضافة 30

مليون دينار توزعت كما هو  0.13بنحو GVA % يؤدي ال الزيادة ف 
ي 
 : اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.00إنخفاض ف 

 ائب عىل اإلنتاج بنحو زيادة ا  مليون دينار؛ 0.00لرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 0.06الزيادة ف 

   ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  0.07الزيادة ف 

ي الصادرت 17( ،)16(  ومن خالل المعادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
( أن زيادة ف 

ي الناتج الكىلي لهذا القطاع  بمقدار 30بنحو  صناعة منتجات المخابز لقطاع 
% أدى ال زيادة ف 

ي التكوين الرأسمالي للقطاع ذاته بنحو   31
ي حي   أن الزيادة ف 

% أدى ال زيادة 30ألف دينار ف 
 الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو) صفر( دينار. 
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 صناعة منتجات المخابز (: 6جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 
صناعة 
منتجات 
 المخابز

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين 
الرأسمالي 

للقطاع ذاته **  
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
 إنتاج القطاع 

ي 
 
نتيجة الزيادة ف
الصادرات  
للقطاع ذاته * 

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي ألف
 
رق ف

إجمالي  القيمة 
 المضافة

ي حال سيناريو 
 
ف

وبعد زيادة  قبل
التكوين 

الرأسمالي  ** 
 %30بنسبة 

 )مليون دينار(

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
ي 
 
القيمة المضافة ف
حال سيناريو  زيادة 

الطلب عىل 
الصادرات * بنسبة 

30% 
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
قبل سيناريو 
 زيادة الطلب
 )مليون دينار(

  

0 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 

0.00 0.00 -15.5 -15.5 -15.5 
االعانات 
 عىل االنتاج

1 
 

0.00 0.03 316.8 316.8 316.8 
 

ائب  الرص 
 عىل االنتاج

2 

0.06 1.23 10934.7 10935.9 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

0.07 2.49 13442.7 13445.1 13442.7 

اجمالي 
فائض 
التشغيل 

الدخل / 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24682.4 24678.8 3.74 0.13

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output يجة نت

ي 
 
الزيادة ف
التكوين 
الرأسمالي  

للقطاع ذاته ** 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 
 القطاعات 

Total 
Output  نتيجة

ي 
 
الزيادة ف
الصادرات 

القطاع ذاته * 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

1.94 
 
 
 
 
 
 

 
 

مضاعف 
 اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 

6 

370 8306 

  

0.65 
مضاعف 
القيمة 

 مضافةال
7 

0.64 
مضاعف 
 الدخل

8 

 مليون دينار  0.3**        مليون دينار 5.7*    

وبات والتبغ  صناعة المشر
)من    Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مض                اعف اإلنتاج 7يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10المعادلة رقم 
قطاع بمقدار )مليون دينار(  ل Final Demand( أن الزيادة ف 
وبات والتبغ مليون دينار لمجمل  1.47س              وف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  ص              ناعة المش              ر

 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 القطاعات اإلقتصادية ف 
)من    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مض            اعف القيمة المض            افة 

ي بمق  دار )مليون د11المع  ادل  ة رقم 
ي الطل  ب النه  ان 

ين  ار( له  ذا القط  اع يؤدي ال ( أن الزي  ادة ف 
ي القيمة المضافة لهذا القطاع بنحو 

 مليون دينار.  0.71زيادة ف 
ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل

)من المعادلة   Income Multiplierوف 
ي 12رقم 

ي الطل  ب النه  ان 
بمق  دار )مليون دين  ار ( له  ذا القط  اع   Final Demand( أن الزي  ادة ف 

 مليون دينار.  0.70 تولد دخل لهذا القطاع بنحو يؤدي ال
( بأن س        يناريو 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )7ويبي   الجدول ذاته رقم )
ي الص             ادرات 

وبات والتبغالزيادة ف  ي القيمة 30بنس             بة  ص             ناعة المش             ر
% يؤدي ال الزيادة ف 

: مليون دينار توزعت كما  9.63بنحو   GVA المضافة ي
 هو اآلن 



 2022-عشر  لخامساالعدد                                                          مجلة العلوم اإلحصائية 
 

27 
 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.01إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.08زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 3.16الزيادة ف 

  ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  6.40الزيادة ف 

( ب  أن 14( ومن خالل المع  ادل  ة رقم )5د رقم )( ومن العمو 7) كم  ا يتبي   من الج  دول ذات  ه رقم
ي التكوين الرأس          مالي 

وبات والتبغ Capital Formation  س          يناريو الزيادة ف   ص          ناعة المش          ر
ي القيمة المض        افة 30بنس        بة 

مليون دينار توزعت كما  7.15بنحو GVA % يؤدي ال الزيادة ف 
ي : 

 هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.01إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.07زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 3.10الزيادة ف 

   ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  3.99الزيادة ف 

ي الص                ادرت 17( ،)16(  ومن خالل المعادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
( أن زيادة ف 

وب  ات والتبغ ص                ن  اع  ةلقط  اع  ي الن  اتج الكىلي له  ذا القط  اع  30بنحو  المش                ر
% أدى ال زي  ادة ف 

ي التكوين الرأس               مالي للقطاع ذاته بنحو  199بمقدار 
ي حي   أن الزيادة ف 

% أدى 30ألف دينار ف 
 ألف دينار.  207ال زيادة الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو 
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وبات والتبغ (: 7جدول رقم )  صناعة المشر
7 6 5 4 3 2 1 

صناعة 
وبات  المشر
 والتبغ

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين 
الرأسمالي 

للقطاع ذاته **  
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف

نتيجة  إنتاج القطاع 
ي الصادرات  

 
الزيادة ف

للقطاع ذاته * 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي ألف
 
رق ف

إجمالي  القيمة 
 مضافةال

ي حال سيناريو 
 
ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين 

الرأسمالي  ** 
 %30بنسبة 

 )مليون دينار(

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

 الرأسمالي **
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
ي حال سيناريو  

 
ف

زيادة الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
قبل سيناريو 
 زيادة الطلب
 )مليون دينار(

  

207 
 
 
 
 

199 
 
 
 
 

