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 يف جملة العلوم اإلحصائية شروط النشر
 

  المج  االت اإلحص  ائية والمعلوماتي  ة الم ت    ة  – 1
 
تنشر   المجل  ة البح  ور والدراس  ات العلمي  ة ف

ي ة  البح   المد دم للنشر  ق د نشر  او ق دم  ال ي  ونع ل أن والفرنس ية باللغة العر ي ة واالنللب  
  مجالت او دوريات أخرى او قدم 

 
  دوريات لمؤتمرات أو ندوات. للنشر ف

 
 ونشر ف

ترس     ل البح     ور والدراس     ات ال أم     ي   التحري     ر ع     ل أن تت      من اس     م الباح       او الب     احثي    – 2
ي       د  وألد       ابهم العلمي       ة وأم       اكن عمله       م م       ـ ذك       ر عن       وان المراس       لة وأرق        ام الهوات         ف والب 

 .  
ون  وني   وان يرس  ل االلك  بن ي  د او بال ق  رص)ع  ل  ا البح    الم  راد نشر  ه الكبن   ب 

ون  وف  ق  االلك  بن
 أدناه: المواصفات 

 عل و  –أ 
ً
ويس تخدم للغ ة  ع ل ش لل عم ود واح د وان ي  ون  A4رق حجم أن ي ون مطبوعا

ي   ة  Times New Roman  و)(Simplified Arabicالعر ي   ة ن      ح   ر    لإلنجلب  
وع   ل وج   ه واح   د  Microsoft Wordو اس   تخدام   . 12و حج   م خ     )والفرنس   ية 

 للورقة. 
 الورقة. لجميـ جوانب سم  2.5مسافة لهامش ا –ب 
 عن ب –ج 

ً
ية حثه يرفق الباح  ملخصا يزي د ع ن  بم ا ال والفرنسية باللغتي   العر ية واالنجلب  

 صفحة واحدة. 
  نهايت   ه  م   ـ مراع   اة أن ال ي    -د 

 
  م   ين  البح     وف

 
ت    من يتم اإلش   ارة ال المص   ادر العلمي   ة ف

  ذل   سوى المصادبح  ال
 
  الم ين  ووف ق األص وم المعتم دة ف

 
  ت م اإلش ارة هليه ا ف

ر ال بن
 البلد .  النشر  دار  المصدر ان )اس م المؤلف  سنة النشر  عنو 

  ت      –ه
 
كم     ا توث      ق   البح        رقم الج      داوم والرس     وم التوض      يحية وغب       ا حس      ب ورود      ا ف

 المستعارة منها بالمصادر األصلية. 
  صفحة.   25لدراسة عن )عدد صفحات البح  اوا ال يزيد  أن –و

 م    ن ت    اري      اس    تالمعم    ل  ي    ومي   تم هش    عار الباح      باس    تالم بحث    ه خ    الم م    دة ال تتج    اوز ي     – 3
 . البح 

تخ ـ كافة البحور المرسلة ال المجلة للتدييم العلم  الموضوع  ويبلغ الباح  بالتدييم  – 4
حة هن وجدت خالم مدة ال تتجاوز   . البح استالم   من تاري     اسبوعانوالتعديالت المدبن

  هج راء أي تع ديل او هع ادة  – 5
 
  قب وم او رف ب البح   وله ا الح ق ف

 
لهيئة تحرير المجل ة الح ق ف

  النشر     ل    ديها بع    د 
 
صياغ     ة جزئي    ة للم    واد المددم    ة للنشر     بم    ا يتم    الر والنس    ق المعتم    د ف

 موافدة الباح . 
  أي – 6

 
ه ف  للمجلة وال يجوز هعادة نشر

ً
 ماكن أخرى. صبح البح  المنشور ملكا

وال تع   س وجه  ة نل  ر المجل  ة او المعه  د  أص  حابها واد المنش  ورة بالمجل  ة ع  ن  راء تع  ب  الم   – 7
 العرن   للتدريب والبحور اإلحصائية. 

   عل العنوان البحورترسل  – 8
ون   : للمجلةااللكبن

 journal@aitrs.org / Info@aitrs.org  
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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 شموطد.  رانية عدنان السطلد. 

 باحث إقتصادي باحثة اقتصادية

 

 

 

 

 2021  /     10 /    12 : تاري    خ استالم البحث

 2021  /    11  /     27  : تاري    خ قبول البحوث

ي العدد 
 
 2022مارس / اذار  : عشر الخامس نشر البحث ف

 

ي النسخة  / ديوي رمز التصنيف 
ون  2522-64 : (Online) االلكتر X/338 

2519-948 : (Print) يةالورق النسخة / ديوي رمز التصنيف  X/338 
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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
% من إجمالي القوى العاملة، كما يعتبر القطاع الصناعي  من القطاعات 19.7الصناعي بنحو 

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

، وتهدف هذه الدراسة  قياس أثر زيادة الصادرات 2020لمضافة لإلقتصاد األردن 
ي ذلك مكوناتها.   GVAوالتكوين الراسمالي  لالنشطة الصناعية عىل القيمة المضافة 

 
 بما ف

ي  بمعالم أكب  
ي  (Parameter’s)  ولتعزيز الوصف اإلقتصاد األردن 

ي من المنطق الرياض 
يقتض 

ي أو واإلقتصادي تحل
يل الظواهر اإلقتصادية من منظار أوسع وأشمل من منظار التحليل الجزن 

. وبذلك استخدام  نموذج المدخالت والمخرجات ) ي هذه الدراسة Leontief Modelالكىلي
 
( ف

والذي هو بمثابة أهم األدوات الرياضية لتقديم معالم هامة مثل المضاعفات وتحديد 
ي زيادة الصادرات القطاعات المحورية  والمولدة للقي

 
مة المضافة من خالل سيناريوهات تتمثل ف

.  13والتكوين الراسمالي لنحو   نشاط صناعي
ي ذلك تحليل 

 
ي تحديد األنشطة الصناعية المولدة للقيمة المضافة بما ف

 
وقد توصلت الدراسة ف

نسب مكوناتها )مثل تعويضات العاملي   وفائض التشغيل( والناتجة عن سينارهات زيادة 
(، ومن ابرز التوصيات)ا ي بحث سبل دعم صادرات  لصادرات( و)التكوين الراسمالي

 
تتمثل ف

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

 
ي بحث سبل تعزيز الزيادة ف

 
 Capital Formation توضي الدراسة ف

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

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

ي االردن. 
 
 بالصادرات او التكوين الراسمالي  لعدد من األنشطة الصناعية ف

 .نموذج لينتيف، القيمة المضافة، الصناعة، الصادرات، التكوين الراسماليالكلمات اإلفتتاحية: 
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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 

Amin O. Shammout                           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 ذلك البنك الدولي  IMFبرامج اصالحات متعددة وبإشر
 
 Worldبما ف

Bank   (  لرسم المسار اإلقتصادي(Mansur et al.,2019ي العق
 
ي حي   تفاقم  الحال ف

 
د ، 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

ل والمرافقة ال إغالقات متتالية أرهق قطاع األعما 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 
 
ال ان وصل  قيم  2020، بما ف

( 100=2010) 79.5اإلنتاج الصناعي ال نحو  ( ، كما تراجع  الرقم القياسي لكميات1.6-سالبة )
 (. 2020 ئرة اإلحصاءات العامة،)دا

ي األردن من القطاعات الرئيسية المولدة لفرص  العمل حيث يستوعب 
 
ويعتبر قطاع الصناعة  ف
% من إجمالي القوى العاملة ، كما يعتبر القطاع الصناعي  من 19.7القطاع الصناعي بنحو 

الصناعي بما يقارب القطاعات الرئيسية المولدة  للقيمة المضافة، حيث يساهم القطاع 
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 ذلكNet Outputالناتج )
 
ي تعكس تطور القطاع الصناعي بما ف

ات الت  جودة  ( من اهم  المؤشر
ي العملية اإلنتاجية وان أبرزها عنرص العمل

 
ي 1985وآخرون )  Devine P.Jالمدخل ف

(. ويعان 
ي أدرجت بعضها 

ي الشكل المرغوب والت 
 
ة حالت دون تطورة ف 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 Clusterاعية عنقودية )صن
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 الصنا عية 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 ا ي

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

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

ي السياق ذاته فإن 21.6بمقدار 
 
ي عىل إستحداث فرص العمل ، وف ي ذلك األثر السلتر

 
% بما ف

ترتفع كلما زادت نسبة مساهمة  المنشآت مرونة الصادرات بالنسبة ال إستحداث فرص العمل 
ي التصدير 

 
ة والمتوسطة ف  .(2018واخرون، Unjung )الصغب 

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

 
ي مسار اإلنتاج واإلستخدام والتنبؤ ف

 
ي مجال التخطيط ف

 
ة أبرزها ف

ّ
تطبيقات 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) ومن خالل تطبيق نموذج المدخالت والمخرجات 

الي من خالل ورقة معلوماتية المثال وليس الحرص أظهر الجهاز اإلحصا
ي الرسمي اإلسب 

ن 
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Introduction to Input-Output Multipliers  (1995 أن مضاعف الدخل )(Simple 
Income Multipliers)   1.53لقطاع التعدين و قطاع الصناعات التحويلية  حققا  نحو ،

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 

ها  1.84، 2.33بنحو 
ّ
 أعد

َ
ة
َ
ي دراسة تحليلية اخرى لجمهورية َماِلط

 
. وف   Cassarعىل التوالي

ي ذلك معدات ال2015)
 
نقل ( 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 القيمة 2018اآلسيوي )

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

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

ي من المنطق الرياض 
( يقتض 

ي أو 
واإلقتصادي تحليل الظواهر اإلقتصادية من منظار أوسع وأشمل من منظار التحليل الجزن 

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

بمثابة أهم  (Input-Output, Leontief Model)للعالم الرياض 
ي تفسب  طبيعة  وقوة التشابك اإلقتصادي “معالم “األدوات الرياضية  لتقديم 

 
دالة  تستخدم  ف

(Economic Interdependenceبي   القطاعات اإلقتصادية المختلفة و ) ي إحتساب
 
ف

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 2010خطيط اإلستثمار، القوى العاملة، ولتجارة الخارجية )الحمادي،وت

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

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

يا والصي   )الكواز، ، واندونيسيا ،مالب   ( هذا منذ 2003باإلضافة ال دول عديدة مثل  الفلبي  
ي األردن من خالل دائرة اإلحصاءات األردنية كل  مرة  واحدة  20

 
ي حي   يصدر ف

 
، ف

ً
عام تقريبا

.  10كل 
ً
  سنوات تقريبا

  الدراسةأهداف 

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

 لإلقتصاد األردن 

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

 لإلقتصاد األردن 

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

 " لإلقتصاد األردن 
                                                           

           Gross Value Added  1  
ي 
ة  : وتشمل القيمة المضافة اآلن  ائب غب  المباشر تعويضات 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  اإلحص              اءات العام

 
طلقت ف

ُ
ي أ
عىل الموقع الرس              مي  )2020(ة األردنية والت 

DoS”( حيث تم  توفر الجداول األس       اس       ية  لمص       فوفة  المدخالت والمخرجات ،"Inputs-
Outputs ي 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

 

دائرة اإلحص            اءات وبناَء عىل تقس            يم جداول المدخالت والمخرجات والمص            مم من جانب 
 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 j)المستلمة 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 مكونات للطلب  8يتوفر ) " Final Demand"  متجه الطلب النهان  ي

النهان 
ي منتصف عام 

 
لدى دائرة اإلحصاءات العامة األردنية حسب البيانات  2020هو منشور ف
، االستهالك  ،2016المتوفرة لعام  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    ي
+ اهتالك رأس المال الثابت + فائض  2حيث تشمل القيمة المضافة اآلن 

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

Uij 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 )معكوس المصفوفة( 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
ً
ة المحاسبية ، سواء دفعت مقدما المستخدمي   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

 اليها اإلعانات عىل اإلنتاج )حسب تعريف دائرة اإلحصاءات تعويضات العاملي    والرص  
ً
ائب عىل 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  المصفوفة ألفنية للدخل وتساوي )تعويضات العاملي   + فائض التشغيل( تقسيم االنتاج 

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

ي ذلك أهم مكوناتها: GVA% عىل إجمالي القيمة المضافة " 30بمفرده(  بنحو 
 
 "  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 تحتوي ) ي )عدد
 (. 8عىل 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 الدراسة ال تقسيم الصناعات األردنية ال مجموعات وفقا

ثرة عىل القيمة للقيمة المضافة )متدنية، متوسطة، مرتفعة( ومن ثم تحديد العوامل المؤ 
المضافة ، ومن أبرز نتائج الدراسة تظهر أن الصناعات التحويلية إستحوذت عىل ما نسبته 

ي حي   إستحوذت الصناعات 74.5
 
ي األردن ، ف

 
%  من مجمل القيمة المضافة  لقطاع الصناعة ف

ي األردن، كما بي25.5اإلستخراجية بنحو 
 
نت % 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 

 
% وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الصناعية 28.2ف

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

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

، % من إجمالي القيمة المضافة12.7 ويىلي ذلك أنشطة الصناعات الغذائية والت 
ي ساهمت بنحو 

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

: وجود إدارة فاعلة وذات كفاءة عالية،وفرة اإلمكانات المالية  ي
تيب كما هو األن  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 النفقات الثابتة  ي

تيب اآلن  الصناعات ذات القيمة المضافة المتدنية كانت حسب الب 
ي اإلنتاج،

 
إنخفاض القدرات  والتشغيلية للمنشأة الصناعية، اإلعتماد عىل اآلالت القديمة ف

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

 
ومن أبرز توصيات الدراسة تمثلت ف

العالية، ونشر المعرفة حولها، وكذلك رفع جودة منتجات الصناعات التحويلة األردنية من 
ي لدى دائرة عات ، مما يجعل الصناالمواصفات والمقايس األردنية خالل تفعيل الدور الرقانر

كب   عىل الصناعات 
ي األسواق الخارجية، وكذلك الب 

 
ي جاهزيتها عىل التنافسة ف

 
األردنية مؤهلة ف

 الرأسمالية لما توفرة هذه الصناعات من أآلالت والمكائن المناسبة لعمية اإلنتاج. 
(، بإعداد دراسة بعنوان "تقدير العالقات التشابكية بي   القطاعات 2019قام الحلو )
 لجداول المدخالت والمخرجات " وقد هدفت الدراسة ال تحديد  االقتصادية

ً
ي األردن استنادا

 
ف

ي وذلك من خالل نموذج المدخالت والمخرجات 
ي اإلقتصاد الوطت 

 
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 

( للصناعات التحويلية  نحو  )المباشر وغب  المباشر يىلي ذلك قطاع الكهرباء والمياه ، و 2.16الكىلي
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

ي 
 
(، حيث إعتبر الباحث ان هذه أكب  القطاعات الرائدة ف ي يمكن أن  وغب  مباشر

اإلقتصاد الوطت 
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 تتشابك بقو 
ي تمتلك مضاعف أكبر خاصة الصناعات التحويلية والت 

ي اإلقتصادية والت 
 
ة مع باف

 . 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 ت
 
حديد األنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة حسب األقاليم )شمال، تتمثل ف

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

ة(  ائب غب  المباشر عىل مستوى المنشأة الصناعية. وكانت أبرز نتائج الدراسة تمثلت 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 
 للعوام 

ً
 0.9%( ) 1.1نحو )ب 2013، 2012ثم شهد انخفاضا

ً
، ثم حقق ارتفاعا %( عىل التوالي

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

، وكذلك استحواذ الصناعات التحويلية عىل القسم األكبر للقيمة المضافة إذ حققت 2016
، 81نحو  ويىلي ذلك "الكهرباء والمياه" بنحو % من إجمالي 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 الغذائية بنحو 
 
مليون  676.6)إقليم الوسط( حيث حققت ف

وبات بنحو  دينار ويىلي ذلك ي المرتبة الثالثة  628صناعة المشر
 
مليون دينار، ومن ثم حققت ف

مليون دينار. وبخصوص إقليم الشمال لقد  585.4صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنحو 
ي محافظات الشمال قيمة مضافة شكلت 

 
ي المرتبة األول  صناعة المالبس الجاهزة ف

 
حققت ف

ي األردن، كما % من إجمالي القي69.3نحو 
 
ي المحافظات ف

 
مة 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 حي   حققت صناعة األجه
 
ي األردن، ف

 
ي محافظات الشمال قيمة المحافظات ف

 
زة الكهربائية 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 محافظات الجنوب قيمة مضافة شكلت نحو 
 
من إجمالي القيمة % 97.6واستغالل 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 حي   
 
ي األردن، ف

 
ي المحافظات ف

 
ي من إجمالي القيمة المضافة من هذه الصناعة  لباف

 
حققت ف
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 ائب غب  المباشر ي الرص 
 
 كما أثبتت الدراسة بوجود عالقة )إرتباطية معنوية( عكسية 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 
( 2015% من مجموع المدخالت السلعية عام 82قيم المواد األولية )والت 

ي أعداد المنشآت، وذلك حسب التصنيف الصناعي الدولي  وبي   
 
للعديد من  ISIC4النمو ف
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ي بحث وسبل دعم صادرات صناعة 
 
األنشطة الصناعية. ومن ابرز توصيات الدراسة تمثلت ف

ي حجم 
 
 ف

ً
ي شهدت تراجعا

"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 التالية: صناعة الحاسبات والمنتجات اإل لكب 
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

 % لبعض الدول المتقدمة. 20مقارنة 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 
ي إطار  األردن 