-0.01 -0.01 -15.5 -15.5 -15.5 
االعانات 
 عىل االنتاج

1 
 

0.07 0.08 316.9 316.9 316.8 
ائب  الرص 
 عىل االنتاج

2 

3.10 3.16 10937.8 10937.8 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

3.99 6.40 13446.6 13449.1 13442.7 

اجمالي 
فائض 
التشغيل 

الدخل / 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24688.3 24685.8 9.63 7.15

ي 
 
مقدار الزيادة ف

مجمل  إنتاج
 Totalالقطاع 

Output  نتيجة
ي 
 
الزيادة ف
التكوين 
الرأسمالي  

للقطاع ذاته ** 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Total القطاعات 
Output  نتيجة

ي الصادرات 
 
الزيادة ف

القطاع ذاته * 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

1.47 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مضاعف 
 اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 

6 

20560 21366 

 

0.71 
مضاعف 
القيمة 
 المضافة

7 

0.70 
مضاعف 
 الدخل

8 

 مليون دينار   18.7**        مليون دينار14.6*    

 صناعة الخشب والورق والطباعة
)من المعادلة     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مض        اعف اإلنتاج 8يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10رقم 
 
ص       ناعة الخش       ب بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand ( أن الزيادة ف

مليون دينار لمجمل القطاعات اإلقتص        ادية  1.8س        وف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  والورق والطباعة
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 
 ف

)من المعادلة    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مض           اعف القيمة المض           افة 
ي القيم   ة ( أ11رقم 

 
ي بمق   دار )مليون دين   ار( له   ذا القط   اع يؤدي ال زي   ادة ف

ي الطل   ب النه   ان 
 
ن الزي   ادة ف

 مليون دينار.  0.61المضافة لهذا القطاع بنحو 
ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل

 
( 12)من المعادلة رقم  Income Multiplierوف

ي 
ي الطلب النهان 

 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع يؤدي ال تولد دخل   Final Demandأن الزيادة ف

 مليون دينار.  0.60لهذا القطاع بنحو 
( بأن س                يناريو الزيادة 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )8ويبي   الجدول ذاته رقم )

ي الص        ادرات 
 
ي القيمة30بنس        بة  ص        ناعة الخش        ب والورق والطباعةف

 
 المض        افة % يؤدي ال الزيادة ف

GVA   ي :  27.87بنحو
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار ؛ 0.02إنخفاض ف
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  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.23زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 9.14الزيادة ف

  ي فائض التشغيل بنحو
 
 دينار. مليون  18.52الزيادة ف

( بأن س                يناريو 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( ومن العمود رقم )8كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأس    مالي 

 
% 30بنس    بة  ص    ناعة الخش    ب والورق والطباعة Capital Formation  الزيادة ف

ي القيمة المضافة 
 
ي : مليون دينار توزعت كما ه 3.20بنحو GVA يؤدي ال الزيادة ف

 و اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار ؛ 0.00إنخفاض ف

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.03زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 1.93الزيادة ف

   ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  1.78الزيادة ف

ي الص                 ادرت لقط  اع 17( ،)16ع  ادالت رقم )(  ومن خالل الم7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
 
( أن زي  ادة ف

ي الناتج الكىلي لهذا القطاع  بمقدار 30بنحو  صناعة الخشب والورق والطباعة
 
 2370% أدى ال زيادة ف

ي التكوين الرأس                مالي للقطاع ذاته بنحو 
 
ي حي   أن الزيادة ف

 
% أدى ال زيادة الناتج الكىلي 30ألف دينار ف

 ألف دينار.  145لهذا القطاع  بنحو 

 صناعة الخشب والورق والطباعة (: 8جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 

صناعة 
الخشب 
والورق 
 والطباعة

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين 

الرأسمالي للقطاع 
ذاته **  بنسبة 

30% 
 )ألف دينار(

مقدار الزيادة 
ي إنتاج 

 
ف

 القطاع 
نتيجة الزيادة 

ي الصاد
 
رات  ف

للقطاع ذاته 
* بنسبة 

30% 
 )ألف دينار(

ي إجمالي  ألف
 
رق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين الرأسمالي  

 %30** بنسبة 
 )مليون دينار(

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

قدار إجمالي م
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة 

ي 
 
المضافة ف

حال سيناريو  
زيادة الطلب 
عىل الصادرات 

 %30* بنسبة 
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
قبل سيناريو 
 زيادة الطلب
 )مليون دينار(

  

145 
 
 
 
 
 

2370 
 
 
 
 
 

0.00 -0.02 -15.5 -15.5 -15.5 
االعانات عىل 

 االنتاج
1 
 

0.03 0.23 316.8 317.0 316.8 
 

ائب عىل  الرص 
 االنتاج

2 

1.39 9.14 10936.0 10943.8 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

1.78 18.52 13444.4 13461.2 13442.7 

اجمالي فائض 
التشغيل 

الدخل / 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 15.5- 24681.9 27.87 3.20

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output  نتيجة

ي 
 
الزيادة ف
التكوين 
الرأسمالي  

للقطاع ذاته ** 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

مقدار الزيادة 
ي إنتاج 

 
ف

مجمل 
 القطاعات 

Total 
Output 

نتيجة الزيادة 
ي الصادرات 

 
ف

ه * القطاع ذات
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

1.80 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مضاعف اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

9191 61840 

 

0.61 
مضاعف القيمة 

 المضافة
7 

0.60 
مضاعف 
 الدخل

8 

 مليون دينار   8.4**        مليون دينار  42.3*  
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 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
)من    Output Multiplierعف اإلنتاج ( ومن خالل مؤشر مض                ا9يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10المعادلة رقم 
بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف 

مليون دينار  1.66س             وف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  ص             ناعة المواد والمنتجات الكيميائية
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 لمجمل القطاعات اإلقتصادية ف 
)من    Value Added Multiplierمن خالل مؤشر مض            اعف القيمة المض            افة   كما يتبي   

ي بمق  دار )مليون دين  ار( له  ذا القط  اع يؤدي ال 11المع  ادل  ة رقم 
ي الطل  ب النه  ان 

( أن الزي  ادة ف 
ي القيمة المضافة لهذا القطاع بنحو 

 مليون دينار.  0.69زيادة ف 
ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الد

)من المعادلة   Income Multiplierخلوف 
ي 12رقم 

ي الطل  ب النه  ان 
بمق  دار )مليون دين  ار ( له  ذا القط  اع   Final Demand( أن الزي  ادة ف 

 مليون دينار.  0.69يؤدي ال تولد دخل لهذا القطاع بنحو 
( بأن س        يناريو 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )9ويبي   الجدول ذاته رقم )
ي الص          ادرات 

ي 30بنس          بة  ص          ناعة المواد والمنتجات الكيميائيةالزيادة ف 
% يؤدي ال الزيادة ف 

ي :  145.38بنحو   GVA القيمة المضافة
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.12إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 1.20زيادة الرص 

 ي تعويضات العاملي   بنحو ا
 مليون دينار، 47.67لزيادة ف 

  ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  96.63الزيادة ف 

( ب   أن 14( ومن خالل المع   ادل   ة رقم )5( ومن العمود رقم )9كم   ا يتبي   من الج   دول ذات   ه رقم)
ي التكوين الرأس             مالي 

تجات ص             ناعة المواد والمن Capital Formation  س             يناريو الزيادة ف 
ي القيمة المض            افة 30بنس            بة  الكيميائية

مليون دينار  2.05بنحو GVA % يؤدي ال الزيادة ف 
ي : 

 توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار؛ 0.00إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.02زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 دينار، مليون 0.89الزيادة ف 

   ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  1.14الزيادة ف 

ي الص                ادرت 17( ،)16( ومن خالل المعادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
(  أن زيادة ف 

ي الن  اتج الكىلي له  ذا 30بنحو  ص                ن  اع  ة المواد والمنتج  ات الكيمي  ائي  ةلقط  اع 
% أدى ال زي  ادة ف 

ي  43القط  اع  بحوالي 
ي التكوين الرأس                م  الي للقط  اع ذات  ه بنحو مليون دين  ار ف 

حي   أن الزي  ادة ف 
 ألف دينار.  66% أدى ال زيادة الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو 30
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 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية (: 9جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 
اعة المواد صن

والمنتجات 
 الكيميائية

 

مقدار الزيادة 
ي 
 
إنتاج القطاع ف

ادة نتيجة الزي
ي التكوين 

 
ف

الرأسمالي 
للقطاع ذاته 
**  بنسبة 

30% 
 )ألف دينار(

ي إنتاج 
 
مقدار الزيادة ف

نتيجة الزيادة  القطاع 
ي الصادرات  للقطاع 

 
ف

 %30ذاته * بنسبة 
 )ألف دينار(

ي ألف
 
رق ف

إجمالي  القيمة 
 المضافة
ي حال 

 
ف

سيناريو قبل 
وبعد زيادة 
التكوين 

الرأسمالي  ** 
 %30بنسبة 
 ن دينار()مليو 

ي 
 
ألفرق ف

إجمالي القيمة 
 المضافة
ي حال 

 
ف

سيناريو قبل 
وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
ي حال سيناريو  

 
ف

ة الطلب زياد
عىل الصادرات 

 %30* بنسبة 
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
قبل سيناريو 
 زيادة الطلب
 )مليون دينار(

  

66 
 
 
 

43052 
 
 
 

0.00 -0.12 -15.5 -15.6 -15.5 
االعانات عىل 

 االنتاج
1 
 

0.02 1.20 316.8 318.0 316.8 
ائب عىل  الرص 

 االنتاج
2 

0.89 47.67 10935.5 10982.3 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

1.14 96.63 13443.8 13539.3 13442.7 

اجمالي فائض 
التشغيل 

الدخل / 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24824.0 24680.7 145.38 2.05

مقدار الزيادة 
ي 
 
إنتاج مجمل ف

 Totalالقطاع 
Output 

نتيجة الزيادة 
ي التكوين 

 
ف

الرأسمالي  
ته للقطاع ذا

** بنسبة 
30% 

 )ألف دينار(

ي إنتاج 
 
مقدار الزيادة ف

 مجمل القطاعات 
Total Output 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف

القطاع ذاته الصادرات 
 %30بنسبة * 

 )ألف دينار(

1.66 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مضاعف 
 اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

5905 322632 

 

0.69 
مضاعف 
القيمة 
 المضافة

7 

0.69 
مضاعف 
 الدخل

8 

 مليون دينار   5.4**      مليون دينار 220.8*    

 صناعة المنتجات الصيدالنية
)من المعادلة     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 10يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10رقم 
 
ص  ناعة المنتجات بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف

ي  1.58يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  س         وف الص         يدالنية
 
مليون دينار لمجمل القطاعات اإلقتص         ادية ف

 . ي
 اإلقتصاد الوطت 

)من المعادلة    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مض           اعف القيمة المض           افة 
ي بمق   دار )مليون دين   ار( له   ذا القط   اع يؤدي ال زي   اد11رقم 

ي الطل   ب النه   ان 
 
ي القيم   ة ( أن الزي   ادة ف

 
ة ف

 مليون دينار.  0.70المضافة لهذا القطاع بنحو 
ي الس             ياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مض             اعف الدخل

 
)من المعادلة رقم   Income Multiplierوف
ي 12

ي الطلب النهان 
 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع يؤدي ال تولد   Final Demand( أن الزيادة ف

 مليون دينار.  0.70دخل لهذا القطاع بنحو 
( بأن س      يناريو الزيادة 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )10ويبي   الجدول ذاته رقم )

ي الص    ادرات 
 
ي القيمة المض    افة30بنس    بة  ص    ناعة المنتجات الص    يدالنيةف

 
  GVA % يؤدي ال الزيادة ف

:  81.18بنحو  ي
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

 ي اإلعا
 
 مليون دينار ؛ 0.07نات عىل اإلنتاج  بنحو إنخفاض ف
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  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.67زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 26.62الزيادة ف

  ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  53.96الزيادة ف

( بأن س              يناريو 14دلة رقم )( ومن خالل المعا5( ومن العمود رقم )10كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأس          مالي 