 
( 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 
 Outputس مضاعف اإلنتاجالروابط األمامية والخلفية لتلك القطاعات، كما هدفت ال قيا

Multiplier  مضاعف الدخل ،Income Multiplierمضاعف القيمة المضافة ،Value 
Added Multiplier    وقد . ي

ي االقتصاد الوطت 
 
حسب القطاعات اإلقتصادية المختلفة ف

تيب التنازلي ألو  ة( حسب الب  ة وغب  المباشر ابطات األمامية )المباشر ل أظهرت نتائج الدراسة الب 
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 المركز 2.12وبنحو 
 
ي حي   حقق قطاع الخدمات المهنية والتقنية وخدمات األعمال ف

 
، 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 اللحوم واألسماك  ة وغب  المباشر 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  5قد أوصت الدراسة بتحديد و  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  ومن (،3.97، معامل اإلختالف= 2.03=  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

 = ي الكىلي
ابط الخلق  ( ،ويىلي 3.73، معامل اإلختالف= 2.11تجهب   وحفظ اللحوم 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) بالتحري عن أسباب إنخفاض نسبة التكوين الرأسمالي 
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

 
" ومن أبرز Leontief Modelليونتيف" عىل القطاعات 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 ،"
( بحيث يحدد ويقيس النموذج أكب  القطاعات Leontief 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 مليون دينار( نتيجة  1285.1)
 
"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 المركز 

 
ي إنتاج قطاع صناعة المواد والمنتجات مليون دينار، ومن ثم تحقق ف

 
ي الزيادة ف

الثان 
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 ق
 
، حيث فاقت الزيادة ف ي قيمة   Total Outputيمة الناتج الكىلي عىل التوالي

 
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 التحويلية ائب غب  المباشر  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 12.4تحويلية(  يؤدي إل نحوالصادرات )للصناعة ال
 
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  الم ة والتكوين الرأسمالي عىل الصادرات لقطاع الصناعات القيمة المضافة والرص 
باشر

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" الزيادة
 
ة عىل قطاع 10بمقدار  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  ي تتمب   صادراتها بارتفاع المحتوى التكنولوجر

 High-technology exports (% of"والت 
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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 األرد يتر
ي التحصيل الرص 

 
ي إطار  الكفاءة ف

 
ي ف يتر

ء الرص  ي ن 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 
ائج إل وجود عالقة ارتباط معنوي وقد أظهرت النت .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 من 
 
ي ف

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 اإللك ب 

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

البتكار وهما: المعرفة المشاركة بي   القطاعي   الخاص والعام من أجل تعزيز مكونات مخرجات ا
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

األكبر لقطاع الصىحي  حيث حقق المرتبة  . أما مضاعف الدخل كان أعىل كان4.3وبنحو  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  2000م ومن ثم المرتبة السادسة عا 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
( مثال عىل ذلك قطاع  (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 األنش1يبي   الجدول رقم ) ي آخر نشر
 
طة الصناعية والمتوفرة 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
من إجمالي القيمة المضافة للقطاع  ( مقدار مساهمة النشاط الصناعي 2يظهر 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 الصنا 5506
% من 22.3عي بنحو مليون دينار اردن 
. GVAإجمالي القيمة المضافة ) ي

 ( لإلقتصاد الوطت 
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(: مساهمة القيمة المضافة للنشاط الصناعي في مجمل القطاع الصناعي وفي إجمالي 1جدول رقم )

 المضافة لإلقتصاد االردني  GVAالقيمة 

3 2 1 

 ت النشاط الصناعي 

مساهمة النشاط 
الصناعي من إجمالي  

المضافة القيمة 
ي 
 لإلقتصاد الوطن 

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 
 

 صناعة تجهب    وحفظ اللحوم واألسماك 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 
 

 والمنتجات الكيميائيةصناعة المواد  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 8صناعة المنتجات األخرى 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

 للنشطة الصناعية، حيث 1كما يبي   الشكل رقم )
ً
( ترتيب القيمة المضافة المضافة 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 ا
 
 512.9لمركز الثالث صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية 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 (: ترتيب ال1شكل رقم )
ً
 الصناعية المدروسة )مليون دينار(قيمة 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 )
، حيث  ي المرتبة األول وبنحو الصناعي

 
%،كما 12تصدر نشاط صناعة المنتجات الغذائية ف

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 نسب

 
ي نشاط صناعة ف

 
ة المساهمة  من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي 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  2016المصدر : دائرة اإلحصاءات العامة، جداول المدخالت والمخرجات لعام 
 
 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 
: الب   ي

 تيب التنازلي كما هو اآلن 
% من إجمالي الطلب 86.8قيمة صادرات صناعة المالبس والمنسوجات والجلود وبنسبة  .1

 . ي
 النهان 

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

. % من إجمالي الطلب 82قيمة صادرات المواد والمنتجات الكيماوية وبنسبة  .3 ي
 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  قيمة التكوين الرأسمالي  .1
 
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
صناعة الخشب 6%

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

 . ي
 النهان 

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

 . ي
 الطلب النهان 

لتكوين التكوين الرأسمالي  من إجمالي قيمة (: نسب قيمة الصادرات ونسب قيمة ا3شكل رقم )
 الطلب الكىلي حسب النشاط الصناعي 

 
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 10المعادلة رقم 

 
بمقدار )مليون دينار( لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف

مليون دينار  1.47 سوف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  صناعة التعدين وإستغالل المحاجر 
. لمجمل القطاعات اإل ي

ي اإلقتصاد الوطت 
 
 قتصادية 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 الس
 
)من المعادلة   Income Multiplierياق ذاته يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخلوف
ي 12رقم 

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

 مليون دينار.  0.83يؤدي ال تولد دخل لهذا القطاع بنحو 
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( بأن سيناريو 13ن خالل المعادلة رقم )(  وم4( ومن العمود رقم )2ويبي   الجدول ذاته رقم )
ي الصادرات لصناعة التعدين وإستغالل المحاجر بنسبة 

 
ي 30الزيادة 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  مليون دينار؛ 0.67اإلنتاج بنحو زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 ؛مليون دينار  26.4الزيادة ف

  ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  53.4 الزيادة 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 تعوي
 
 مليون دينار، 3.01ضات العاملي   بنحو الزيادة ف

    ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  3.87الزيادة ف

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

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

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

 
% 30ألف دينار ف

 ألف دينار.  261أدى ال زيادة الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو 
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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 
قبل سيناريو زيادة 

 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 
فائض 
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 

للقطاع  الرأسمالي 
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*    

 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
)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

مليون دينار لمجمل القطاعات  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
 مليون دينار.  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 )4( ومن العمود رقم )3ويبي   الجدول ذاته رقم )
( بأن سيناريو الزيادة ف 

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

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

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 مليون دينار ؛ 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
 
 مليون دينار.  0.25بنحو الزيادة ف

( بأن سيناريو 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( ومن العمود رقم )3كما يتبي   من الجدول ذاته رقم)
ي التكوين الرأسمالي 

 
 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة Capital Formation  الزيادة ف
ي القيمة المضافة 30بنسبة 

 
ي :  1.91و بنحGVA % 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؛ 0.02زيادة 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 )7د اآلخب  رقم )ويظهر العمو 
( أن زيادة ف 

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

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

ل زيادة % أدى ا30ألف 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 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()

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 

ي حال 
ف 

سيناريوزيادة 
التكوين الرأسمالي 

%30** بنسبة   
 مليون دينار()

مقدار إجمالي 
القيمة 

ي 
المضافة ف 

حال سيناريو  
زيادة الطلب 
عىل الصادرات 

 %30* بنسبة 
 دينار(مليون )

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
قبل سيناريو 
 زيادة الطلب

 مليون دينار()

  

103 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

0.00 0.00 -15.5 -15.5 -15.5 
االعانات عىل 

 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 الزيادة 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*    

 



 2022-عشر  الخامسالعدد                                                          مجلة العلوم اإلحصائية 
 

22 
 

 صناعة تجهت   وحفظ اللحوم واألسماك
)من     Output Multiplier( ومن خالل مؤشر مضاعف اإلنتاج 4يتبي   من الجدول رقم )

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

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 ز 11المعادلة رقم 

ي الطلب النهان 
 
يادة ( 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 12رقم 

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

 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 30بنسبة  صناعة تجهب   وحفظ اللحوم واألسماكالزيادة ف

 
% يؤدي 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 التشغيل بنحو
 
 ليون دينار. م 8.50الزيادة 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  1.94بنحو GVA % يؤدي ال الزيادة ف

ي : ت
 وزعت 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(،)16خالل المعادالت رقم ) ( ومن7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
 
(  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.  24لقطاع  بنحو % أدى ال زيادة الناتج الكىلي لهذا ا30
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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 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 * 

 %30بنسبة 
 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
يمة المضافة الق

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 

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

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

ي الق11رقم 
ي بمق   دار )مليون دين   ار( له   ذا القط   اع يؤدي ال زي   ادة ف 

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

 مليون دينار.  0.55المضافة 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 

 دينار. مليون  0.55دخل لهذا القطاع بنحو 
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( بأن س                يناريو الزيادة 13(  ومن 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
 
 مليون دينار ؛ 0.02عىل اإلنتاج  بنحو  إنخفاض ف

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.21زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 8.28الزيادة ف

  ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  16.80الزيادة ف

( بأن س                يناريو 14قم )( ومن خالل المعادلة ر 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 زيادة  مليون دينار؛ 0.01الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 مليون دينار، 0.41الزيادة 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  اع  بمق  دار 30بنحو  ألخرىص                ن  اع  ة المنتج  ات الغ  ذائي  ة ا
% 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 
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 * 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 
 
 
 

 االنتاجاالعانات عىل  15.5- 15.5- 15.5- 0.02- 0.00
1 
 

ائب عىل االنتاج 316.8 317.0 316.8 0.21 0.01  2 الرص 

 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 اإلنتاجمضاعف 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 

2720 56077 

  
0.55 

مضاعف القيمة 
 المضافة

7 

 8 مضاعف الدخل 0.55

 مليون دينار   2.5**       مليون دينار 38.4*    



 2022-عشر  الخامسالعدد                                                          مجلة العلوم اإلحصائية 
 

25 
 

 صناعة منتجات المخابز
)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  صناعة منتجات المخابز 
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 
 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.  0.65زيادة 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 Demandأن الزيادة ف

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

ي الصادرات 
 
ي القيمة 30نسبة ب 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
 
 مليون دينار ؛ 0.00إنخفاض ف

  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 14( ومن خالل المعادلة رقم )5( 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  مليون دينار؛ 0.00زيادة الرص 

  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 )7مود اآلخب  رقم )ويظهر الع
 
( 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

 لكىلي لهذا القطاع  بنحو) صفر( دينار. الناتج ا
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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 

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 
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  نتيجة

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 
 المضافة

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 
 
بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف
وبات والتبغ مليون دينار لمجمل  1.47س             وف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  ص             ناعة المش             ر

.  القطاعات اإلقتصادية ي
ي اإلقتصاد الوطت 

 
 ف

)من    Value Added Multiplierكما يتبي    من خالل مؤشر مض           اعف القيمة المض           افة 
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.  0.71زيادة ف

ي السياق ذات
 
)من المعادلة   Income Multiplierه يتبي   من خالل مؤشر مضاعف الدخلوف
ي 12رقم 

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

 مليون دينار.  0.70يؤدي ال تولد دخل لهذا القطاع بنحو 
( بأن س       يناريو 13المعادلة رقم )(  ومن خالل 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

:  9.63بنحو   GVA المضافة ي
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 
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  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 )5( ومن العمود رقم )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 والتبغلقط  اع  ي الن  اتج الكىلي له  ذا القط  اع  30بنحو  ص              ن  اع  ة المش              ر
 
% أدى ال زي  ادة ف

ي حي    199بمقدار 
 
ي التكوين الرأس             مالي للقطاع ذاته بنحو ألف دينار ف

 
% أدى 30أن الزيادة 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 
 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 * 

 %30سبة بن
 )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 
إنتاج مجمل 

 Totalالقطاع 
Output  نتيجة

ي 
الزيادة ف 
التكوين 
الرأسمالي  

للقطاع ذاته ** 
 %30بنسبة 
دينار()ألف   

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  1.8يادة تقدر بنحو س        وف يؤدي ال الز  والورق والطباعة

 . 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.  0.61مضافة لهذا القطاع بنحو ال
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 القيمة المض        افة30بنس        بة  ص        ناعة الخش        ب والورق والطباعةف 
 % يؤدي ال الزيادة ف 

GVA   ي :  27.87بنحو
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل
 مليون دينار ؛ 0.02اإلنتاج  بنحو إنخفاض 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
 
 مليون دينار.  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 :  3.20بنحو GVA يؤدي ال الزيادة ف

 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار ؛ 0.00إنخفاض ف

  ائب  مليون دينار؛ 0.03عىل اإلنتاج بنحو زيادة 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( ،)16(  ومن خالل المع  ادالت رقم )7ويظهر 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 الصادرات  

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(

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 

 %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 
القطاع ذاته * 

 %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 Multiplier( ومن خالل مؤشر مض              اعف اإلنتاج 9يتبي   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 Multiplierلمض           افة كما يتبي    من خالل مؤشر مض           اعف القيمة ا
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 الدخل
 
ادلة )من المع  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.  0.69يؤدي 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  واد والمنتجات الكيميائيةص         ناعة المالزيادة 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   بن
 
 مليون دينار، 47.67حو الزيادة 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 

 
ص            ناعة المواد والمنتجات  Capital Formation  س            يناريو الزيادة ف

ي القيمة المض          افة % يؤد30بنس          بة  الكيميائية
 
مليون دينار  2.05بنحو GVA ي 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، 0.89الزيادة ف

  ي فائض
 
 مليون دينار.  1.14التشغيل بنحو  الزيادة 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 التكوي 43القط  اع  بحوالي 
 
ي حي   أن الزي  ادة ف

 
ن الرأس              م  الي للقط  اع ذات  ه بنحو مليون دين  ار 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 

نتيجة الزيادة 
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 

 )مليون دينار(

ي 
ألفرق ف 
القيمة  إجمالي 

 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 
زيادة الطلب 
عىل الصادرات 

 %30بنسبة * 
 )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  
للقطاع ذاته 
** 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  1.58س        وف يؤدي ال الزيادة تقدر بنحو  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 11رقم 

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

زي   ادة 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.  0.70 دخل 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 ا
 مليون دينار ؛ 0.07إلعانات 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 14لمعادلة رقم )( ومن خالل ا5( 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

 ائب عىل اإلنتاج بنحو  زيادة  مليون دينار؛ 0.00الرص 

  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 30بنحو  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 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 

ي 
المضافة ف 
حال 

سيناريوزيادة 
التكوين 

الرأسمالي ** 
%30ة بنسب  

 )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 
 
)من المعادلة   Income Multiplierمضاعف الدخلوف
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 
ن ( بأ13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )11ويبي   الجدول ذاته رقم )

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

ي القيمة المضافة
 
:  25.41بنحو   GVA ال الزيادة ف ي

 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو
 
 مليون دينار ؛ 0.02إنخفاض ف

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  ون دينار؛ملي 0.21زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 8.33الزيادة ف

  ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  16.89الزيادة ف

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

 
لمنتجات المطاطية صناعة ا 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
 
 مليون دينار، 0.92بنحو الزيادة ف

   ي فائض التشغيل بنحو
 
 مليون دينار.  1.19الزيادة ف

ي الصادرت 17( ،)16( ومن خالل المعادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
 
( 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.  104% أدى ال زيادة الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو 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 
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 

زيادة قبل وبعد 
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(

إجمالي القيمة  مقدار 
ي حال 

المضافة ف 
سيناريو  زيادة 
الطلب عىل 

الصادرات * بنسبة 
30% 

 )مليون دينار(

 مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
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 
 القطاعات 

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*    

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
)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

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

 
 اإلقتصادية ف

لة رقم )من المعاد   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 % يؤ 30ف 
دي ال الزيادة ف 

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

  ائب عىل اإلنتاج بنحو  مليون دينار؛ 0.12زيادة الرص 

  ي تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 4.62الزيادة ف

  ي فائض
 
 مليون دينار.  9.37التشغيل بنحو الزيادة ف

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

 
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى بنسبة  Capital Formation  الزيادة 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 بنحو  مليون دينار؛ 0.11زيادة 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 )7العمود اآلخب  رقم ) ويظهر 
( 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 

ى ال زيادة الناتج % أد30ألف دينار ف 
 ألف دينار.  3180الكىلي لهذا القطاع  بنحو 

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى (: 12جدول رقم )

7 6 5 4 3 2 1 
صناعة منتجات 
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 

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 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 
 
 
 

 االعانات عىل االنتاج 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 10المعادلة رقم 
 
بمقدار )مليون دينار(  لقطاع  Final Demand( أن الزيادة ف

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

ي اإلقتصاد الوطت 
 
 مليون دينار لمجمل القطاعات اإلقتصادية ف

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

ي الطلب النهان 
 
ن دينار( لهذا القطاع يؤدي ال زيادة ( أن الزيادة ف

ي القيمة المضافة لهذا القطاع بنحو 
 
 مليون دينار.  0.54ف

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.  0.53ال تولد دخل لهذا القطاع بنحو  يؤدي
( بأن سيناريو 13(  ومن خالل المعادلة رقم )4( ومن العمود رقم )13ويبي   الجدول ذاته رقم )

ي الصادرات صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة بنسبة 
 
% 30الزيادة 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 تعويضات العاملي   بنحو
 
 مليون دينار، 11.06الزيادة 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 30والمنتجات المعدنية المشكلة بنسبة 
 
بنحو  GVA % يؤدي ال الزيادة ف

:  مليون 24.00 ي
 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 )7م )ويظهر العمود اآلخب  رق
 
( ن زيادة ف

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

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

 
مليون دينار ف

 مليون دينار.  6,8زيادة الناتج الكىلي لهذا القطاع  بنحو % أدى ال 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 
المعدنية 
 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 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 ** 
%30بنسبة   

 )مليون دينار(

مقدار إجمالي 
القيمة المضافة 
ي حال سيناريو  

ف 
زيادة الطلب 
عىل الصادرات 

 %30سبة * بن
 )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  1.32ؤدي ال الزيادة تقدر بنحو والمنسوجات والجلود سوف ي
 . ي
ي اإلقتصاد الوطت 

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

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

ي القيمة المضافة ( أن الزيادة ف 
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 المضافة30ف

 
 % يؤدي ال الزيادة ف

GVA   192.2بنحو  : ي
 مليون دينار توزعت كما هو اآلن 

  ي
 
 مليون دينار ؛ 0.16اإلعانات عىل اإلنتاج  بنحو إنخفاض 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 14لمعادلة رقم )( ومن خالل ا5( 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

:  0.21بنحو  GVA % يؤدي ال الزيادة ف  ي
 مليون دينار 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( ،)16( ومن خالل المعادالت رقم )7ويظهر العمود اآلخب  رقم )
( أن زيادة ف 

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

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

% أدى ال زيادة الناتج 30مليون دينار ف 
 الكىلي لهذا القطاع  بنحو )صفر( مليون دينار. 

 

 دجات والجلو صناعة المالبس والمنسو  (: 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 

 دينار()ألف 

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 

قبل سيناريو 
 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 
اجمالي فائض 
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 
نتيجة 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 للنشطة 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 اس  تنتج ما يىلي

 : تيب التنازلي ي حسب الب 
 بلغ 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 

 
ي حققت زيادة ف

ي  GVAأبرز األنشطة الصناعية والت 
 
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

  ،127.7ثم تعويضات العاملي   نحو  ومن مليون دينار. )حقق فائض التشغيل 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
 
 81.18المنتجات الصيدالنية زيادة 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

  ،53.44ثم تعويضات العاملي   نحو  فائض التشغيل ومنمليون دينار )حقق  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 بما يقارب المضافة، و   %. 0.8من 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 

بلغت فيها هذه النسبة أكبر من  قطاعات فقط  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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  دينار.  مليون 24.0صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة بنحو
مليون  10.40  ،  13.37)حقق فائض التشغيل ومن ثم تعويضات العاملي   نحو 

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

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

ي إجمالي القيمة 55.7حيث تصدر للصناعات اعاله حصة فائض التشغيل بنحو 
 
% 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 حققت

ي مجمل اإلنتاج لجميع القطاعات   أبرز األنشطة الصناعية والت 
 
 Totalزيادة ف

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 

 مليون دينار.  180.2ات الصيدالنية وبنحو صناعة المنتج 

  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.  69صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة نحو 

  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 الزيادة 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
 

 التعدين واستغالل المحاجر 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

المنتجات الغذائية األخرىصناعة  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 

 والبالستيكية

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 صادرات 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؛ 

 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية؛ 

  صناعة المنتجات الصيدالنية؛ 

  .صناعة التعدين واستغالل المحاجر 
ي بحث سبل تعزيز التكوين الرأسمالي 

 
للنشطة   Capital Formation كما توضي الدراسة ف

ي  الصناعة )الم
ي اإلقتصاد الوطت 

 
 GVA نشآت الصناعية( المولدة ألجمالي القيمة المضافة ف

ي إجمالي اإلنتاج 
 
ي من أبرزها تعويضات العاملي   والدخل وكذلك الزيادة ف

  Total Outputوالت 
 : تيب التالي  حسب الب 

 صناعة المعادن األساسية والمنتجات المعدنية المشكلة؛ 

  الالفلزية األخرى؛صناعة منتجات المعادن 

 وبات والتبغ؛  صناعة المشر

  .التعدين واستغالل المحاجر 
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 المراجع العربية
ا 2019الحلو، زكريا ) .1

ً
ي األردن استناد

 
(، تقدير العالقات التشابكية بي   القطاعات االقتصادية ف

 ، البنك المركزي، دائرة األبحاث، عّمان، األردن. 2010لجداول المدخالت والمخرجات لعام 
(، التشابك االقتصادي بي   النظرية والتطبيق، داراليازوري العلمية للنشر 2010الحمادي، عىلي ) .2

 والتوزي    ع، عمان، األردن. 
، السطل، رانية ) .3 ، بشار، شموط، أمي   ي ي عىل 2021الزعتر

(. تحليل أثر أهم مكونات الطلب النهان 
ي األردن من خالل "نموذج ليونتيف"، مجلة

 
العلوم اإلحصائية العدد  القطاعات االقتصادية ف

ي للتدريب والبحوث اإلحصائية. 12)  (، المعهد العرنر
، بشار ، شموط،  أمي   ، ألفاعوري،  رغدة ) .4 ي ي  –(، استخدام دالة )كوب 2019الزعتر

دوغالس(  ف 
ة عىل فرص العمل المستحدثة لقطاع الصناعات  ائب غب  المباشر قياس   أثر الصادرات والرص 

ي األردن
ي للتدريب والبحوث اإلحصائية، مجلة العلوم اإلحصائية ، العدد التحويلية ف  ، المعهد العرنر

(9  .) 
، مجيد  .5 ي

 (، التحليل الكمي االقتصادي، األردن، عمان: دار المناهج للنشر والتوزي    ع. 2010) الكرج 
ي -جداول المدخالت ،(2003) الكواز، أحمد  .6 المخرجات، مفاهيم أساسية، المعهد العرنر

 ويتللتخطيط، الك
http://www.arab-api.org/ar/training_programlists.aspx?training_cat_id=1#prettyPhoto[iframe]/95  

ي األردن، مجلة دراسات  (، إشكالية بناء التجمعات2015برهم، نسيم ) .7
الصناعية العنقودية ف 

 (. 2(، ملحق )42للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،  العدد )
، جعفر ) .8 ي ، مؤسسة الكويت تحليل جداول المدخالت والمخرجات الصناعية(، 1985حاجر

، الكويت.   للتقدم العلمي
ة المضافة للصناعات (، دراسة للعوامل المؤثرة عىل القيم2015خوالدة، حمزة، برهم، نسيم ) .9

 (. 1(، ملحق )42العدد ) مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،األردنية، 
 األردن –دائرة اإلحصاءات العامة األردنية، عمان  .10

  http://dosweb.dos.gov.jo/ar/nationalaccount/input-and-output / 

ي األردن  -2018شموط  أمي   ،  .11
اتت –المنشآت الصناعية ف  ي واستخالص أهم المؤشر

، حليل وصق 
 ، اف عدلي عقل، مراجعة وتنقيح هيا الرفاعي ة والمتوسطة ، بإشر مرصد المشاري    ع الصغب 

 إلقتصادية، األردن. المؤسسة األردنية لتطوير المشاري    ع ا
http://www.jedco.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/industry_study.pdf 

، والسطل، رانية ، ) .12 ي 2020شموط، أمي  
ي  (، تحديد القطاعات المحورية والرائدة ف 

االقتصاد األردن 
ة  من خالل قياس التشابك االقتصادي) نموذج ليونتيف(، قسم مرصد المشاري    ع الصغب 

 والمتوسطة ، المؤسسة األردنية لتطوير المشاري    ع االقتصادية، عمان، االردن. 
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ات التنمية الُمستدامة ي تحقيق مؤشر
 
 استطالعات الرأي العام ودورها ف

 
 

 د. طارق يحن  الكبسي 
ي الجمهورية اليمنية

 
ي ف
 
ي واالحصان اتيج 

 خبت  التخطيط االستر

 

 

 

 

 2021  /    11  /    02 : تاري    خ استالم البحث

 2021  /     12 /    26   : البحوثتاري    خ قبول 

ي العدد 
 
 2022مارس / اذار  : الخامس عشر نشر البحث ف

 

ي النسخة  / ديوي رمز التصنيف 
ون   2522-64X/309.212 (Online) االلكتر

 2519-948X/309.212 (Print) يةالورق النسخة / ديوي رمز التصنيف 
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ي تحقيق 
 
ات التنمية الُمستدامةاستطالعات الرأي العام ودورها ف  مؤشر

 

 
 د. طارق يحت  الكبسي 

ي الجمهورية اليمنية
 
ي ف

ي واالحصان  اتيىحر  خبب  التخطيط االسب 
 

 الملخص
ي التنموي  اتيىحر ي دعم القرار اإلسب 

 
ي توظيف استطالعات الرأي العام ف

 
 ف
ً
الشك ان هناك قصورا

ي الجمهورية اليمنية، و 
 
ي بمختلف مجاالته ف

 
ي التعرف لذا تكمن أهمية هذه الدراسة ف

 
الرغبة ف

 
ً
افية تجاه توظيف استطالعات الرأي العام دعما عىل أسباب ذلك القصور وبلورة رؤية استشر
ي اليمن خصوصا. وهذا البحث هو محاولة لتكوين قاعدٍة قويٍة 

 
ي التنموي ف اتيىحر للقرار اإلسب 

الصحيحة وخصوصا مع توقف أغلب المسوح لقياس الرأي العام مبنيٍة عىل األسس العلمية 
ات المتعلقة بالتنمية ا من البيانات والمؤشر غطي جزء كبب 

ُ
ي كانت ت

 .اإلحصائية الدورية والت 
ي دعم 

 
ويكمن الهدف الرئيسي من هذه الورقة البحثية حول توضيح دور دارسات الرأي العام ف

ات التنمية ا ات التنمية عموما ومؤشر  لمستدامة خصوصا. ومساندة وتوفب  مؤشر
 

 الكلمات المفتاحية
ية، التنمية المستدامة، األهداف اإلنمائية لاللفية،  إستطالعات الراي العام، التنمية البشر

ات التنمية.   مؤشر
Abstract 
There is no doubt that there is a shortcoming in the use of public opinion 
polls in supporting the strategic development decision in its various fields 
in Yemen. Therefore, the importance of this study lies in the desire to 
identify the causes of that shortcoming and to crystallize a forward-
looking vision towards employing public opinion polls in support of the 
strategic development decision in Yemen in particular. This research is an 
attempt to form a strong base for measuring public opinion based on 
sound scientific foundations, especially with the discontinuation of most 
periodic statistical surveys, which used to cover a large part of the data 
and indicators related to development. The main objective of this 
research is to clarify the role of public opinion studies in supporting and 
providing development indicators in general and SDF’s in particular . 
 
Key Words :  Public opinion polls, Human Development, Sustainable 
Development Goals, the Millennium Development Goals, Development 
Indicators . 



 2022-عشر  الخامسالعدد                                                          مجلة العلوم اإلحصائية 
 

46 
 

 
 أوال: تقديم

ي 
ي بمقتضاها يتم توجيه كل الجهود سواء للفراد أو الحكومات والت 

إن التنمية هي العمليات الت 
ي المجتمعات المحلية وذلك تهدف ال تحسي   األحوا

 
ل االقتصادية واالجتماعية والثقافية ف

ي تقدمها بأفضل ما يمكن، وقد 
 
ي حياة األمم واالسهام ف

 
اظهرت بهدف مساعدتها عىل االندماج ف

استجابة النظم االحصائية الوطنية لمتابعة قياس تنفيذ  ضعف  مختلف الدراسات المنجزة
ي المتوفر اهداف التنمية المستدامة وتقييمه

ة بي   االنتاج االحصان  ا، وكذا وجود فجوة كبب 
ات، باإلضافة ال حاجة االجهزة االحصائية المتأكدة  ايدة من المؤشر والحاجيات الجديدة والمب  
ات  ي توفب  بيانات ومؤشر

 
ي النسبة المنخفضة ف

 
ال التحديث والدعم، ويتجىل ذلك باألساس ف

صوصا، باإلضافة ال ذلك كله لم تستطع عدد كبب  من التنمية عموما والتنمية المستدامة خ
ات التنمية  الدول ومنها بلدان عربية ال غاية هذا التاري    خ من اإلبالغ الطوعي عن حالة مؤشر

ي مجتمعاتها. 
 
 المستدامة ف

 شديدا لتكون قادرة عىل تتبع أهداف تو
ً
بدي الحكومات والمجتمعات المدنية اليوم حرصا

ية  مع مرور الوقت، وذلك من أجل تقييم التقدم الذي أحرزته وترتيب  والمستدامةالتنمية البشر
ي التنفيذ والبقاء عىل

 
المسار الصحيح نحو تحقيق هذه  األولويات وتحديد نقاط الضعف ف

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك  األهداف،
 
وإنه من األهمية بمكان أن تبدأ الدول ف

ي أن تكون هذه البيانات متاحة باستخدام البيانات ذات ال
صلة المتوفرة إل اآلن، كما ينبغ 

 . اء والمسؤولي    ومفهومة للخبر
ي ترجمت ال خطوات عملية من ادلة ومناهج 

ي هذا االطار الت 
 
ورغم المجهودات المبذولة ف

ودعم للقدرات الوطنية من قبل المنظمات الدولية واالقليمية، إال أنه ال تزال هناك حاجة ماسة 
ي هذه المجاالت بحيث تكون موجة حسب حاجة الدول والمناطق 

 
لبذل مجهودات اضافية  ف

ات جذرية عىل المستويات  ي تشهد رصاعات وحروب وتغب 
عىل غرار المنطقة العربية والت 

ي الجمهورية اليمنية،  وحيث وقد 
 
السياسية واالجتماعية واألمنية ومثال ذلك ما هو حاصل ف

ي أحسن شهدت المنظومات االحص
 
ائية لبعض الدول نتيجة لذلك تعطال كامال او جزئيا وف

ي تشهد 
ات، وبالنسبة للدول الت  ي السالسل الزمنية للعديد من المؤشر

 
الحاالت نقصا فادحا ف

ات االقتصادية والبيئية والخاصة  ي المؤشر
 
، فهناك نقص واضح ف ي

ي انتاجها االحصان 
 
استقرارا ف

الفساد ولتجاوز هذه االشكاليات والنقائص يجب علينا بالحوكمة واالمن والسلم ومقاومة 
ي تغطية جزء من هذه 

 
التفكب  بالبدائل ومن هذه البدائل استخدام استقصاءات الرأي العام ف

ي تحقيق وفعالية اإلجراءات المتعلقة التنمية بمختلف 
 
ات بل وتقييم مدى السب  ف المؤشر

 اجتماعية.  أنواعها سواء كانت تنمية اقتصادية أو بيئية أو 
ي تتمب   بتداخلها وتعدد مصادر 

 لتشعب قضايا التنمية ومنها أبعاد التنمية المستدامة والت 
ً
ونظرا

ي عن 
اتها ومنتجيها، حيث يتطلب بناء وإعداد التقرير واالستعراض الوطت  المعلومات عن مؤشر
ات ال  من التصورات للحصول عىل معلومات أكب  حول مؤشر

ً
تنمية مدى تحقق التنمية عددا

عرفت المستدامة ومن هذه المنهجيات استخدام منهجية استطالعات الرأي العام، حيث 
ة تطورات وتحوالت عالمية متسارعة شملت كافة المجاالت مما أدى إل تعاظم  العقود األخب 

ي مختلف الميادين ومنها 
 
وقياس توجهاتها  استطالعات الرأي العامأهمية البحث العلمي ف
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ي باتت تؤثر بشكل 
ي مختلف القضايا والمجاالت الت 

 
وذلك نظرا لما يكتسبه من أهمية بالغة ف

 كبب  عىل صياغة التحوالت العالمية بمختلف توجهاتها. 
ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة البحثية أيضا ال مناقشة إمكانية وتوفب  مساندة فنية 
للجهزة الحكومية تعزز من استجابتها وقدراتها عىل رصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية 
اتها، ومن ضمن ما سوف تهتم به هذه الدراسة هو متابعة ورصد  المستدامة وقياس مؤشر

ات التنم ي تم تحديدها مؤشر
نامج عمل القاهرة الت   39عددها )ية المستدامة ذات الصلة ببر

 (. مؤشر 
ي توضيح ما هو الدور والذي يمكنه أن تلعبه دراسات 

 
ولذا تكمن أهمية هذه الورقة البحثية ف

ي مساندة وتوفب  بيانات تدعم مختلف قضايا التنمية عموما والتنمية المستدامة 
 
الرأي العام ف

 . خصوصا 
 
 نيا: مشكلة الدراسة ثا

ي توظيف استطالعات الرأي العام عموما وخصوصا 
 
 ف
ً
ي أن هناك قصورا

 
تتمثل مشكلة الدراسة ف

ي التعرف 
 
ي الجمهورية اليمنية، والرغبة ف

 
ي التنموي بمختلف مجاالته ف اتيىحر ي دعم القرار اإلسب 

 
ف

افية تجاه توظيف استطالعات   عىل أسباب ذلك القصور وبلورة رؤية استشر
ً
الرأي العام دعما
ي اليمن. حيث ُيالحظ ال أن هناك ضعف االهتمام باستطالعات 

 
ي التنموي ف اتيىحر للقرار اإلسب 

الرأي العام وعدم توظيفها بالشكل المطلوب وهو نتيجة ومحصلة لضعف االهتمام بالدراسات 
ي ا
 