 
% 30بنس          بة  ص          ناعة المنتجات الص          يدالنية Capital Formation  الزيادة ف

ي القيمة المضافة 
 
:  0.29بنحو GVA يؤدي ال الزيادة ف ي

 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار؛ 0.00إنخفاض ف

   مليون دينار؛ 0.00ائب عىل اإلنتاج بنحو زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 0.13الزيادة ف

   ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  0.16الزيادة ف

ي الص                  ادرت لقط  اع 17( ،)16( ومن خالل المع  ادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
 
( أن زي  ادة ف

ي الناتج الكىلي لهذا القطاع  بمقدار 30و بنح ص                ناعة المنتجات الص                يدالنية
 
 15,8% أدى ال زيادة ف

ي التكوين الرأس     مالي للقطاع ذاته بنحو 
 
ي حي   أن الزيادة ف

 
% أدى ال زيادة الناتج الكىلي 30مليون دينار ف

 لهذا القطاع  بنحو اقل مليون دينار. 

 صناعة المنتجات الصيدالنية (: 10جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 
صناعة 
المنتجات 
 الصيدالنية

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين الرأسمالي 
للقطاع ذاته **  

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
 إنتاج القطاع 

ي 
 
نتيجة الزيادة ف
الصادرات  
للقطاع ذاته * 

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي إجمالي  ألف
 
رق ف

 القيمة المضافة
ي حا

 
ل سيناريو ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين الرأسمالي  

 %30** بنسبة 
 )مليون دينار(

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة 

ي 
 
المضافة ف
حال 

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
ي حال سيناريو  

 
ف

زيادة الطلب 
عىل الصادرات 

 %30* بنسبة 
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
قبل سيناريو 
 زيادة الطلب
 )مليون دينار(

  

1 
 

15815 
 

0.00 -0.07 -15.5 -15.5 -15.5 
االعانات عىل 

 االنتاج
1 
 

0.00 0.67 316.8 317.5 316.8 
ائب عىل  الرص 

 االنتاج
2 

0.13 26.62 10934.8 10961.3 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

0.16 53.96 13442.8 13496.6 13442.7 
اجمالي فائض 

التشغيل /الدخل 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24759.8 24679.0 81.18 0.29

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output  نتيجة

ي التكوين 
 
الزيادة ف

الرأسمالي  
للقطاع ذاته ** 

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 
 القطاعات 

Total Output 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف

القطاع الصادرات 
بنسبة ذاته * 
30% 

 )ألف دينار(

1.58 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مضاعف اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

834 180160 

 
0.70 

مضاعف القيمة 
 المضافة

7 

 8 مضاعف الدخل 0.70

 مليون دينار   0.8**      مليون دينار 123.3*    
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 صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكية
)من    Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 11يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10المعادلة رقم 
بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف 

مليون  1.47سوف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكية
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 دينار لمجمل القطاعات اإلقتصادية ف 
)من    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مضاعف القيمة المضافة 

ي بمقدار )مليون دينار( لهذا القطاع يؤدي ال 11المعادلة رقم 
ي الطلب النهان 

( أن الزيادة ف 
ي القيمة المضافة لهذا القطاع بنحو 

 مليون دينار.  0.46زيادة ف 
ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل

)من المعادلة   Income Multiplierوف 
ي 12رقم 

ي الطلب النهان 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع   Final Demand( أن الزيادة ف 

 مليون دينار.  0.45يؤدي ال تولد دخل لهذا القطاع بنحو 
( بأن 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )11ويبي   الجدول ذاته رقم )

ي الصادرات 
% يؤدي 30بنسبة  صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكيةسيناريو الزيادة ف 

ي القيمة المضافةال ا
:  25.41بنحو   GVA لزيادة ف  ي

 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.02إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.21زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 8.33الزيادة ف 

 ي فائض التشغيل بن
 مليون دينار.  16.89حو الزيادة ف 

( بأن 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( ومن العمود رقم )11كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأسمالي 

صناعة المنتجات المطاطية  Capital Formation  سيناريو الزيادة ف 
ي القيمة المضافة 30بنسبة  والبالستيكية

مليون  2.13بنحو  GVA % يؤدي ال الزيادة ف 
 : ي
 دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار؛ 0.00إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.02زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 0.92الزيادة ف 

   ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  1.19الزيادة ف 
ي الصادرت 17( ،)16( ومن خالل المعادالت رقم )7ب  رقم )ويظهر العمود اآلخ

( أن زيادة ف 
ي الناتج الكىلي 30بنحو  صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكيةلقطاع 

% أدى ال زيادة ف 
ي التكوين الرأسمالي للقطاع ذاته  1679لهذا القطاع  بمقدار 

ي حي   أن الزيادة ف 
ألف دينار ف 

 ألف دينار.  104الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو % أدى ال زيادة 30بنحو 
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 (:صناعة المنتجات المطاطية والبالستيكية11جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 

 صناعة
المنتجات 
المطاطية 
 والبالستيكية

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين 
الرأسمالي 

للقطاع ذاته **  
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي م
 
قدار الزيادة ف
 إنتاج القطاع 

ي 
 
نتيجة الزيادة ف
الصادرات  
للقطاع ذاته * 

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي ألف
 
رق ف

إجمالي  القيمة 
 المضافة

ي حال سيناريو 
 
ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين 

الرأسمالي  ** 
 %30بنسبة 

 )مليون دينار(

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

زيادة قبل وبعد 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي القيمة 
ي حال 

 
المضافة ف

سيناريو  زيادة 
الطلب عىل 

الصادرات * بنسبة 
30% 

 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
مة المضافة القي

قبل سيناريو 
 زيادة الطلب
 )مليون دينار(

  

104 
 
 
 
 

1679 
 
 
 
 

0.00 -0.02 -15.5 -15.5 -15.5 
االعانات عىل 

 االنتاج
1 
 

0.02 0.21 316.8 317.0 316.8 
 

ائب عىل  الرص 
 االنتاج

2 

0.92 8.33 10935.6 10943.0 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

1.19 16.89 13443.8 13459.5 13442.7 

اجمالي فائض 
التشغيل 

الدخل / 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24704.1 24680.8 25.41 2.13