اتيجية، كما أنه ال يوجد ما يمكن أن يطلق عليه استطالعات رأي عام ف لجمهورية والذي اإلسب 

عد إحدى الوسائل الممكن 
ُ
ي حيث أن استطالعات الرأي ت اتيىحر ُيعول عليها دعم القرار اإلسب 

تطبيقها، لتحقيق مبدأ المشاركة من خالل التعرف عىل رأي المواطن )المستفيد( من القضايا 
اح الحلول وتحقيق التوافق المجتمغي حول القضاي

ا التنموية التنموية وتحديد األولويات واقب 
المهمة. حيث ال يخف  ى علين  ا أن م  ن عوام  ل س  ر نج  اح النظ  م يكم  ن ف  ي قي  اس راي اف  راد 
المجتم  ع والمؤسس  ات نتيج  ة االلمام ومعرف  ة أراءه  م مم  ا يمث  ل التدف  ق الثنائ  ي للمعلوم  ة بي  ن 

عم  ل استطالعات ال  رأي عل  ى نش  ر الوع  ي ل  دى المعنيي  ن صان  ع الق  رار وأف  راد المجتم  ع، كم  ا ت
 وه  و مؤش  ر ايجاب  ي يس  اهم ف  ي اتخ  اذ الق  رار المناس  ب

ي هذا المجال للتذكب  بأهمية استقصاءات الرأي العام 
 
وما هذا البحث إال محاولة متواضعة ف

ورة االهتمام بهذا العلم وال ي ورص 
ي المجال االحصان 

 
ي ف

 
حث عليها وولوج هذا المجال الرحب ف
ي أحوج ما يكون لقاعدٍة قويٍة لقياس الرأي العام مبنيٍة عىل األسس 

 
اليمن، حيث ونحن اليوم ف

غطي 
ُ
ي كانت ت

العلمية الصحيحة وخصوصا مع توقف أغلب المسوح اإلحصائية الدورية والت 
ات المتعلقة بالتنمية ا من البيانات والمؤشر ا يمكن صياغة مشكلة البحث وعموم .جزء كبب 

 :بالتساؤالت اآلتية
ات التنمية وما منهجية قياسه؟ .1 ي مساندة مؤشر

 
 ما مفهوم دور قياس الرأي العام ف

ي  .2
ي المجتمع عموما واليمت 

 
ي الجوانب الخاصة بقياس التنمية ف

 
ما مدى مساهمة اإلحصاء ف

 خصوصا؟
ي مجال قياس استطالعاتهل من الممكن تطبيق  .3

 
ات التنمية  الرأي العام ف مؤشر

ي اليمن؟
 
 المستدامة ف
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: اإلحصاء واستطالعات الرأي العام
ً
 ثالثا

ي تعتمد عىل علم 
مثل أداة أساسية من األساسيات الت 

ُ
الشك أن استطالعات الرأي العام ت

اإلحصاء، حيث أنه يتم تطبيق قواعد اإلحصاء وخصوصا قضايا العينة وكتابة التقارير ونشر 
عد قيا

ُ
ي أخذت النتائج، وت

سات الرأي العام أحد أهم الجوانب التطبيقية لعلم اإلحصاء والت 
ية   يمتلكها الجميع وتستفيد منها البشر

ً
 عالمية

ً
ي يومنا هذا لغة

 
 وقد أصبحت ف

ً
صدًى عالميا

ة إذ إن  ي وصفها باللغة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان كبب 
 
جمعاء، ونحن هنا ال نبالغ ف

ي يمكن قصدنا هنا هو لغة األ
ي هي أبلغ من كل الكلمات وأدق من جميع العبارات والت 

رقام والت 
 معينة. 

ً
 أن تصف حالٍة ما أو أن تفش مشكلة

ي اليمن خالل عام 
 
بتقديم تصور  2013ومن هذا المنطلق فقد قام الجهاز المركزي لإلحصاء ف

ي الستقصاءات الرأي العام وعىل أن يتبع الجهاز ال
ي أولي إلنشاء مركز وطت 

 
مركزي لإلحصاء ف
ي مختلف القضايا التنموية 

 
الجمهورية اليمنية وذلك بهدف قياس واستطالعات الرأي العام ف

ي ويكون له مجلس أمناء وبما يضمن حيادتيه ومنهيته 
وأن يكون ذو استقالل مالي وتمويل ذان 

 الحكومي والخاص ويتعاون مع الجهات األكاديمية والمراكز 
المشابهة  ويقدم خدماته للقطاعي  

ي قضايا التنمية عموما وخاصة 
 
، وعىل أن تتم االستفادة من استطالعات وقياسات الرأي ف

ً
عالميا

نت،  التنمية المجتمعية والمستدامة واالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي عبر )االنب 
ي إجراء استطالع

 
( ف ي

ون  ات الرأي الهاتف، الجوال ( أوما يعرف )باستطالع الرأي العام اإللكب 
ي العام 

 
ي بدأت ف

ي اليمن والت 
 
 . 2014العام ولكنه للسف توقف بسبب الحرب ف

وحظ ال أن غالبية اإلحصائيي   إن لم يكن معظمهم بالدرجة األساس بالجوانب النظرية 
ُ
حيث ل

لمجال عملهم أكب  من اهتمامهم بالجوانب التطبيقية، وعىل الرغم من أن الجانب النظري يعد 
 نؤكد عىل أهمية األساس األ

ً
ي إال أننا دوما

ي تحديد درجة دقة أي عمل بحت 
 
ول والفيصل ف

ها المباشر عىل تطوير   عىل الجميع مدى أهميتها وكذلك تأثب 
ي ال تخق 

الجوانب التطبيقية والت 
 .العلوم المختلفة

 
: اهداف البحث

ً
 رابعا

ي دعم يكمن الهدف الرئيسي من هذه الورقة البحثية حول توضيح دور دارسا
 
ت الرأي العام ف

ات التنمية المستدامة خصوصا، وينبثق من  ات التنمية عموما ومؤشر ومساندة وتوفب  مؤشر
 :  هذا الهدف عدد من االهداف الفرعية، وهي كما يىلي

ات التنمية المستدامة وكيف يمكن ربطها بدراسات الرأي العام.  .1  تصنيف مؤشر
ات التنمية توضيح الدور الذي يمكن أن تقدمه دراسات  .2 الرأي العام لمساندة مؤشر

 المستدامة. 
ات التنمية المستدامة ودراسات الرأي  .3 ي ترتبط بها مؤشر

معرفة القضايا المجتمعية والت 
 العام. 

ات التنمية.  .4  وضع تصور علمي للعالقات بي   دراسات الرأي العام ومؤشر
ي تواجه تفعيل استطالعات الرأي الع .5

ي خدمة أهداف تحديد المعوقات والصعوبات الت 
 
ام ف

 التنمية. 
 وواضغي السياسات .6

التنموية  الخروج باستنتاجات وتوصيات تساعد المعنيي   والمختصي  
ي تطوير دراسات الرأي العام وبما يخدم أغراض التنمية. 

 
 ف
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ي الدراسة
 
: المنهجية المستخدمة ف

ً
 خامسا

ي للبيانات وتقييمها باستخدام التفكب  
تعتمد منهجية البحث عىل منهجية التحليل الوصق 

ات األساسية للتنمية ودور  ، وذلك من حيث دراسة المفاهيم والمؤشر ي
التحليىلي والمنطق 

ية أو  ات التنمية البشر ي توفب  هذه البيانات سواء كانت مرتبطة بمؤشر
 
استقصاءات الرأي العام ف

ات الت ات التنمية المستدامة، وهذا الشكل مؤشر نمية المستدامة لكل مكون من مكونات مؤشر
ي 
من التحليل من وجهة نظر الباحث هو الخطوة االول من العديد من الخطوات الالحقة والت 

غطي بشكل أكبر هذا الموضوع الهام، ولذا فأن المنهجية 
ُ
ي أبحاث الحقة ت

 
يجب أن تكتمل ف

كب   عىل تعتمد عىل المنهج اإلحص
ات التنموية، حيث سيتم الب  ي لجميع هذه المؤشر

ي  الوصق 
ان 

ات التنمية  وصف وتلخيص الدور الذي يمكن أن تقدمه دراسات الرأي العام لمساندة مؤشر
ي صوره نتائج احصائية واضحه. 

 
ها ف  المستدامة وتفسب 

: الفروق بي   استطالعات الرأي العام والمسوح اإلحصائية 
ً
 سادسا
غم من استطالعات الرأي العام والمسوح اإلحصائية كليهما يعتمدان عىل علم اإلحصاء عىل الر 

العديد من الفروق بي   استطالعات الرأي العام والمسوح األشية  بجميع تفاصليه، اال أن هناك
ي مجال المسوح 

 
ي العادة الجهاز المركزي لإلحصاء أو المنظمات والمؤسسات ف

 
ي ينفذها ف

والت 
:  اإلحصائية،  ومن أهم هذه الخصائص ما يىلي

 أقرص  .1
ً
استطالعات الرأي العام أكب  مرونة فيما يخص التخطيط للعمل والذي يأخذ وقتا

ي المسوح األشية
 
 منه ف

ي تحديد حجم العينة  .2
 
ي بيانات المسوح األشية أكبر وذلك نتيجة التحري ف

 
درجة الثقة ف

 . ة وبدون تحب    والشمول واختيارها مباشر
ات ا .3 لفنية واللوجستية الستطالعات الرأي العام أسهل وأشع منها مقارنة التجهب  

 بالمسوح األشية. 
ي العادة عىل  .4

 
اإلطار الذي يعتمد عليها المسوح األشية أكب  دقة وشموال حيث يعتمد ف

ي 
 
، بينما استطالعات الرأي العام ال يوجد لديها ف ي

اإلطار المستخرج من التعداد السكان 
 ر لسحب العينة. العادة لديها إطا

 الوقت الذي يأخذه إنجاز دراسات الرأي العام يكون أشع.  .5
ي استطالعات  .6

 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأدلة الهاتف هي الغالب استخدامها ف

 الرأي العام. 
ي البحث النوعي بكل كفاءة مقارنة  .7 المسوح األشية تتمب   بقدرتها عىل استخدام منهىحر

 العام. باستطالعات الرأي 
الوقت الذي يستغرقه تحليل النتائج الستطالعات الرأي العام أقل بكثب  مما يأخذه  .8

 المسوح األشية. 
ركز عىل مواضيع ُمعينة مركزة بينما المسوح اإلحصائية يمكن  .9

ُ
استطالعات الرأي العام ت

ات ويتناول أكب  من موضوع.   أن يكون المسح متعدد المؤشر
يمكن الحصول عليها سوى من خالل المسوح األشية،  بعض المواضيع اإلحصائية ال  .10

 ومثال ذلك مسوح الدخل واالنفاق والقضايا الصحية. 
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ي الحصول عىل  .11
 
اثبتت استطالعات الرأي العام اثناء جائحة كورونا نجاحها وقدرتها ف

ي التنقل والتجمعات السكانية. 
 
 البيانات المناسبة نتيجة الحظر ف

صائية واألشية عىل اخذ خصائص االفراد الديمغرافية تركز استبيانات المسوح اإلح .12
ات الواقعية، بينما  ها من المؤشر واالجتماعية واالقتصادية وخصائص المسكن وغب 
ركز عىل االتجاهات واآلراء والمعارف والمواقف لدى 

ُ
استبيانات بحوث الرأي العام ت

 (. KAPاالفراد المبحوثي   )

ي استخدام س
 
: دراسة لحالة ف

ً
ي التنمية ابعا

 
 استقصاءات الرأي العام ف

ة لبحوث الرأي  ي المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع مركز بصب 
 
ُيمثل مرصد المرأة المرصية ف

كب   بشكل 
ي مجال التنمية والب 

 
ي االستفادة من بحوث الرأي العام ف

 
العام أحد التجارب الناجحة ف

لحماية االجتماعية والصحة والعمالة رئيس عىل القضايا المرتبطة بالمرأة وذلك من حيث ا
، حيث قام المرصد بإنتاج العديد من بحوث الرأي العام  والتمكي   االقتصادي واالجتماعي
ي والمسوح اإلحصائية المتخصصة، 

والدراسات التحليلية المعتمدة عىل نتائج التعداد السكان 
 : ي قام المرصد بإنجازها ما يىلي

 ومن أهم بحوث الرأي العام والت 
 استطالع رأي المرصيي   حول اقتصاديات الرعاية )رعاية األطفال(.  .1
 استطالع رأي المرصيي   حول اقتصاديات الرعاية )رعاية ذو االعاقة( .2
 الوضع الصىحي للمرأة المرصية.  .3

: أهداف التنمية المستدامة 
ً
 ثامنا

ي 
 
ي انتهت ف

دولة من  193وضمان نجاحها، اقرت  2015تتويجا للهداف االنمائية االلفية الت 
ي أيلول

 
ي األمم المتحدة إطار عمل عالمي جديدا ف

 
مت  2015سبتمبر  / الدول األعضاء ف الب  

 التنمية المستدامة"يعرف بأجندة  2030 بموجبه الدول االعضاء عىل جدول أعمال ال غاية
 عىل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ". 2030

ً
ي هذا اإلطار رسميا

 
ي ا 2030وقد بدأ العمل ف

لت 
/ يناير  ي

ي كانون الثان 
 
، وأقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي للمم 2016اعتمدها قادة العالم ف

ي شهر يونيو 
 
ي اجتماعه ف

 
ات أهداف التنمية المستدامة  2017المتحدة ف من خالل اعتماد مؤشر

 غب  متكرر موزعة عىل 232والبالغ عددها 
ً
ا  و 17مؤشر

ً
  169هدفا

ً
 مستهدفا.  مقصدا

قصد بالتنمية المستدامة؟ماذا 
ُ
 ي

تعرف التنمية المستدامة بأنها عملية رفع معدالت النمو االقتصادي بصورة مستمرة دون 
ي المستقبل، وبالتالي فإن التنمية المستدامة يكون لها ثالثة 

 
المساس بمقومات رفاهة البشر ف

ي رصيد رأس  أبعاد "اقتصادية، اجتماعية، بيئية". وتشب  االستدامة االقتصادية إل
 
االستثمار ف

ي االقتصاد عىل نحو يساعد عىل الحفاظ عىل هذا الرصيد. أما االستدامة البيئية 
 
المال المتاح ف

فتشب  إل الحفاظ عىل الموارد الطبيعية مثل الوقود والهواء والماء وكذلك الحفاظ عىل 
بواسطة البيئة معدالت التلوث عند مستويات منخفضة بحيث يتم تنقيتها بصورة تلقائية 

ورة مواكبة معدالت النمو االقتصادي  ا تشب  االستدامة االجتماعية إل رص  المحيطة. وأخب 
المرتفعة إرساء مبادئ العدالة االجتماعية بي   مختلف فئات السكان، أو بمعت  آخر أن يتم 

 ةتوزي    ع العائد من النمو االقتصادي بي   مختلف فئات السكان وأال يقترص عىل فئة معين
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ي احتياجات  ي تلتر
قبل عقود خلت تم تعريف التنمية المستدامة باختصار بأنها التنمية الت 

. ولتحقيق التنمية 
ً
الحارص  دون المساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية احتياجاتها أيضا

: النمو االقتصادي، واإلدماج  المستدامة هذه ال بد من التوفيق بي   ثالثة عنارص أساسية وهي
ط ال غت  عنه  االجتماعي وحماية البيئة. كما أن القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله وأبعاده شر
لتحقيق التنمية المستدامة. ولبلوغ هذه الغاية، ال بد من تعزيز النمو االقتصادي المستدام 
والعادل والشامل للجميع، وتوفب  المزيد من الفرص للجميع، والحد من أوجه عدم المساواة، 

ع مستويات المعيشة األساسية، وتعزيز التنمية االجتماعية العادلة واإلدماج، وتعزيز اإلدارة ورف
 المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية. 

ومن هنا أصبحت التنمية ال تقاس عىل أساس واحد وهو متوسط الدخل الفردي وإنما تعداه 
( )التعليم، الصحة، متوسط الدخل HDIقياسات يطلق عليها )إل إيجاد مؤشر مركب من عدة 

ائية ووضعية المرأة بالمجتمع(.  وتتنوع مقاييس التنمية ما بي    الفردي حسب القدرة الشر
وري استخدام  اقتصادية واجتماعية، ومادية وال مادية، وكمية، ونوعية، أصبح من الرص 

ات جديدة تنطبق عىل جميع دول المعمورة لتح ة، مؤشر ي تقدم للدول الفقب 
ديد المعونات الت 

ات متعددة لمقارنة مستويات المعيشة بي    ي إنجاز القرارات ثم استخدام مؤشر
 
والمشاركة ف

ات لها عالقة بالجانب الصىحي للسكان والتعليمي ونصيب الفرد من  الدول، وأهم هذه المؤشر
ات مجت ي المحىلي ومستوى الرفاهية. كل هذه المؤشر

معة تعطينا صور صادقة الدخل الوطت 
 عن أحوال السكان االجتماعية واالقتصادية 

ي لعام 
نامج األمم المتحدة اإلنمان  ية بأنها " عملية  1990عرف التقرير األول لبر   التنمية البشر

: أن يحيا الناس  ي ثالثة خيارات أساسية، هي
 
توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس، المتمثلة ف

ن العلل، وأن يكتسبوا المعرفة، وأن يحصلوا عىل الموارد الالزمة لتحقيق حياة طويلة خالية م
مستوى حياة كريمة. وما لم تكن هذه الخيارات األساسية مكفولة؛ فإن الكثب  من الفرص 
األخرى ستظل بعيدة المنال. كما أن هناك خيارات إضافية يهتم بها الكثب  من الناس وهي تمتد 

قتصادية واالجتماعية، إل فرص االبتكار واإلبداع، واستمتاع من الحريات السياسية واال
، وضمان حقوق اإلنسان لتحقيق حياة كريمة.  ي

ام الذان   األشخاص باالحب 
ية يتضمن بعدين أساسيي   أولهما: تشكيل قدرات اإلنسان    وبذلك، فمفهوم التنمية البشر

ف احتياجات ذلك النمو بعنارصه وتنمية طاقاتهم المختلفة من خالل اإلشباع المتناهي لمختل
ي استثمار الموارد 

 
ي اإلنتاج وف

 
المادية وغب  المادية، وثانيها توظيف تلك القدرات والطاقات ف

ي المجاالت السياسية 
 
وة، والمشاركة ف ي تولد اإلنتاج والب 

واألنشطة االقتصادية واالجتماعية الت 
ات والثقافية من خالل تنظيم مجتمغي حصيف يعتر  موارده ا لداخلية، ويتفاعل مع المتغب 
ي تنمية تلك القدرات والموارد. 