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output  نتيجة

ي 
 
الزيادة ف
التكوين 
الرأسمالي  

للقطاع ذاته ** 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 ت القطاعا
Total Output 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف

القطاع الصادرات 
بنسبة ذاته * 
30% 

 )ألف دينار(

1.46 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مضاعف 
 اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 

6 

6125 56378 

 

0.46 
مضاعف 
القيمة 
 المضافة

7 

0.45 
مضاعف 
 الدخل

8 

 مليون دينار   5.6**     مليون دينار 38.6*    

 ية األخرىصناعة منتجات المعادن الالفلز 
)من المعادلة     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 12يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10رقم 
 
بمقدار )مليون دينار(  لقطاع صناعة منتجات  Final Demand( أن الزيادة ف

ينار لمجمل القطاعات مليون د    1.84 المعادن الالفلزية األخرى سوف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 
 اإلقتصادية ف

)من المعادلة رقم    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مضاعف القيمة المضافة 
ي القيمة المضافة 11

 
ي بمقدار )مليون دينار( لهذا القطاع يؤدي ال زيادة ف

ي الطلب النهان 
 
( أن الزيادة ف
 مليون دينار.  0.81لهذا القطاع بنحو 

ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل
 
( 12)من المعادلة رقم   Income Multiplierوف

ي 
ي الطلب النهان 

 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع يؤدي ال تولد دخل   Final Demandأن الزيادة ف

 مليون دينار.  0.80لهذا القطاع بنحو 
( بأن سيناريو الزيادة 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )12ويبي   الجدول ذاته رقم )

ي الصادرات صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى بنسبة 
 
ي القيمة 30ف

 
% يؤدي ال الزيادة ف

:  14.10بنحو   GVA المضافة ي
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 
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  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 ليون دينار؛م 0.01إنخفاض ف

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.12زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 4.62الزيادة ف

  ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  9.37الزيادة ف

( بأن سيناريو 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( ومن العمود رقم )12كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأسمالي الزياد

 
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى بنسبة  Capital Formation  ة ف

ي القيمة المضافة 30
 
ي :  10.77بنحو  GVA % يؤدي ال الزيادة ف

 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار؛ 0.01إنخفاض ف

 ائب عىل اإلنتاج  مليون دينار؛ 0.11بنحو  زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 4.67الزيادة ف

   ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  6.00الزيادة ف

ي الصادرت لقطاع 17( ،)16( ومن خالل المعادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
 
( أن زيادة ف

ي الناتج الكىلي لهذا القطاع  بمقدار 30صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى بنحو 
 
% أدى ال زيادة ف

ي التكوين الرأسمالي للقطاع ذاته بنحو  586
 
ي حي   أن الزيادة ف

 
% أدى ال زيادة الناتج 30ألف دينار ف

 ألف دينار.  3180الكىلي لهذا القطاع  بنحو 

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى (: 12جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 
اعة منتجات صن

المعادن الالفلزية 
 األخرى

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف
التكوين الرأسمالي 
للقطاع ذاته **  

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
 إنتاج القطاع 

ي 
 
نتيجة الزيادة ف
الصادرات  
للقطاع ذاته * 

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي ألف
 
رق ف
مة إجمالي  القي
 المضافة

ي حال سيناريو 
 
ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين 

الرأسمالي  ** 
 %30بنسبة 

 )مليون دينار(

ي 
 
ألفرق ف

إجمالي القيمة 
 المضافة

ي حال سيناريو 
 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

لي ** الرأسما
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
ي حال سيناريو  

 
ف

زيادة الطلب 
عىل الصادرات 

 %30* بنسبة 
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
القيمة 

المضافة قبل 
سيناريو زيادة 

 الطلب
)مليون 
 دينار(

  

3180 
 
 
 

586 
 
 
 

 تاجاالعانات عىل االن 15.5- 15.5- 15.5- 0.01- 0.01-
1 
 

ائب عىل االنتاج 316.8 316.9 316.9 0.12 0.11  2 الرص 

 3 تعويضات العاملي    10934.7 10939.3 10939.3 4.62 4.67

6.00 9.37 13448.7 13452.0 13442.7 
اجمالي فائض 

التشغيل /الدخل 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24692.8 24689.4 14.10 10.77  

ي 
 
 مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output  نتيجة

ي التكوين 
 
الزيادة ف

الرأسمالي  للقطاع 
ذاته ** بنسبة 

30% 
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 
 القطاعات 

Total 
Output 

ي 
 
نتيجة الزيادة ف
الصادرات 

القطاع ذاته * 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

1.84 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مضاعف اإلنتاج
 
 
 
 
 
 
 

6 

30962 31286 

 0.81 
مضاعف القيمة 

 المضافة
7 

 8 مضاعف الدخل 0.80

 مليون دينار   28.1**     مليون دينار 21.4*    
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 صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة
)من     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 13يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10رقم  المعادلة
بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف 

صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة سوف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو 
1.45  . ي

ي اإلقتصاد الوطت 
 مليون دينار لمجمل القطاعات اإلقتصادية ف 

)من    Value Added Multiplierالمضافة  كما يتبي    من خالل مؤشر مضاعف القيمة
ي بمقدار )مليون دينار( لهذا القطاع يؤدي ال زيادة 11المعادلة رقم 

ي الطلب النهان 
( أن الزيادة ف 

ي القيمة المضافة لهذا القطاع بنحو 
 مليون دينار.  0.54ف 

ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل
معادلة )من ال  Income Multiplierوف 

ي 12رقم 
ي الطلب النهان 

بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع   Final Demand( أن الزيادة ف 
 مليون دينار.  0.53يؤدي ال تولد دخل لهذا القطاع بنحو 

( بأن سيناريو 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )13ويبي   الجدول ذاته رقم )
ي الصادرات صناعة 

% 30المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة بنسبة الزيادة ف 
ي القيمة المضافة

:  33.73بنحو   GVA يؤدي ال الزيادة ف  ي
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.03إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.28زيادة الرص 