 
 العالمية من أجل االطراد ف

، بما يحقق له  
ً
 وروحيا

ً
: بناء اإلنسان ككل ماديا ي أبسط معانيها هي

 
ية ف  فالتنمية البشر

ً
وعموما

االستمتاع بجسم سليم وعقل رشيد، ومهارات وقدرات عالية المستوى، بما يمكنه من 
ي أحد أنشطة المجتمع، وإتقان العمل؛ كي يحصل عىل دخل يمكنه من مواصلة المشار 

 
كة ف

حياته ورفع مستوى معيشته، والعمل عىل رفعه بصورة مستمرة، عىل نحو تنمو فيه صفات 
 ألشته ومؤسسته ووطنه والعالم

ُ
    المواطن المستنب  المتمتع بكل حقوقه، حت  يكون نافعا

ية وللتحقق من توسيع الخيارا ات التنمية البشر ت المتاحة أمام الناس، فقد وجدت مؤشر
ي المجتمع، هي 

 
ي تمكن من قاس مدى تحققها ف

 :األساسية الت 
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 .البطالة: وتقاس بالنسبة المئوية للعاطلي   عن العمل .1
 .الفقر: ويقاس بالنسبة المئوية للش ذات الدخل تحت متوسط الدخل العام   .2
ي تكاليف مستوى المعيشةالدخل: ويقاس بالدخل الفردي ا  .3

 
 .لنقدي إل االختالفات ف

 .أفراد( 4اإلسكان: ويقاس بتكاليف إيجار السكن للشة متوسطة الدخل )مكونة من   .4
ي سن أصغر من عام(، عن كل ألف فرد من   .5

 
الصحة: وتقاس بمعدالت وفيات األطفال )ف

 .المواليد األحياء
 .المبلغ عنها لكل مائة ألف من السكانالصحة العقلية: وتقاس بمجاالت االنتحار  .6
 .النظام واألمن العام: ويقاس بمجاالت الشقة المبلغ عنها لكل مائة ألف من السكان .7
 .المساواة العنرصية: وتقاس بنسبة المتنقلي   من البيض والسود  .8
ي المجتمع من اعتمادات   .9

 
االهتمام بالمجتمع: ويقاس بنسبة ما يتمتع به المواطنون ف

 .حكومية
ي السجل  .10

 
ي االنتخابات من بي   المسجلي   ف

 
: ويقاس بنسبة المشاركي   ف مشاركة المواطني  

ي   .االنتخانر
ية بهذا المفهوم والمضمون والمعت  والمغزى، هي عملية تتداخل وتتكامل  والتنمية البشر

بوية، والتنمية االقتصادية المستدي : التنمية الب  ورة مع مفهومات أو عمليات أخرى هي مة، بالرص 
 
ً
واالحتياجات اإلنسانية األساسية، ودولة الرفاه، والديمقراطية، وحقوق اإلنسان، مشكلة معا
ي 
 
 للتنمية االقتصادية واالجتماعية، يحفظ صور تكامل وتوازن أبعاد التنمية ف

ً
 جديدا

ً
نهجا

ي متصل واحد. 
 
 المجتمع وعملياتها المختلفة من أبعادها اإلنسانية والمجتمعية ف

 بي   األهداف الجديدة للتنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية؟ ما الفرق 
ي األدب التنموي المعارص وتعتبر  بدأ

 
ا ف استخدام مصطلح التنمية المستدامة كثب 

ي  االستدامة
نمط تنموي يمتاز بالعقالنية والرشد، وتتعامل مع النشاطات االقتصادية الت 

افظة عىل البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى. وقد للنمو من جهة ومع إجراءات المح ترمي 
ي العام 

 
 ف
ً
ي حاجات الحارص  دون المساومة  1987ظهر هذا التعريف عمليا لتر

ُ
ي ت
" التنمية الت 

حاجاتهم". وهذا التعريف تجاهل المفهوم التقليدي  عىل قدرة األجيال المقبلة عىل تلبية
عشر حيث أن االقتصاديون عاملو التنمية عل أنها  للتنمية والمتوارث منذ نهاية القرن التاسع

ي منفصل عىل األفكار  قضية تدريبات وممارسات
ي علم االقتصاد التطبيق 

 
وتطبيقات ف

ي المجتمع.  السياسية
 
 ويستبعدون دور األفراد ف

تنطبق اهداف التنمية المستدامة عىل جميع البلدان، بينما كانت األهداف اإلنمائية لللفية و 
 مخصصة ل

ً
 باسم األهداف العالمية، ألنها أيضا

ً
عرف أيضا

ُ
ي البلدان النامية فقط، ولذا ت

 
لعمل ف

دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء عىل الفقر وحماية كوكب األرض وضمان تمتع جميع 
وتستند األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة إل ما تم إحرازه . الناس بالسالم واالزدهار 

ي 
 
تحقيق األهداف اإلنمائية لللفية، كما تشمل كذلك مجاالت جديدة مثل تغب  من نجاحات ف

المناخ، وعدم المساواة االقتصادية، وتعزيز االبتكار، واالستهالك المستدام، والسالم، والعدالة، 
 . ضمن أولويات أخرى

 :  ويمكن تلخيص أهداف التنمية المستدامة كفلسفة بالتالي
 للسكانتحقيق نوعية حياة أفضل  .1
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 القائمة تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئة .2
 الطبيعية الحفاظ عىل البيئة .3
ي للموارد تحقيق .4

 استغالل واستخدام عقالن 
 المجتمع ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف .5
ي حاجات وأوليات المجتمع .6

 
 إحداث تغيب  مستمر ومناسب ف

.  تحقيق نمو .7 ي
 اقتصادي تقت 

بربطها ودمجها للبعاد الثالثة للتنمية  2030أهداف أجندة التنمية المستدامة وتتمب   
المستدامة المتعلقة بالمجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وتحتل مخرجات مؤتمر 

ي هذه األجندة من خالل العديد من  1994القاهرة 
 
 ف

ً
 محوريا

ً
من قرارات وتوصيات مكانا

. االهداف منها باألساس اال  هداف الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع والحادي عشر
ولذا فأن أهداف التنمية المستدامة هي نتاج لعملية تشاور طويلة ومكثفة شارك فيها مختلف 
ي ومنظمات دولية واقليمية 

أصحاب المصلحة من حكومات ومؤسسات وطنية ومجتمع مدن 
اء  داف اإلنمائية لللفية إل أهداف التنمية المستدامة وُيعد االنتقال من األه . وأكاديميي   وخبر

امات الوطنية للوفاء بتأسيس رؤية للسالم وبتحقيق االستقرار  ي االلب  
 
ة إل األمام ف خطوة كبب 

لخطة عمل طويلة المدى  2030 كما أن تحديد أجندة . االقتصادي وحقوق اإلنسان للجميع
م العالمي تفرض وضع اطر عملية وطنية واقليمية تسغ ال رفاه سكان هذا الكوكب وتعزيز السل

ودولية لتنفيذ ومتابعة وتقييم هذه االجندة وبحيث تعمل عىل تجاوز الصعوبات التقنية 
ي إطار تشاركي بي   كل المهتمي   بقضايا التنمية

 
 . والمالية المنتظرة ف

 كيف يتم رصد تقدم انجاز اهداف التنمية المستدامة؟
ي مجال اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وغاياته يتم رصد واستعراض تقد

 
م اإلنجاز ف

ي إطار جديد ومندمج وباستخدام حوالي  169
 
ي تم وضعها من قبل  232ف

مؤشر عالمي والت 
اء والموافقة عليها من قبل اللجنة اإلحصائية للمم المتحدة، وبالتالي تلعب الدول دورا  الخبر

ي متابعة التقدم المحرز 
 
ي والمحىلي  رئيسيا ف

وذلك من خالل  واستعراضه عىل المستوى الوطت 
ي الوقت المناسب وتحليلها واعداد 

 
التقارير الوطنية  جمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها ف

  حول تقدم انجاز األهداف وطنيا والمساهمة بها عىل المستوى اإلقليمي والعالمي 
 
ات التنمية المستدامة:    أهمية مؤشر

 واتخاذ قرارات سليمة. التخطيط  .1
 التأكد من تقوله الحكومات وقياس إنجازاتها.  .2
 مشاركة المواطني   لحكوماتهم.  .3
ي إطار الدولة الواحدة ومع دول العالم  مقارنة األوضاع .4

 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية ف

 األخرى. 
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 اهداف التنمية المستدامة؟مجاالت 
 
 
 

 

 

اكات  وسائل التنفيذ والشر

 المؤسساتو الحوكمة و  السالم

 وقادرة عىل الصمود مجتمعات مستدامة

 يتهكرامة اإلنسان ورفاه
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 ستطالعات الرأي العامثامنا: 
إن تاري خ استطالعات ال رأي الع ام ب دأت م رة م ن خل ال ط رح االسئلة بطريق ة نس قية وذل ك 

 وذه ن الن  اس اآلخرين. والواق  ع أن كلم  ة استطالعللحص ول عل ى معلوم ات عم ا يج ول ف ي فك ر 
Poll  ي  ة قديم  ة وه  ي ومعناه  ا رأس، وف  ي العص  ور  Polle أو Pol ق  د ج  اءت م  ن كلم  ة انجلب  

ا  Pols الوس  طَ كان اإلنجلب   يقوم ون بإج راء االنتخابات بع دد ال رؤوس
ً
وأكث ر االشارات ش يوع
كان ت بإج راء ن وع معي ن م ن المس وحات بغ رض معرف ة م ن كان يعي ش ف ي منطق ة معين ة وك م 
عدده م وبع ض الخصائ ص االخرى عنه م ويدع ى ه ذا الن وع م ن المس وحات الشاملة ومنها 

ة تاريخي ة قديم ة وحت ى وقتن ا "التع داد الع ام للس كان والمس اكن"، ولعملي ات التع داد أهمي 
وش رعت الواليات المتح دة أس س تع داد الس كان ف ي الدس تور، وأج رت أول عملي ة  ،الحاض ر 

 .1790لتع داد الس كان ف ي ع ام 
 المصطلحات رواجا بي   الباحثي   واألكاديميي   نظرا 

ولقد أصبح مصطلح الرأي العام من أكب 
ي 
 
ي صياغة االتجاهات العامة والتأثب  عىل تطور القضايا الحاسمة ف

 
ي بات يشكلها ف

للمركزية الت 
مة. البلدان والمتعلقة بالتطورات السياسية واالقتصادية واألمنية ومنها قضايا التنمية المستدا

ي جمع العامة 
ي العقل والتدبر والتأمل، ومفهوم العام والذي يعت 

ولذا نجد أن مفهوم الرأي يعت 
خالف الخاصة ومنه يشب  مفهوم الرأي العام إل الجماعة وما تعلق برأيها العام بشموليته، كما 

الجدل  يقصد بقياس الرأي العام الوقوف عىل اتجاهات الرأي العام إزاء قضية ما يدور حولها 
ي المجتمعات الغربية ومرت 

 
والنقاش ذات صلة بمصالح المواطني   ظهرت هذه الدراسات ف

ي هذا الميدان ال مناهج وأدوات وأساليب 
 
بعدة مراحل وتطورات توصل خاللها المختصي   ف

خاصة بها، وتمثل دراسات قياس الرأي العام نقطة التقاء عدة علوم كعلم النفس االجتماع 
اري    خ اإلحصاء الرياضيات . وعليه فان استطالع الرأي هو دراسة علمية يتم إجراؤها السياسة الت

ي وتهدف إل معرفة آراء المواطني   اتجاه إحدى القضايا الهامة أو أحد األحداث  بشكل منهىحر
المطروحة عىل الساحة وتفيد نتائجها كل المهتمي   من إعالميي   وباحثي   ومسئولي   
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ي عملية اتخا
 
امج وتحديد األهداف كما أنها توفر كما ضخما وتساعدهم ف ذ القرارات وصياغة البر

ي مختلف المجاالت. 
 
 من المعلومات ف

ويرى بعض الباحثي   أن القدرة عىل قياس الرأي العام يفوق القدرة عىل تحديد مفاهيمه 
 مع قيام

ً
الثورة  المرتبطة بعدة علوم إنسانية، فعىل الرغم من أن مصطلح الرأي العام ظهر حديثا

 ،
ً
 دقيقا

ً
ي يصعب عىل الباحثي   تحديدها تحديدا

الفرنسية، فأنه ما يزال من المصطلحات الت 
وذلك الرتباط هذه الظاهرة باألفراد والجماعات والمجتمع وقضاياه المختلفة وأصبحت قوة 

، ي الوقت الحارص 
 
ي أي مجتمع أو دولة من دول العالم ف

 
وقد  تأثب  الرأي العام ال يمكن تجاهلها ف

ي القرن الثامن عشر إل 
 
( األمريكية ف أشار جيمس لوفيل صاحب صحيفة )أتالنتيك مانسىلي

 : " إن ضغط الرأي العام شبيه بالضغط الجوي، أنه ال ُيرى لكنه يضغط 
ً
أهمية الرأي العام قائال

 عىل البوصة المربعة "، ولم يتمتع الرأي العام من قبل بمثل هذه القو 
ً
ة بقوة ستة عشر رطال

ي 
 
 ف

ً
 هائال

ً
ي عالمنا المعارص الذي يشهد تقدما

 
ي أيامنا هذه. فالرأي العام ف

 
ي يتمتع بها ف

الت 
ي العالم لحظة 

 
ي جعلت الجمهور يتابع كل ما يجري حوله ف

تكنولوجيا االتصال والمعلومات، الت 
ي عملية صنع القرار، واستحوذ عىل اهتما

 
م بلحظة حت  أصبح أحد العوامل المهمة والمؤثرة ف

 له نظرياته، 
ً
. وصار علما الزعماء والقادة والحكومات والمؤسسات االقتصادية والباحثي  

وفلسفته، وتقنياته المختلفة، ورسمت له أساليب وطرق متعددة لقياسه واستطالع اتجاهاته 
وتوظيفه من قبل النظم السياسية المختلفة، سواء كانت ديمقراطية أم غب  ذلك، لخدمة 

ي الدول أهدافها وتوجها
 
ت ف تها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية. وانتشر

ي بحوث واستطالعات الرأي 
 
المتقدمة، الجامعات والمعاهد العلمية المستقلة والمتخصصة ف

ة   لصلته المباشر
ً
ي تطويره علميا

 
العام، وهو ما يعكس اهتمام الحكومات بهذا العلم، والرغبة ف

ي مختلف مناجي الحياة السياسية  بالجمهور وقضاياه ورغباته
 
وتطلعاته وتفضيالته ف

ي عرصنا 
 
ي اتجاه الدول النامية، ف

 
 ف
ً
واالقتصادية واالجتماعية. وقد انعكس هذا االهتمام أيضا

ي بحوث واستطالعات الرأي 
 
ي بدأت بإنشاء مراكز متخصصة تهتم ف

الحارص  بالرأي العام، الت 
ات واألحزاب والهيئات المتعددة، سياسية كانت أم العام، مع تزايد حاجة الحكومات والمنظم

اقتصادية، لقياس الرأي العام ومعرفة اتجاهاته لصياغة أهدافها وبرامجها بما يتوافق مع 
اتجاهات الرأي العام لكسبه أو تحييده أو التأثب  عليه بما يحقق مصالحها. وتكمن أسباب هذا 

ايد بالرأي العام، ليس الرتبا ط هذه الظاهرة بالواقع السياسي للمجتمعات والدول االهتمام المب  
عىل مختلف نظمها، بل الرتباط الظاهرة بمجمل مناجي حياة اإلنسان والمجتمع، وألن التدفق 
ي والذي أدى إل احتكار سوق المعلوماتية  اإلعالمي الضخم، نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجر

ي دول العالم 
 
ي العالم المتطور واحتقانه ف

 
ي قدرته عىل التعبب  ف

 
الثالث. مما أضعف الرأي العام ف

ي األمر الذي أضعف هذه الدول ولم 
ي اختالل النظام الكون 

 
عن أولوياته الوطنية، وكان له األثر ف

ي 
  .تستطيع أن تدافع عن كيانها وأمنها الوطت 

هم بمعرفة اتجاهات الناس، اع القرار والساسة واالقتصاديون وغب 
ّ
ومواقفهم  هذا وقد أهتم صن

 ، ي تنتشر ويذيع صيتها، حيث يساعدهم ذلك عىل أعمالهم بشكل كبب 
إزاء القضايا المختلفة الت 

ي أعمالهم، ومهامهم 
 
خاصة من ناحية القدرة عىل اتخاذ القرارات الصائبة، وبالتالي النجاح ف

 المختلفة. 
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 ماهي وسائل قياس الرأي العام؟
ي هذا ا

 
 الرأي العام يلعب ف

ّ
ي تحويل مسار األحداث العظيمة، ال شك أن

 
 ف
ً
 جدا

ً
ا  كبب 

ً
لعرص دورا

وحسمها لصالح أي جهة كانت، ومن هنا فإن حجم االعتناء به يفوق الوصف، فقد ظهرت 
 
ً
ي قياس الرأي العام بكافة أنواعه خدمة

 
العديد من الجهات، والمؤسسات المتخصصة ف

ي قياس للقضايا، والمصالح المختلفة. وفيما يىلي نسلط الضوء عىل
 
 بعض أبرز الوسائل المتبعة ف

 :    الرأي العام وهي كما يىلي
 من أشهر طرق قياس الرأي العام، حيث يساعد عىل اإللمام  .1

ً
ُيعتبر االستفتاء واحدا

باتجاهات الناس، وآرائهم بشكل فعال، وبالتالي الوصول إل قرارات صحيحة، تتوافق مع 
تعون بحقوق سياسّية معينة إل االستفتاء المصالح المرجوة. يخضع األشخاص الذين يتم

ا أولئك الذين ال يتمتعون بمثل هذه الحقوق فهم غب  معنيي   به، هذا 
قيد المعالجة، أمَّ

ّية؛ كتلك  ي القضايا الحساسة والمصب 
 
بع العديد من دول العالم أسلوب االستفتاء ف

َّ
ت
َ
وت

ها. يتم االستفتاء من خالل اختيار عينة من الناس ممن  المتعلقة بدستور الدولة، وغب 
ه إليهم العديد من األسئلة  َوجَّ

ُ
وط المطلوبة، واألهلّية العالية، حيث ت تنطبق عليهم الشر

ي   بكافة الجوانب المتعلقة  ، وُملمِّ المختلفة، والموضوعة من قبل أشخاص مختصي  
ت المعنّية باالستفتاء، وبعد أن ينتهي الناس من تقديم إجاباتهم عن األسئلة تبدأ الجها

مة إليهم، وتحليلها بالطرق المختلفة، والوصول إل النتائج 
َّ
بدراسة اإلجابات الُمقد

 المطلوبة. 
ي التعرف عىل الرأي العام  .2

 
تحليل المضمون تعتبر هذه الطريقة واحدة من الطرق المهمة ف

، مما يساعد عىل تحديد االتجاهات العالمّية االقتصادّية، ، وليس المحىلي  العالمي
والسياسّية، والثقافّية المختلفة. تعتمد هذه الطريقة عىل تحليل واستيعاب االتجاهات 
ي يتم تقديمها عن طريق وسائل اإلعالم، واالتصال 

ي تتضمنها المواد الت 
المختلفة الت 

ي جعلت الناس كلهم 
كالتلفاز، إل جانب العديد من وسائل االتصال، واإلعالم األخرى، والت 

ي حياتهم. المسح تعتبر طريقة المسح يشاركون فيها، 
 
، ورئيسي ف ونها كجزء أساسي ويعتبر

 أكب  عمومّية، وشمولّية من طريقة االستفتاء؛ ذلك أنها تساعد عىل قياس كل من: الرأي
، والظاهر. تعتمد طريقة المسح عىل وسيلتي   اثنتي   هما: وسيلة المالحظة  ي

العام الخق 
 غب  مباشر ل

ً
ي تتطلب استطاعا

آلراء، حيث يدّون الشخص الُمالحظ كل ما يتلقاه من والت 
ي تتم عادة من خالل وجود مقابلة 

آراء، وتوجهات مختلفة. إل جانب وسيلة المقابلة والت 
بي   كل من الشخص الباحث من جهة، وجماعة الناس المطلوب معرفة توجهاتهم من 

 جهة أخرى، حيث يتم ذلك خالل مدة زمنّية معينة. 
ي أنها تساعدنا عىل فهم أفضل لموقف الناس من العديد وتنبع أهمية 

 
استطالعات الرأي العام ف

ي البداية بالجوانب السياسية اال 
 
من القضايا المختلفة، وقد ارتبطت استطالعات الرأي العام ف

ة بدأت تهتم بالعديد من المجاالت األخرى ومنها االقتصادي والبيئية  ي السنوات األخب 
 
أنها ف

محاور األساسية المرتبطة بالتنمية، وتعتمد هذه االستطالعات بشكل رئيسي عىل وهذه من ال
ي نتخذها، 

ي هذه االستطالعات، حيث أن للثقة تأثب  عىل الكثب  من القرارات الت 
 
جانب الثقة ف

ي نهاية المطاف التغيب  نحو األفضل، وحينما يفقد 
 
من مختلف القرارات إل تغيب  سلوكياتنا وف

ي سالمة الدراسات االستطالعية، قد ينأون بأنفسهم ويحجمون عن المواطنون ا
 
لثقة ف

 .المشاركة فيها
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ي مجال الدراسات والبحث العلمي بالثقة عىل 
 
وري أن تحط  المؤسسة العاملة ف ومن الرص 

تها،  ، منها عىل سبيل المثال ال الحرص خبر مختلف المستويات استنادا إل عدد من المعايب 
القتصاد السياسي واالقتصادي، وما تتمتع به من روح االبتكار، والقدرة عىل وتفهمها لطبيعة ا

ي كل هذه الخصائص
 
ة أساسية ف ي نهاية المطاف تظل الثقة ركب  

 
 .الوصول، واستجابتها، ولكن ف

ي تقيس الثقة توجيه األعمال 
ي تتوصل إليها استطالعات الرأي الت 

وُيمِكن استنادا إل النتائج الت 
ي تحديد َمن تستطيع الحكومات الدخول معهم القطرية للمن

 
ظمات. وأن تساهم تلك البيانات ف

ها من الجهات الفاعلة الدخول  ي للحكومات وغب 
اكة من أجل تحقيق أكبر األثر وهل ينبغ  ي شر

 
ف

اكة/عالقة تعاون مع منظمات غب  حكومية والقطاع الخاص المحىلي ومنظمات المجتمع  ي شر
 
ف

، وذلك بهدف الدعو  ي
وعات المدن  ة إل التغيب  السلوكي والمساعدة عىل إدراك حقيقة مشر

ي مختلف األوساط المعنية. 
 
 العمليات، وكسب التأييد لجهود اإلصالح ف

 
 ما أهمية دراسات الرأي العام؟

: ي  مكن تحديد أهمية دراسات الرأي العام كما يىلي
ي توضيح ميول واتجاهات ومعارف ا .1

 
ي تلعب استطالعات الرأي دورا مهما ف

لمجتمع والت 
عىل أساسها يضع صانغي القرار سياساتهم لالستجابة لهذه الميول والتوجهات والمعارف 

 وأخذها بعي   االعتبار. 
يعتبر همزة وصل بي   صناع القرار والجمهور الذي يجري فيه استطالع الرأي من حيث  .2

ي يجري بخصوصها استطالع الرأي. 
 تبادل اآلراء حول مختلف القضايا الت 

ي المجتمعات وتطور تلك القيم  أداة .3
 
مهمة للتعرف عىل مختلف القيم السائدة ف

 ومستقبلها. 
تمكن استطالعات الرأي من تحديد السيناريوهات البديلة للتعامل مع مختلف القضايا  .4

واألزمات وتعديل السلوك بخصوصها من خالل الوصول إل أولويات المجتمع وتفضيال 
 ته. 

ا مهما لقياس مدى نجاح مختلف السياسات بخصوص كما تعد هذه األداة البحثي .5 ة مؤشر
 صانغي القرار ومدى فعالية منتوج معي   أو برنامج معي   أو شعبية حزب أو شخصية ما. 

تمكن استطالعات الرأي من معرفة احتياجات ورغبات المجتمع ومن ثمة يمكن وضع  .6
ي التعامل مع قضايا ال

 
ام بها ف ي يجب االلب  

 صالح العام. األسس والمبادئ الت 
ي يجب  .7

إن معرفة اتجاهات الرأي العام تمكن من حرص األهداف والمقاصد والغايات الت 
ائح ومنه يمكن الحصول عىل  امج والخطط الموجهة إل تلك الشر إن تنشدها البر

ي تحقيق
 
ات الالزمة لمعرفة مدى النجاح ف امج والخطط.  المؤشر  أهداف تلك البر

ي تمكن من تحديد درجة تطور المجتمعات. أصبح استطالع الرأي أحد أهم ا .8
ات الت   لمؤشر

ي  .9
زيادة الجهات المنفذة الستطالعات الرأي، وتعددها، وتنوعها، ونماء دورها التثقيق 

 للجمهور. 
يعية والقضائية والسياسية واالقتصادية  .10 ي مختلف المجاالت التشر

 
ي القرار ف

 
التأثب  ف

، ونتيجة واالجتماعية، وترتيب أولويات الجمهور،  ي واإلعالم، والسلوك االنتخانر
 االنتخابات. 
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زيادة اهتمام الناس باستطالعات الرأي العام مع مرور الزمن. )معرفة ما إذا كانت آراؤهم  .11
 تقع ضمن الرأي العام السائد(. 

ي استطالعات  .12
 
ي استنطاق وتحليل أعمق للرقام ف

 
اء ومتخصصون ف كتاب ومفكرون وخبر

ي 
 
 االتجاهات واآلراء.  الرأي، وقياس التغيب  ف

ها  .13 من أهداف االستطالعات الرئيسية معرفة االتجاهات وإيجاد اتجاهات معينة أو تغيب 
باتجاه معي   من خالل االستطالعات، وبنفس الوقت تعتبر االتجاهات أحد أهم المصادر 

ي أي رصاع. 
 
  ف

ي اكتشاف األنماط المتكررة من االتجاهات والسل .14
 
وكيات استطالعات الرأي تساعد ف

 التنبؤ 
ً
الغريبة، وبالتالي فهي تساعد عىل تشخيص مبكر ألسباب األزمات، وأحيانا

 باألزمات قبل حدوثها. 
 

ات التنمية المستدامة ي الحصول مؤشر
 
 : دور استطالعات الرأي العام ف

ً
 تاسعا

ات االجتماعية والسكانية وعددها  ، 117أوال: المؤشر ونظرا للعدد الكبب  من هذه  مؤشر
ي أغلب أهداف التنمية المستدامة ولكنها المؤ 

 
ات فأنها تتواجد ف ي األهداف التالية: شر

 
كز ف  تب 

ي كل مكان الهدف االول: 
 
   القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله ف

 : ي
 
ي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة  الهدف الثان

القضاء عىل الجوع وتوفب  األمن الغذان 
  المستدامة

ي جميع األعماضمان تمتع الجميع بأنماط عيش  الهدف الثالث: 
 
 صحية وبالرفاهية ف

 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  الهدف الرابع: 
ويمكن االستفادة  تحقيق المساواة بي   الجنسي   وتمكي   كل النساء والفتيات الهدف الخامس: 

ات  ي المجاالت التالية: من استطالعات الرأي العام فيما يخص المؤشر
 
 االجتماعية والسكانية ف

ي تواجههم فيما  .1
إجراء استطالعات الرأي للسكان حول وضعهم االقتصادي والتحديات الت 

يخص مواجهة الفقر بجميع أبعاده، مصنفي   بحسب النوع، والفئة العمرية، والوضع 
ي ي )حرص 

 
، والموقع الجغراف ي

(.  /  الوظيق  ي
 ريق 

لسكان الذين تشملهم النظم الخاصة بالحماية االجتماعية، إجراء االستطالعات حول ا .2
مصنفي   بحسب نوع الجنس، مع التميب   بي   األطفال والعاطلي   عن العمل والمسني   

 واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
القيام باستطالع السكان الذين يحصلون عىل الخدمات األساسية من التعليم والصحة  .3

ون تملكهم مضمونا والبنية التحتية والذين لديهم وثا ئق ملكية رسمية والذين يعتبر
 حسب الجنس ونوع الملكية. 

ي الرعاية الصحية للمهات واألطفال دون  .4
استطالع السكان حول مدى تمكنهم من تلق 

سن الخامسة وانتشار االمراض والوفيات ودراسة أسبابها حسب النوع ومحل اإلقامة 
 والفئة العمرية. 

ي سن اإلنجاب )الفئة العمرية القياس باستطالع النساء ا .5
 
ي ف

ي تمت  49-15لالن 
سنة( والالن 

تلبية حاجتهن إل توفب  تنظيم األشة بطرق حديثة وكذا قضايا الصحة اإلنجابية وصحة 
األم والوليد والطفل واألمراض المعدية واألمراض غب  المعدية والقدرة عىل تقديم 

 هم حرمانا. الخدمات والوصول اليها، بي   عامة السكان وأكب  
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ي التعلم المنظم والمستوى التعليمي  .6
 
القيام بدراسات استطالعية حول المشاركة ف

ي االلتحاق بالتعليم بحسب النوع ومشاركة الشباب 
 
ي تواجه السكان ف

والتحديات الت 
ي التعليم الرسمي وغب  الرسمي والتدريب. 

 
 والبالغي   ف

ي السن ) .7
 
( والال 49إل  15استطالع النساء ف

ً
ة عاما ي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنب 

ن 
بشأن استخدام وسائل تنظيم األشة والرعاية الخاصة بالصحة اإلنجابية والقضايا 

 المختلفة لتمكي   المرأة. 
 

ات البيئية ا  56وعددها  ثانيا: المؤشر ي األهداف التالية: ،  مؤشر
 
كز ف  وتب 

 : ي
 
ي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة  الهدف الثان

القضاء عىل الجوع وتوفب  األمن الغذان 
  المستدامة

 ضمان توافر المياه وخدمات الرصف الصىحي للجميع وإدارة مستدامة الهدف السادس: 
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة  الهدف السابع: 

 والمستدامة
إقامة بت  تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفب   التصنيع الشامل للجميع  ع: الهدف التاس

  والمستدام، وتشجيع االبتكار
 : ية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل  الهدف الحادي عشر جعل المدن والمستوطنات البشر

 الصمود ومستدامة
 : ي عشر

 
 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة الهدف الثان
: الهدف الثال  اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغب  المناخ وآثاره ث عشر

 : حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام  الهدف الرابع عشر
  لتحقيق التنمية المستدامة
 : ية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو  الهدف الخامس عشر حماية النظم اإليكولوجية البر

ي وعكس 
مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراض 

ي   مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجر
ي المجاال 

 
ات البيئية ف ت ويمكن االستفادة من استطالعات الرأي العام فيما يخص المؤشر

 التالية: 
ي نحصل عىل مياه الرصف الصىحي المعالجة  .1

القيام بعمل استطالع حول االش المعيشية والت 
ية ومحل االقامة.   بطريقة آمنة بحسب الحالة الحرص 

القيام باستطالع حول نسبة األشخاص المتوفي   والمفقودين والمصابي   الذين جرى نقلهم  .2
ي 
 تمر بها البالد.  أو إجالؤهم نتيجة للكوارث الطبيعية والت 

ي تنشر تقارير عن االستدامة.  .3
كات الت   القيام بعمل حرص حول الشر

 
 
ً
ات االقتصادية وعددها : ثالثا ات فأنها  مؤشر  66المؤشر نظرا للعدد الكبب  من هذه المؤشر

ي أغلب أهداف التنمية المستدامة ولكنها 
 
ي األهداف التالية: تتواجد ف

 
كز ف  تب 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة  الهدف الثامن: 
 والمنتجة، وتوفب  العمل الالئق للجميع
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إقامة بت  تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفب   التصنيع الشامل للجميع  الهدف التاسع: 
  والمستدام، وتشجيع االبتكار

 :    ل البلدان وفيما بينهاالحد من انعدام المساواة داخ الهدف العاشر
 : ي عشر

 
 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة الهدف الثان

 : التشجيع عىل إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل  الهدف السادس عشر
تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع إل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 

  شاملة للجميع عىل جميع المستوياتوخاضعة للمساءلة و 
 : اكة العالمية من أجل التنمية  الهدف السابع عشر تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشر

 . المستدامة
ي المجاالت 

 
ات االقتصادية ف ويمكن االستفادة من استطالعات الرأي العام فيما يخص المؤشر

 التالية: 
رأسمالي الموجه إل قطاعات تستفيد منها القيام بدراسة حول االنفاق الحكومي الجاري وال .1

النساء والفقراء والفئات الضعيفة األخرى بشكل غب  متناسب مع الفئات األخرى وأسعار 
الغذاء. ونسبة اإلنفاق الحكومي عىل الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية 

 .  االجتماعية( من إجمالي اإلنفاق الحكومي
ي  .2

 
برامج الحماية االجتماعية والتوظيف، كنسبة من الموازنات  دراسة اإلنفاق الحكومي ف

ي المباشر والمساعدة  الوطنية ومن الناتج المحىلي اإلجمالي ودراسة االستثمار األجنتر
 اإلنمائية الرسمية والتعاون مع بلدان العالم، كنسبة من مجموع الموازنة المحلية

ي صناعة السياحة كنسبة مئوية  .3
 
من مجموع الوظائف ومعدل النمو دراسة عدد الوظائف ف

ي فرص العمل، بحسب نوع النوع. 
 