 ي تع
 مليون دينار، 11.06ويضات العاملي   بنحو الزيادة ف 

  ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  22.42الزيادة ف 

( بأن 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( ومن العمود رقم )13كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأسمالي 

صناعة المعادن األساسية  Capital Formation  سيناريو الزيادة ف 
ي القيمة المضافة 30جات المعدنية المشكلة بنسبة والمنت

بنحو  GVA % يؤدي ال الزيادة ف 
24.00  : ي

 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 0.02إنخفاض ف 

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.24زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 10.40الزيادة ف 

   ي فائض التشغيل بنحو
 مليون دينار.  13.37الزيادة ف 

ي الصادرت 17( ،)16( ومن خالل المعادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
( ن زيادة ف 

ي 30لقطاع صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة بنحو 
% أدى ال زيادة ف 

ي التكوين الرأسمالي للقطاع  34الي الناتج الكىلي لهذا القطاع  حو 
ي حي   أن الزيادة ف 

مليون دينار ف 
 مليون دينار.  6,8% أدى ال زيادة الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو 30ذاته بنحو 
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 صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة (: 13جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 

صناعة 
المعادن 
األساسية 
والمنتجات 

لمعدنية ا
 المشكلة

 

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج القطاع 
نتيجة الزيادة 
ي التكوين 

 
ف

الرأسمالي 
للقطاع ذاته 
**  بنسبة 

30% 
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
 إنتاج القطاع 
نتيجة الزيادة 
ي الصادرات  

 
ف

للقطاع ذاته * 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي إجمالي  ألف
 
رق ف

 القيمة المضافة
ي حال سي

 
ناريو ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين الرأسمالي  

 %30** بنسبة 
 )مليون دينار(

ي إجمالي 
 
ألفرق ف

 القيمة المضافة
ي حال سيناريو 

 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30بنسبة   

 ون دينار()ملي

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
ي حال سيناريو  

 
ف

زيادة الطلب 
عىل الصادرات 

 %30* بنسبة 
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
قبل سيناريو 
 زيادة الطلب
 )مليون دينار(

  

6873 
 
 
 
 

3403 
 
 
 
 

-0.02 -0.03 -15.5 -15.5 -15.5 
االعانات عىل 

 االنتاج
1 
 

0.24 0.28 317.1 317.1 316.8 
 

ائب عىل  الرص 
 االنتاج

2 

10.40 11.06 10945.1 10945.7 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

13.37 22.42 13456.0 13465.1 13442.7 

اجمالي فائض 
التشغيل 

الدخل / 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24712.4 24702.7 33.73 24.00

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output 

نتيجة الزيادة 
ي التكوين 

 
ف

الرأسمالي  
للقطاع ذاته 
** بنسبة 

30% 
 )ألف دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
إنتاج مجمل 
 القطاعات 

Total 
Output 

نتيجة الزيادة 
ي الصادرات 

 
ف

القطاع ذاته * 
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

1.45 
 
 
 
 
 

 
 
 

مضاعف 
 اإلنتاج
 
 
 
 
 
 

6 

68985 74849 

 

0.54 
مضاعف 

 القيمة المضافة
7 

0.53 
مضاعف 
 الدخل

8 

 مليون دينار   62.7**      مليون دينار 51.2*    

 صناعة المالبس والمنسوجات والجلود
)من المعادلة     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 14يتبي   من الجدول رقم )

ي الطلب الكىلي 10رقم 
 
بمقدار )مليون دينار(  لقطاع صناعة المالبس  Final Demand( أن الزيادة ف

مليون دينار لمجمل القطاعات  1.32والمنسوجات والجلود سوف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو 
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 
 اإلقتصادية ف

)من المعادلة رقم    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مضاعف القيمة المضافة 
ي القيمة المضافة 11

 
ي بمقدار )مليون دينار( لهذا القطاع يؤدي ال زيادة ف

ي الطلب النهان 
 
( أن الزيادة ف
  مليون دينار.  0.56لهذا القطاع بنحو 

ي السياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخل
 
( 12)من المعادلة رقم   Income Multiplierوف

ي 
ي الطلب النهان 

 
بمقدار )مليون دينار ( لهذا القطاع يؤدي ال تولد دخل   Final Demandأن الزيادة ف

 مليون دينار.  0.56لهذا القطاع بنحو 
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( بأن سيناريو الزيادة 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )14ويبي   الجدول ذاته رقم )
ي الصادرات صناعة المالبس والمنسوجات والجلود بنسبة 

 
ي القيمة المضافة % يؤدي ال الزيادة30ف

 
 ف

GVA   192.2بنحو  : ي
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار ؛ 0.16إنخفاض ف

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 1.59زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 63.0الزيادة ف

  ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  127.7الزيادة ف

يو ( بأن سينار 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( ومن العمود رقم )14كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأسمالي 

 
صناعة المالبس والمنسوجات والجلود بنسبة  Capital Formation  الزيادة ف

ي القيمة المضافة 30
 
: مليون دي 0.21بنحو  GVA % يؤدي ال الزيادة ف ي

 نار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار ؛ 0.00إنخفاض ف

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.00زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 0.09الزيادة ف

   ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  0.12الزيادة ف

ي الصادرت لقطاع 17( ،)16ومن خالل المعادالت رقم ) (7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
 
( أن زيادة ف

ي الناتج الكىلي لهذا القطاع  بمقدار 30صناعة المالبس والمنسوجات والجلود بنحو 
 
% أدى ال زيادة ف

ي التكوين الرأسمالي للقطاع ذاته بنحو  71,9
 
ي حي   أن الزيادة ف

 
% أدى ال زيادة الناتج 30مليون دينار ف

 لهذا القطاع  بنحو )صفر( مليون دينار.  الكىلي 
 

 دصناعة المالبس والمنسوجات والجلو  (: 14جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 
صناعة المالبس 
والمنسوجات 