 ف
 

ي تواجه تفعيل بحوث الرأي العام 
ا: أهم التحديات النر  عاشر

ركز عىل المواضيع السياسية دون تناول المواضيع  .1
ُ
الزالت استطالعات الرأي العام ت

 المرتبطة بالتنمية. 
ا عىل جمع .2 ي واستمرار الحرب يؤثر كثب 

البيانات وخصوصا الدراسات  الوضع األمت 
 االستطالعية. 

3.  
ً
ي مجال استطالعات الرأي العام بشكل مستمر نظرا

 
عدم توفر برامج تعزيز القدرات ف

 لعدم توفر الموارد المادية. 
ي النقطاع الرواتب.  .4

ي المجال االحصان 
 
 أثرت الحالة االقتصادية للعاملي   ف

ي هو تحدي رئيسي للنظام التغب  الشي    ع والديناميكي عىل المستوى االقتصاد .5
 
ي والديمغراف

ي 
 اإلحصان 

ات المرتبطة بالواقع  .6 الحاجة ال تغطية االحتياجات الجديدة من البيانات والمؤشر
ي واالقتصادي

 السكان 
ي الجهات المصدرية.  .7

 
 نقص البيانات االحصائية ف

ي الجهات المصدرية.  .8
 
 ضعف تطبيق االدلة االحصائية ف

ات ضعف آليات وأساليب الرصد االح .9 ي المجاالت التنموية بعيدا عن المؤشر
 
ي ف

صان 
 الكمية التقليدية. 
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ات التنمية المستدامة  .10 ي مجال قياس مؤشر
 
قلة التجارب الدولية والممارسات الناجحة ف

 واستطالعات الرأي العام. 
 

 : أهم توصيات الدراسة إحدى عشر 
ي دراسة تفعيل استطالعات الرأي العام وبما يخدم أغراض  .1

 
 التنمية. البدء ف

 انشاء مركز خاص الستطالعات الرأي العام وعىل ان يكون له استقاللية مالية وإدارية.  .2
إنشاء لجنة وطنية رفيعة المستوى للتنمية المستدامة تعت  بمتابعة وضع آليات  .3

ات أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.   للحصول عىل مؤشر
اسل واإلبالغ عن اإلحصاءات   .4 تأسيس منصة أو لوحه معلومات وطنية لتسهيل عملية الب 

ات وأهداف التنمية المستدامة.  ي تقيس مؤشر
 الت 

ي مجال الدراسات  .5
 
تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات االحصائية ف

 االستطالعية. 
ي المتطلبات  .6 ات تطوير السجالت اإلدارية واإلحصائية بما يلتر اإلحصائية لحساب المؤشر

ي أهداف التنمية المستدامة. 
 
 الجديدة ف

ي والدراسات  .7
ي تطوير العمل اإلحصان 

 
البحث عن التجارب اإلحصائية الناجحة ف

ي هذا 
 
ي جميع مجاالت أهداف التنمية المستدامة لالستفادة منها ف

 
االستطالعية ف

 المجال. 
ي البيانات القديمة والج .8 اك مستخدمي تحسي   التعاون بي   منتىحر

ديدة وضمان أشر
البيانات وإرساء المعايب  األخالقية والقانونية واإلحصائية العالمية المتعلقة بالجودة 
م  اهة أذ تتطلب المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية أن تلب   والخصوصية والب  
اهة تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية  اإلحصاءات الرسمية بمعايب  الب  

  المستدامة
ات وطرق احتسابها  .9 ي مجال تعريف المؤشر

 
تنسيق الجهود لبناء القدرات الوطنية ف

  .وتكييفها بما يتناسب مع وضع البلد، وتحسي   قدرات صياغة السياسات
ي  .10

 
ي لبناء نظام للمراقبة والتقييم وإعداد تقارير دورية لرصد التقدم ف

تقديم الدعم الفت 
ات التنمية المستدامة   .مؤشر

ي الطوعي حول سب  العمل عىل تحقيق أهداف التنمية  .11
ي إعداد التقرير الوطت 

 
المساهمة ف

 المستدامة ليتم رفعه للمم المتحدة بشكل دائم. 
ي اليمن،  .12

 
ات التنمية المستدامة ف دعم تنفيذ ورشة عمل للجهات المصدرية لمؤشر

 والخروج بتوصيات تحدد آلية جمع وتداول البيانات بي   هذه الجهات. 
ات التنمية المستدامة وفق مراحل معينة،  .13 وضع خطة عربية موحدة للحصول عىل مؤشر

ات،  ي هذه المؤشر
 
وبرنامج يمكن االجهزة االحصائية من قياس مدى التطور الحاصل ف

ات إن حصلت.  ي استيفاء هذه المؤشر
 
 وجوانب القصور ف

ي االستفادة من تج .14
 
ارب البلدان العربية تفعيل التنسيق بي   االجهزة االحصائية العربية ف

ات التنمية  وفق لقاءات دورية يتم من خاللها تدارس واقع وتحديات الحصول عىل مؤشر
 المستدامة. 
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ي تشهد نزاعات مسلحة، مما يؤثر عىل  .15
ال شك أن هناك العديد من البلدان العربية والت 

ي هذا المجال، وربما 
 
ات، مع تعميم التجارب الناجحة ف يتم الحصول عىل هذه المؤشر

ي من نفس الوضع الذي تمر به هذه 
ي تعان 

االستفادة من تجارب دولية لبعض البلدان والت 
 الدول. 

 
 المراجع: 

(: الوضع الصىحي للمرأة المرصية، سلسلة صوت المرأة 2014المجلس القومي للسكان ) .1
ه(، القاهرة  المرصية، وبالتعاون مع المركز المرصي لبحوث الرأي العام )بصبر

www.enow.gov.eg 
ه ) -المركز المرصي لبحوث الرأي العام  .2 (: دليل اجراء استطالعات الرأي 2015بصب 

 مرص.  - العام، القاهرة
ات االجتماعية للتنمية المستدامة 2011أنور الزين بابكر مصطق  ) .3 (: قياس المؤشر

ة  ي السودان خالل الفب 
 
الخرطوم: جامعة السودان ، 2010 – 2004وعالقتها بالسكان ف

 ص. 287-، 2011للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم،
ي 1992حامد عمار ) .4 ي الوطن العرنر

 
ية ف ات واألوضاع، -(: التنمية البشر المفاهيم والمؤشر

، ص  . 92القاهرة، سيناء للنشر
ي اتخاذ 2007سعد الدين جمال ) .5

 
القرار،  (: تطبيقات استطالعات الرأي العام وأهميته ف

 األردن. 
ي نوري ) .6

 (: التنمية بي   المفهوم واالصطالح 2020سعيد غت 
ي المجتمع بي   التصديق والتشكيك، 2009عشاش نورين ) .7

 
(: استطالعات الرأي العام ف

 ،Volume 10،Numéro 3 -المجلة المغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية 
Pages 195-21الجزائر ، 

ي اعط هرمين .8
 
(: تقييم فاعلية منهجيات قياس الرأي العام عند اتخاذ 2012ا )حنان صدف

القرار: دراسة ميدانية عىل مركز استطالع الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
، كلية اإلعالم  قسم العالقات العامة واإلعالن، جامعة -بمجلس الوزراء، رسالة ماجستب 

 القاهرة
ي وآخ .9 ي دعم القرار (2014)رون عادل بن إبراهيم الصتر

 
: توظيف استطالعات الرأي العام ف

) ي بالمملكة العربية السعودية، أطروحة )ماجستب  اتيىحر جامعة نايف العربية -االسب 
اتيجية،  اتيجية، قسم الدراسات االسب   .2014للعلوم األمنية، كلية العلوم االسب 

 . 160-151ببليوجرافيا: ورقة 
: دار الكتاب (: 2006عصام الدين برير ) .10 ية، العي   بوي والتنمية البشر التخطيط الب 

. ص  . 217الجامغي
ي 2016عىلي لونيس ) .11

 
اتيجية لتحقيق التنمية الشاملة ف (: استطالعات الرأي العام كاسب 
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ي الشمول المالي 
 
ي االئتمان المرصف

 
ه ف   وتأثت 

) ي
ر
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
 )دراسة تحليلية ف

 
 

يالباحثة:   صبا عبد الحسي   صت 
 كلية االدارة واالقتصاد
 الجامعة المستنرصية

 د.: هشام طلعت عبد الحكيم
 االدارة واالقتصادكلية 
 الجامعة المستنرصية 

 

 

 

 

 

 2021  /    10  /    13 : تاري    خ استالم البحث

 2021  /   11   /    17   : تاري    خ قبول البحوث

ي العدد 
 
 2022مارس / اذار  : الخامس عشر نشر البحث ف

 

ي النسخة  / ديوي رمز التصنيف 
ون   2522-64X/657 : (Online) االلكتر

 2519-948X/657 : (Print) يةالورق النسخة / ديوي رمز التصنيف 
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ي االئتمان 
 
ه ف ي الشمول المالي وتأثت 

 
 المرصف
) ي
ر
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
 )دراسة تحليلية ف

ي                              أ.د.: هشام طلعت عبد الحكيم  الباحثة: صبا عبد الحسي   صبر

 المستخلص 
)عبارة عن عملية مالية يمكن من خاللها ضم فئات المجتمع المختلفة سواء الشمول المالي هو

 او 
ً
 او اناثا

ً
ي كانوا ذكورا

 
كات اعمال للجهاز المرصف وذلك من خالل تقديم  ،منضمات او شر

الخدمات المالية المختلفة بسهولة ويش وبتكلفة معقولة، وأيضا من خالل نشر الفروع 
المرصفية بالشكل الذي يضمن ويسهل الوصول اليها من قبل العمالء مما ينعكس عىل مستوى 

  (. د من جهة أخرىادي للبلمعيشتهم من جهة وعىل النظام االقتص
ي العراق وفقا لمبادرة البنك 

 
يهدف البحث الحالي ال تقييم وتحليل تجربة الشمول المالي ف

ي تحسي   
 
ات إيجابية ف ي بهذا الخصوص, وما لهذه التجربة من انعكاسات وتأثب 

 
المركزي العراف

, ولما لذلك من دور فاعل  ي
 
ي العراف

 
ي الجهاز المرصف

ي تعزيز طبيعة االئتمان المرصفيق 
 
ومؤثر ف

ي العراق. 
 
  وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ف

ات الشمول المالي )الوصول للخدمات 
ولتحقيق أهدافالبحث جرى تحليل وتقييم مؤشر

ي 
 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
( ف ي

 
 عن ) االئتمان المرصف

ً
المالية، استخدام الخدمات المالية( فضال

 (. 2019-2014امتدت للمدة الزمنية من )( سنوات 6ولمدة زمنية أمدها )
 
ً
 واضحا

ً
 معنويا

ً
ا ي اثبتت ان هناك تأثب 

توصاللبحث إل مجموعة استنتاجات ومن أبرزها الت 
 . ي
 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
ي ف

 
ي االئتمان المرصف

 
ات الشمول المالي ف

 لمعظم مؤشر
ي االئتمان ا ،االستبعاد المالي  ،الشمول المالي  الكلمات المفتاحية: 

 
ي  ،لمرصف

 
النظام المرصف

 . ي
 
 العراف

Abstract 
It is (a financial process through which different groups of society can be 
included, whether they are males or females, female members or 
business companies of the banking system, by providing various financial 
services easily and at a reasonable cost, and also by spreading bank 
branches in a manner that guarantees and facilitates access to them from  
before customers, which is reflected in their standard of living on the one 
hand, and on the economic system of the country on the other. 
The current study aims to evaluate and analyze the experience of 
financial inclusion in Iraq in accordance with the initiative of the Central 
Bank of Iraq in this regard, and the positive repercussions and effects of 
this experience in improving the nature of banking operations (loans and 
deposits) in the Iraqi banking system, and because of this of an effective 
and influential role in promoting and achieving development  Economic 
and social in Iraq. 
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To achieve the objectives of the study, the financial inclusion index 
(access to financial services) was analyzed and evaluated, as well as (bank 
loans) in the Iraqi banking system for a period of time of (6) years that 
extended from (2014-2019) 
The study reached a set of conclusions, the most prominent of which 
proved that there is a clear moral effect for most indicators of financial 
inclusion in bank loans in the Iraqi banking system. 
Keywords: financial inclusion, financial exclusion, bank loans, the Iraqi 
banking system. 

 المقدمة

ستخد
ُ
م مصطلح الشمول المالي ألول مرة للتعبب  عن محددات وصول األفراد إل الخدمات أ

المالية المتوافرة, غب  أن االهتمام الدولي بالشمول المالي قد ازداد بعد نهاية االزمةالمالية 
ي عرفت "بأزمة الرهن العقاري" عام )

حيث ازدادت التوجهات العالمية  ،(2008العالمية والت 
ي  نحو تحقيق

 
هدف الشمول المالي من خالل سياسات واجراءات تتخذها المؤسسات المالية ف
ائح المجتمع وتمكينهم  مختلف البلدان بهدف تعزيز وتسهيل وصول الخدمات المالية لكافة شر

ها بتكاليف منخفضة فضال عن توفب  امكانية اضافة  ،من استخدام كافة الخدمات المالية و توفب 
ئات المجتمع غب  المتعاملي   مع المؤسسات المالية واالستفادة منها أكبر قدر ممكن من ف

ة والمحرومة فضال عن وصولها ال المناطق البعيدة عن المراكز  ،وخصوصا الفئات الفقب 
 .  السكانية بهدف تعزيز االستقرار االقتصادي واالجتماعي

ي تقوم بالعمليات ا
ي يمكن الوقوف يمكن اعتبار المرصف بأنها المؤسسة المالية الت 

لمرصفية والت 
: قبول الودائع  ،ومنح القروض  ،عليها وتقسيمها ال اربعة انواع رئيسة من العمليات وهي

, وتقديم الخدمات المالية االخرى. ولكل من هذه العمليات تقسيمات  ي
واالستثمارالمحفط 
ي ،وأنواع متعددة

 
ضوء ذلك  كما ويختلف حجم وطبيعة كل منها من مرصف إل آخر وتختلف ف
ي الشكل وغب  ذلك. 

 
 المصارف فضال عن اختالفها من حيث الحجم والتخصص ف

 
 المبحث األول 
 منهجية البحث

  أوال: مشكلة البحث

يعد الشمول المالي احد التوجهات المعارصة لمعظم األنظمة المالية والمرصفية الحديثة حول 
ع البنك  ي تطبيق مبادرته المعروفة العالم, واستجابة لهذا التوجه العالمي شر

 
ي ف

 
المركزي العراف

, لما تشكله من اهميه ودور كبب  إلتاحة الخدمات  ي
 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
حول الشمول المالي ف

المالية والمرصفية المتنوعة ولكل فئات المجتمع باقل وقت وجهد وكلفه وبالرغم من الجهود 
ي هذا الميدان اال ان مما

 
ة المبذولة ف ي الكبب 

 
رسات الشمول المالي وتطبيقاته مازالت ضعيفة ف
،ويمكن معرفة االسباب الرئيسية لهذا الضعف بأثاره التساؤالت األتية:  ي

 
ي العراف

 
 النظام المرصف

ي بعد تطبيق  -1
 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
ي ممارسات الشمول المالي ف

 
ما مدى التقدم الحاصل ف

؟ ي
 
 مبادرة البنك المركزي العراف
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؟ما مدى  -2 ي
 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
ي الوصولللخدمات المالية ف

 
 االسهام المتحقق ف

المالية(   الشمول المالي )مؤشر الوصول للخدمات ما طبيعة العالقة والتأثب  بي   مؤشر  -3
؟ وبي    ي

 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
( ف ي

 
 )االئتمان المرصف

 ثانيا: أهمية البحث 
ي تسليطها 

 
ز أهمية البحث الحالية ف الضوء عىل واحدة من اهم الموضوعات و التوجهات تبر

ي األنظمة المالية والمرصفية
 
( والذي يعرف اصطالحا ب الحديثة ف لما يشكله  )الشمول المالي

من اهميه ودور كبب  إلتاحة الخدمات المالية والمرصفية المتنوعة ولكل فئات المجتمع باقل 
ي   ،ةوقت وجهد وكلف

 
ز أهمية البحث كذلك ف سعيها لتحليل وتقييم مستوى النجاح الذي  كما تبر

ي بهذا الخصوص
 
ي  وما  ،حققته مبادرة البنك المركزي العراف

ات الت  هي االنعكاسات والتأثب 
ي كما نوعا. 