 والجلود
 

ي 
 
إنتاج مقدار الزيادة ف

نتيجة الزيادة القطاع 
ي التكوين الرأسمالي 

 
ف

للقطاع ذاته **  
 %30بنسبة 

 )ألف دينار(

ي 
 
إنتاج مقدار الزيادة ف

نتيجة الزيادة  القطاع 
ي الصادرات  للقطاع 

 
ف

 %30ذاته * بنسبة 
 )ألف دينار(

ي ألف
 
رق ف

إجمالي  القيمة 
 المضافة

ي حال سيناريو 
 
ف

قبل وبعد زيادة 
التكوين 

الرأسمالي  ** 
 %30بنسبة 

 )مليون دينار(

ي 
 
ألفرق ف

إجمالي القيمة 
 المضافة

ي حال سيناريو 
 
ف

قبل وبعد زيادة 
الطلب عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
 
ف

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة 

ي 
 
المضافة ف

حال سيناريو  
زيادة الطلب 

عىل 
الصادرات * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

مقدار 
 إجمالي 
القيمة 
المضافة 

يناريو قبل س
 زيادة الطلب
)مليون 
 دينار(

  

0 
 
 
 
 

71940 
 
 
 
 

0.00 -0.16 -15.5 -15.6 -15.5 
االعانات عىل 

 االنتاج
1 
 

0.00 1.59 316.8 318.4 316.8 
ائب عىل  الرص 

 االنتاج
2 

0.09 63.0 10934.7 10997.7 10934.7 
تعويضات 
 العاملي   

3 

0.12 127.7 13442.8 13570.4 13442.7 
لي فائض اجما

التشغيل /الدخل 
 المختلط

4 

 5 المجموع 24678.7 24870.9 24678.9 192.2 0.21  

ي 
 
إنتاج مقدار الزيادة ف

مجمل القطاع 
Total Output 
ي 
 
نتيجة الزيادة ف

التكوين الرأسمالي  
للقطاع ذاته ** 

 %30بنسبة 
 )ألف دينار(

ي إنتاج 
 
مقدار الزيادة ف

 مجمل القطاعات 
Total Output 

ي نت
 
يجة الزيادة ف

القطاع الصادرات 
 %30بنسبة ذاته * 

 )ألف دينار(

1.32 

 
 
 
 

 مضاعف اإلنتاج
 
 
 
 
 

6 

595 426516 

 
0.56 

مضاعف القيمة 
 المضافة

7 

 8 مضاعف الدخل 0.56

 مليون دينار  0.5**        مليون دينار 291.8*   
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 استنتاجات وتوصيات 
استنتاجات    

( ملخص تم  فيه مقارنة  النتائج لصنشطة الصناعية المدروسة من حيث 15يبي   الجدول رقم )
مضاعف القيمة المضافة وتبعيات  سيناريو زيادة قيمة الصادرات وتبعيات سيناريو زيادة قيمة 

  Total Outputوعىل إجمالي الناتج   GVAالتكوين الرأسمالي عىل إجمالي القيمة المضافة 
 :  حيث استنتج ما يىلي

:  بلغ تيب التنازلي ي حسب الب 
 مضاعف القيمة المضافة  ألبرز األنشطة كما هو اآلن 

  0.83التعدين واستغالل المحاجر نحو  

  0.81صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى نحو 

  وبات والتبغ بنحو  0.71صناعة المشر

  0.69صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنحو 
ي إجمالي القيمة المضافة أبرز األنشطة الصناعية وال

ي حققت زيادة ف 
ي  GVAت 

نتيجة الزيادة  ف 
: 30قيمة الصادرات بنحو  تيب التنازلي ي حسب الب 

 %   كما هو اآلن 

  ي إجمالي القيمة المضافة بنحو
حققت صناعة المالبس والمنسوجات والجلود زيادة ف 

  ،127.7نحو ثم تعويضات العاملي    مليون دينار. )حقق فائض التشغيل ومن 192.2
63  )  مليون دينار عىل التوالي

  ي إجمالي القيمة
المضافة بنحو حققت صناعة المواد والمنتجات الكيميائية زيادة ف 

ثم تعويضات العاملي   نحو  )حقق فائض التشغيل ومن مليون دينار  145.38
96.63،  47.67  )  مليون دينار عىل التوالي

 ي إجمالي القيمة المضافة بنحو حققت صناعة المنتجات الصيدالنية زياد
 81.18ة ف 

 26.62  ،  53.96مليون دينار )حقق فائض التشغيل ومن ثم تعويضات العاملي   نحو 
 )  مليون دينار عىل التوالي

  ي إجمالي القيمة المضافة بنحو
حققت صناعة التعدين واستغالل المحاجرزيادة ف 

  ،53.44ات العاملي   نحو ثم تعويض مليون دينار )حقق فائض التشغيل ومن 80.4
26.36   )  مليون دينار عىل التوالي

ي إجمالي القيمة 65.5حيث تصدر للصناعات أعاله حصة فائض التشغيل بنحو 
% من الزيادة ف 

ي بلغت نحو 
ي إجمالي القيمة 32.8المضافة، ويىلي ذلك تعويضات العاملي   والت 

% من الزيادة ف 
ائب عىل اإلنتاج  %. 0.8بما يقارب  المضافة، ومن ثم الرص 

ي إجمالي القيمة المضافة 
ي حققت زيادة ف 

ي  GVAأبرز األنشطة الصناعية والت 
نتيجة الزيادة  ف 

: 30بنحو 9التكوين الرأسمالي  تيب التنازلي ي حسب الب 
 % كما هو اآلن 

                                                            
ي  )Capital Formation(( ان نسبة التكوين الرأسمالي 2020اشارت دراسة شموط والسطل )  9 

من إجمالي الطلب النهان 

ذه النسبة أكبر من قطاعات فقط  بلغت فيها ه 8قطاع(، إذ أظهرت النتائج ان  40منخفضة ألغلب القطاعات المدروسة)
ي حي   ان 10%

 قطاع.  40قطاع من أصل  25لنحو  %3وبنسبة لم تتجاوز  %10من القطاعات الباقية اقل من  32، ف 
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  مليون دينار.  24.0صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة بنحو
مليون  10.40  ،  13.37ومن ثم تعويضات العاملي   نحو  )حقق فائض التشغيل

 .)  دينار عىل التوالي

  مليون دينار. )حقق  10.77صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى وبنحو
مليون دينار عىل  4.67  ،  6.00فائض التشغيل ومن ثم تعويضات العاملي   نحو 

 )  التوالي

  وبات والتبغ وبنحو يون دينار. )حقق فائض التشغيل ومن ثم مل 7.15صناعة المشر
(  3.10  ،  3.99تعويضات العاملي   نحو   مليون دينار عىل التوالي

  مليون دينار. )حقق فائض التشغيل ومن  6.94التعدين واستغالل المحاجر بنحو
(.   3.01   ،  3.87ثم تعويضات العاملي   نحو   مليون دينار عىل التوالي

ي إجمالي القيمة 55.7حصة فائض التشغيل بنحو  حيث تصدر للصناعات اعاله
% من الزيادة ف 

ي بلغت نحو 
ي إجمالي القيمة 43.3المضافة، ويىلي ذلك تعويضات العاملي   والت 

% من الزيادة ف 
ائب عىل اإلنتاج بما يقارب   %. 1.02المضافة، ومن ثم الرص 

ي مجمل اإلنتاج لجميع ا
ي حققت زيادة ف 

 Totalلقطاعات  أبرز األنشطة الصناعية والت 
Output  ي قيمة الصادرات بنحو

: 30نتيجة الزيادة  ف  تيب التنازلي ي حسب الب 
 % كما هو اآلن 

 مليون دينار.  426.5نحو   صناعة المالبس والمنسوجات والجلود 

  مليون دينار.  322.6صناعة المواد والمنتجات الكيميائية وبنحو 

  ن دينار. مليو  180.2صناعة المنتجات الصيدالنية وبنحو 

  مليون دينار.  178.4التعدين واستغالل المحاجر بنحو 
ي مجمل اإلنتاج لجميع القطاعات  

ي حققت زيادة ف 
 Totalأبرز األنشطة الصناعية والت 

Output  ي التكوين الرأسمالي
ي 30بنحو  Capital Formationنتيجة الزيادة  ف 

% كما هو اآلن 
 : تيب التنازلي  حسب الب 

  مليون دينار.  69ساسية والمنتجات المعدنية المشكلة نحو صناعة المعادن األ 

  مليون دينار.  31.0صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى وبنحو 

  وبات والتبغ وبنحو  مليون دينار.  20.3صناعة المشر

  مليون دينار.  20.0التعدين واستغالل المحاجر بنحو 
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 (: مقارنات النتائج15جدول رقم )
5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 

 النشاط الصناعي 
 

مقدار الزيادة 
ي مجمل 

 
ف

اإلنتاج لجميع 
 القطاعات
Output 
Total 

نتيجة الزيادة 
ي التكوين 

 
ف

الرأسمالي  
 %30بنحو 

 )مليون دينار(

ي 
 
مقدار الزيادة ف
مجمل اإلنتاج 

لجميع القطاعات 
Total Output   
نتيجة الزيادة 
للصادرات بنحو 

30% 
 

 )مليون دينار(

ي إجمالي مقدار الزياد
 
ة ف

 GVA القيمة المضافة 
ي التكوين 

 
نتيجة الزيادة ف

الرأسمالي  للقطاع بنحو 
30%  

 )مليون دينار(

ي إجمالي القيمة 
 
مقدار الزيادة ف

ي  GVAالمضافة 
 
نتيجة الزيادة ف

 %30الصادرات للقطاع بنحو 
 

 )مليون دينار(

 مضاعف القيمة المضافة
 

واستغالل المحاجرالتعدين  0.83 80.4 6.94 178.4 20.0  

5.5 0.8 1.91 0.38 0.30 
صناعة فحم الكوك والمنتجات 

 النفطية المكررة

5.6 28.4 1.94 12.78 0.56 
صناعة تجهب    وحفظ اللحوم 

 واألسماك

 صناعة المنتجات الغذائية األخرى 0.55 25.27 0.95 56.1 2.7

 صناعة منتجات المخابز 0.65 3.74 0.13 8.3 0.4

وبات والتبغ 0.71 9.63 7.15 21.4 20.6  صناعة المشر

 صناعة الخشب والورق والطباعة 0.61 27.8 3.2 61.8 9.2

5.9 322.6 2.05 145.38 0.69 
صناعة المواد والمنتجات 

 الكيميائية

 صناعة المنتجات الصيدالنية 0.7 81.18 0.29 180.2 0.8

6.1 56.4 2.13 25.41 0.46 
صناعة المنتجات المطاطية 

لبالستيكيةوا  

31.0 31.3 10.77 14.1 0.81 
صناعة منتجات المعادن الالفلزية 

 األخرى

69.0 74.8 24 33.73 0.54 
صناعة المعادن األساسية 
 والمنتجات المعدنية المشكلة

0.6 426.5 0.21 192.2 0.56 
صناعة المالبس والمنسوجات 

 والجلود

 
 التوصيات   

ي بحث سبل تطوير ص
ادرات األنشطة الصناعة )المنشآت الصناعية( المولدة توضي الدراسة ف 

ي  
ي اإلقتصاد  الوطت 

ي من أبرزها تعويضات العاملي    GVA ألجمالي القيمة المضافة ف 
والت 

ي إجمالي اإلنتاج 
:   Total Outputوالدخل وكذلك الزيادة ف  تيب التالي  حسب الب 

 صناعة المالبس والمنسوجات والجلود؛ 

 نتجات الكيميائية؛صناعة المواد والم 

  صناعة المنتجات الصيدالنية؛ 

  .صناعة التعدين واستغالل المحاجر 
ي بحث سبل تعزيز التكوين الرأسمالي 

لصنشطة   Capital Formation كما توضي الدراسة ف 
ي  
ي اإلقتصاد الوطت 

 GVA الصناعة )المنشآت الصناعية( المولدة ألجمالي القيمة المضافة ف 
ي من أبرزها 

ي إجمالي اإلنتاج  والت 
  Total Outputتعويضات العاملي   والدخل وكذلك الزيادة ف 

 : تيب التالي  حسب الب 

 صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة؛ 

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى؛ 

 وبات والتبغ؛  صناعة المشر

  .التعدين واستغالل المحاجر 
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