 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
ي ف

 
ي تحسي   االئتمان المرصف

 
 حققتها هذه المبادرة ف

 ثالثا: اهداف البحث 
: باال يمكن ان نوجز أهم اهداف البحث ي

 ن 
. التعريف بالمحتوى  -1 ي

 
ي للشمول المالي واالئتمان المرصف

 
 العلمي والمعرف

ي  -2
 
ي النظام المرصف

 
ات الشمول )مؤشر الوصول للخدمات المالية( ف تحليل وتقييم احدمؤشر

 . ي
 
  العراف

3- . ي
 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
ي ف

 
 تحليل وتقييم االئتمان المرصف

ية -4 ي تحديد طبيعة العالقة التأثب 
 
ي االئتمان المرصفيللنظام المرصف

ات الشمول الماليق  لمؤشر
 . ي
 
  العراف

 رابعا: فرضية البحث 
ي االئتمان 

 
ات مستوى الوصول للخدمات المالية ف يوجد تأثب  معنوي ذو داللة إحصائية لمؤشر

 . ي
 
 المرصف

 الحدود المكانية للبحث خامسا: 
ي العر 

 
ي والذي يشتحقيقا ألهداف البحث جرى اختيار النظام المرصف

 
البنك المركزي مل عىل )تاف

ي 
 
ات البحث الحالية.   مصارف القطاع الحكومي والقطاع الخاص( ،العراف  ميدانا اللبحث متغب 

 سادسا: الحدود الزمنية للبحث
ر لهذا   ،( سنوات6والبالغة )  (2019 -2014تناولت البحث المدة الزمنية الممتدة من)  والمبر

ي بدأ فيها تطبيق   البيانات عنها وألنها تشتمل كذلكاالختيار هو توافر 
عىل المدة الزمنية الت 

ي حول الشمول المالي عام ) 
 
  (. 2017مبادرة البنك المركزي العراف

 سابعا: منهج البحث 
ي الحصول عىل المعلومات المتعلقة 

 
ي التحليىلي والذي يهتم ف

اعتمدت البحث المنهج الوصق 

لمدروسة وذلك لتحديد طبيعة تلك الظاهرة و التعرف عىل العالقات بالحالة الراهنة للظاهرة ا

ي حدوثها 
 
ي و  المتداخلة ف

ي نشوئها. و يعتمد األسلوب الوصق 
 
ي تؤثر ف

ات الت  وصفها وتحليل المتغب 

ي الواقع ومن ثم وصفها وصفا دقيقا والتعبب  عنها كيفيا او كميا. 
 
 عىل البحث الظاهرة ف
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ي 
 
 المبحث ا لثان
 السابقةالدراسات 

 2017عجور, حني   محمد بدر :  الباحث والسنة-1

 عنوان البحث
ي تحقيق المسؤوليةاالجتماعية تجاه 

 
دور االشتمال المالي لدى المصارف الوطنية ف

ي قطاع غزه( .  العمالء
 
 )البحث حاله البنوك اإلسالميةالعاملة ف

 هدف البحث

 تهدف البحث ال: 

  ي تحقيق المس     ؤوليةاالجتماعية التعرف عىل دور البنوك اإلس     المية
 
ي قطاع غزه ف

 
ف

تجاه عمالئها من خالل الوص               ول ال اكبر قدر ممكن من العمالء وتقديم خدمات 
 . ات االشتمال المالي

 ماليه متنوعه وتحقيق مؤشر

  .التعرف عىل مدى وصول عمالء المصارف اإلسالمية للخدمات المالية 

  ي
 
ي حاجه المتعاملي   معها تحليل مدىاس      تجابة المص      ارف اإلس      المية ف

 
قطاع غزه ف

 بالشكل المناسب. 

مجتمع وعينة 
 البحث

 القطاع المالي )البنوك اإلسالمية( قطاع غزه. 

اهم االستنتاجات 
ي توصلت اليها

 الت 

  ي محور الوصول ال الخدمات المالية بدرجه مرتفعة من الموافقة حيث بلغ
حط 

ي للمحور  سلوك الموظفي   وتعاملهم لدي البنك % ويرجع ذلك ال ان 66الوزن النستر
 جيد مما يسهل الوصول ال الخدمات المرصفية. 

  ابعاد االشتمال المالي و تحقيق 
وجود عالقه ارتباطيه طردية اإلحصائية بي  

ي قطاع غزه
 
 المسؤولية االجتماعية اتجاه البنوك اإلسالميةالعاملة ف

 2018جالل الدين بن رجب:  الباحث والسنة-2

 البحثعنوان 
 الشمول المالي والناتج المحىلي 

احتساب مؤشر مركب الشمول المالي وتقدير العالقة بي  
ي الدول العربية. 

 
 االجمالي ف

 هدف البحث

تهدف البحث ال احتساب مؤشر مركب للشمول المالي يمكن من الحصول عىل صوره 
ي الدول العربية 

 
 تكامال وشموال لوضع الشمول المالي ف

وايضااعتماد منهجيه اكب 
 الشمول المالي و نصيب الفرد من الناتج   وتقدير معامل  إحصائيةمتقدمة,

العالقة بي  
ي االتجاهي   باستخدام نموذج المعادالت االنيه ال 

 
ي الدول العربية ف

 
المحىلي االجمالي ف

ي 
 
كب   المرصي ف

جانب التعرف عىل اثر محددات اخرى عىل الشمول المالي كم مؤشر الب 
اتيجية وخطه   مؤشر سهوله ممارسه انشطه االعمال بعد المساعدة عىل وضع اسب 

 .  شمول )ادماج( مالي
 الوصول ال اكب 

مجتمع وعينة 
 البحث

% من 97دوله تغطي  148تقريبا ينتمون ال   الف شخص 140العينة تضم حوالي 
اذ تقوم  لغة 141سنه( باعتماد  15المعنيي   بالمسح )البالغي   الذين تتجاوز اعمارهم 

 ( بأعداد المسح. Gallup organization)  مؤسسه غالوب
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اهم االستنتاجات 
ي توصلت اليها

 الت 

ات الجزئية فقط بل يجب  ال يمكن الوقوف عىل وضع الشمول المالي اعتمادا عىل المؤشر
ات   يمكن من الحصول عىل صوره شامله ومتسقه للشمول المالي من ممب  

احتساب مؤشر
ي المؤشر المركب. هذا 

 
ي كل بعد من ابعاد الشمول المالي ف

 المؤشر التحليل االحصان 

 Triki, Faye, 2012 الباحث والسنة-3

 عنوان البحث
Financial Inclusion In Africa  

ي افريقيا
 
 الشمول المالي ف

 هدف البحث

ي قارة افريقيا, 
 
هدفت البحث ال التعرف عىل أداء النمو االقتصادي شموال واستدامة ف

ي تحتاج ال 
بحث قائمة الفرص والتحديات الخاصة بتحقيق الشمول المالي الت 

ي يمكن 
ي تحسي   البنية التحتية المالية الت 

 
االهتمام والعمل, وأيضا دور الشمول المالي ف

كات  ي االقتصاد مع حماية حقوق ان تسمح للفراد والشر
 
المشاركة بفعالية اكبر ف

 .  المستخدمي  

مجتمع وعينة 
 البحث

ي قارة افريقيا بشكل عام . 
 
ي ف

 
 القطاع المرصف

اهم االستنتاجات 
ي توصلت اليها

 الت 

وزيادة الشفافية  ،توفب  حلول مبتكرة, الخدمات االستشارية, وخدمات بناء القدرات
ي اإلبالغ عن  المؤسسات المالية المعنية بالتنمية

 
ي  ،ف

 
ي شبكة الوكيل المرصف

تبت 
 (. G2pتعزيز المدفوعات الحكومية لالفراد من خالل الهاتف المحمول ) ،للمصارف

ي 
 
 ثانيا: الدراسات الخاصة باالئتمان المرصف

 2018  غيث اركان عبد هللا, الباحث والسنة  

 البحثعنوان 
كات    التنبؤ بالفشل المالي للشر

ي العتماد تحليل مؤشر
 
تقييم جوده االئتمان المرصف

 (sherrordاستخدام نموذج )

 هدف البحث

 : ي
 تهدف البحث ال تحقيق مايأن 

 ( تسليط الضوء عىل نموذجsherrordوكيفيه استخدامه من قبل المرصف ) 

 ( توضيح استخدام نموذجsherrord ي المصارف
 
كات ( ف لتحليل المركز المالي للشر

طالبه القرض بشكل ينعكس عىل تقليل المخاطر اإلقراضية للمرصف من خالل 
كات.   التنبؤ الفشل المالي لتلك الشر

مجتمع وعينة 
 البحث

كات مدرجه  10تم اعتماد سوق العراق للوراقالمالية كمجتمع للبحث و تم اختيار  شر
ي التحليل ومن م

 
ختلف القطاعات وفق اليات ضمن السوق كعينة ف

 العينةالعشوائية. 

ي 
اهم النتائج الت 
 توصلت اليها

  ي ستقرضها للتعرف عىل
كات الت  ي استخدام نموذج عن الشر

يمكن للمرصف تبت 
اماتها.  كات عىل سداد الب    قدره هذه الشر

  ي معالجه الخلل المالي وبالتالي
 
عمليه التنبؤ بالفشل قبل وقوعه يساهم ف

ي عدم 
 
تعب  االئتمان والذي ينعكس عىل نمو المصارف وضمان يساهم ف

 استمرارية عملها. 
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 الجانب النظري للبحث 
 الشمول المالي :  المبحث األول

 أوال: مفهوم الشمول المالي 
ي الشمول المالي ان تكون كافة الخدمات المالية والمرصفية متاحة ألكبر عدد من 

يعت 
ي تكون ذات دخل منخفض المجتمعات والمؤسسات واالفراد 

ائح المجتمع الت  وبالخصوص شر
ي تقوم بتقديم 6, 2018نسبيا. )حسن: 

(. تشب  عبارة مؤسسة رسمية ال الجهة الرسمية الت 
ي بعض 

 
خدمات مالية تتمب   بالصفة القانونية وتضم كيانات تنظيمية متباينة عىل نحو واسع )وف

لمستويات مختلفة من أنواع الرقابة  البلدان ممكن ان تكون هذه الجهة افرادا( وتخضع
ي  اعتبار ان هذا العميل مشموال 

ف بها فهذا ال يعت  الخارجية, وبوجود الصفة القانونية المعب 
وط الخاصة بالوصول  ي لجميع الشر

 
بالخدمة المالية ولهذا يجب ان يكون العميل مستوف

 (. CGAP:2011,30الفعال)

ي  م الشمول المالي عىل تيسب  سهولة وصول الخدمات : يعتمد مفهو ووفقا لصندوق النقد العرن 
المالية والمرصفية لكافة المواطني   والقدرة عىل االستفادة من خالل تشجيعهم عىل إدارة 
أموالهم ومدخراتهم هذا ال جانب الحصول عىل تسهيالت ائتمانية و كذا التأمي   ضد الحوادث 

 غب  المتوقعة. 

 ثانيا: اهداف الشمول المالي 

ي اطار النظام المالي  الحد  -1
 
ي اطار التمويل غب  الرسمي وزيادة االستثمار ف

 
من االستثمار ف

الرسمي والتقليل من مخاطر مزودي الخدمات والمنتجات المالية الذين يعملون 
خارج اطار النظام المالي الرسمي وبالتالي يعزز من قدرات وامكانيات النظام الرسمي 

يعات النافذة وضبط عرض الخدمات والمنتجات ا لمالية وفق األسس والتشر
 ((ArabMonetary fund:2015,8-9والمعايب  الدولية. 

ة عىل االستثمار والتوسع   -2 كات الصغب  ي زيادة امكانية الشر
 
يساهم الشمول المالي ف

 :  (85, 2019)حسي  

التقليل من مخاطر السيولة من خالل تشكيل وتنوي    ع االصول المرصفية وجذب  -3

جدد وتحقيق االستقرار المالي من خالل تحقيق استقرار الودائع  المصارف لعمالء

 (. 7, 2015لديها .)خليل : 

 ثالثا: أهمية الشمول المالي 

 : ي
 يمكن تلخيص أهمية الشمول المالي باالن 

ي يمكن تحقيقها من خالل الشمول المالي السيما  -1
توجد العديد من المنافع اإلنمائية الت 

ي تتضمن الخدمات المالية عبر الهاتف استخدام الخدمات المالية ال
رقمية والت 

ي ، المحمول ها من تطبيقات التكنولوجيا المالية. )شنتر  : لخرص   ،وبطاقات الدفع وغب 

2018،107) 
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ي مصاف  -2
 
(: يمكن الي دولة ان تكون ف مكننة النظام المالي )االتمتة والتشغيل االلي

ي المجال المالي وذلك من 
 
ونيا ف خالل اتمتة هذه الخدمات الدول المتقدمة الكب 

وتوسيع انتشارها واتاحتها بهدف جذب المزيد من المستخدمي   السيما ونحن نعيش 
ونيات ي مجال االتصاالت وااللكب 

 
ي ثورة تكنلوجية مستمرة ف

 
ي استخدام ، ف

 
فأن الزيادة ف

ي مجال المدفوعات سينفع كل األطراف المرسلة 
 
ونية خاصة ف الخدمات المالية االلكب 

ي تقدم هذه الخدمة اذ تصل المدفوعات بكلفة 
والمستلمة وأيضا المؤسسة المالية الت 

ي تتبع حركة األموال ،اقل وبشعة اكبر 
 
 قدرة النظام المالي ف

 ،فضال عن تحسي  
وعمليات غسيل األموال وتمويل  ،ومراقبتها لتقليل مستويات الجرائم المالية

ي ستخلق فرصة لدخول كما وان اتمته المدفوعات وتحوي  ،اإلرهاب
ون  لها للنظام االلكب 

 للنظام المالي الرسمي واالبتعاد عن 
ي عداد المستخدمي  

 
المزيد من االفراد ف

 (67، 2019 )لفتة:  المؤسسات المالية غب  الرسمية. 
ي تعزيز المنافسة بي   المؤسسات المالية: لجذب اكبر عدد  -3

 
يساهم الشمول المالي ف

امالت المرصفية حيث تعمل المؤسسات المالية والمصارف من الزبائن والعمالء والمع

 .  ،2018 ،وبوعافية )بن قيدة عىل تنوي    ع خدماتها ومنتجاتها واالهتمام بجودتها اكب 

94 .) 

 رابعا: نطاق الشمول المالي 

ي توسيع نطاق الشمول لتمكي   النمو الشامل والحد من الفقر من خالل خلق وابتكار 
يأن 

بالتوازي مع تعلم كيفية إدارة المخاطر الناشئة عن تطور هذه  جديدة.  منتجات وخدمات مالية

الخدمات للتقليل من خطر التعرض لإلساءة المتعلقة بغسيل األموال وتمويل اإلرهاب. فأن 

اهة والشمول المالي وتنفيذ المعايب  العالمية األخرى عىل سبيل المثال 
تحقيق التوازن بي   الب  

ي وضعتها: 
 تلك الت 

ولجنة  (cpss)  المرصفية  والمنظمات الدولية لهيئات األوراق المالية للرقابة )بازل( لجنة -

. ومن  (bcbs) دفع التسوية والنظم  ي سالمة ومتانه النظام المالي
 
سيكون له دور هام ف

. البنك  (iosco) المؤسسات الدولية المسؤولة عن تحقيق وتوسيع نطاق الشمول المالي

ة المركزي والبنوك التج ارية وهيئة سوق رأس المال ومؤسسات التمويل الصغب 

 (. 10 ،2014 والمؤسسات المالية األخرى . )ابودية: 

ات الشمول المالي 
 خامسا: مؤشر

ات مستوى الوصول للخدمات المالية -1  مؤشر

 ، ات االساس لتمهيد الطريق نحو تعزيز وتحقيق الشمول المالي تمثل هذه المؤشر

ي وقت حاجتهم للخدمات  وذلك من خالل تقليل الجهد 
 
الذي يتحمله االفراد ف

ات وطبيعة مستوياتها كانت وال تزال دون المستوى  المالية، اال ان واقع هذه المؤشر

ي تؤدي ال اإلستبعاد 
 المطلوب وهذا بدوره يعتبر احد االسباب األساسية الت 

، :  وسيتم  المالي ي
ات وكاآلن    إستعراض عدد من هذه المؤشر
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)الف  المرصفية: يحسب هذا المؤشر بقسمه عدد السكان البالغي   مؤشر الكثافة  -أ

 نسمة( عىل عدد الفروع المرصفية. 

: ويحتسب وفق النسبة اآلتية: )عدد فروع  -ب ي
 
مؤشر اإلنتشار المرصف

عدد السكان البالغي   )الف نسمة( اي انها تمثل مقلوب المؤشر  المصارف/ 

  المرصفية(.  )الكثافة السابق

( كم: ويحتسب هذا المؤشر 1000( لكل ) ATMالرصافات اآللية )مؤشر عدد  -ج

 ( كم من مساحه البلد. 1000من خالل عدد الرصافات اآللية لكل )

 ( كم:  نقاط البيع هي أجهزة خاصة 1000( لكل )POSمؤشر عدد نقاط البيع ) -د

موصولة بشبكة المرصف موضوع تحت ترصف صاحب المحل التجاري، حيث 

ياته با تقوم األجهزة لتأكيد من مدى كفاية رصيد صاحب البطاقة للوفاء بمشب 

 
ً
الخصم من حساب العميل  بإتمام عملية السداد و يجري ومن ثم إصدار إيصال

اء فقط.   وإضافته ال حساب المحل وهي تستخدم للشر

ات إستخدام الخدمات المالية -2   مؤشر

ات وعىل النحو   : يعتمد هذا المتغب  مجموعة من المؤشر ي
 اآلن 

 ملكية الحسابات المرصفية لدى المصارف ال إجمالي عدد السكان:  -أ
تعد  مؤشر

ي تعزيز الشمول المالي 
 
عمليات فتح الحسابات المرصفية من العوامل األساسية ف

ونية وتشب   التقليدية والمرصفية وكذلك اإلستفادة من الخدمات المالية
واإللكب 

المفتوحة لدى المصارف لم  الحسابات المرصفيةالبيانات المتاحة ال ان عدد 

 تصل ال المستوى المطلوب بالمقارنة مع بعض الدول العربية. 

 مؤشر عدد البطاقات المرصفية المصدرة -ب

 سادسا: االستبعاد المالي 

ي يصادف الناس خاللها صعوبة 
عرفت المفوضية االوربية االستبعاد المالي بأنه "العملية الت 

ي تمكنهم وصول واستخدام 
ي تالئم احتياجاتهم البسيطة والت 

المنتجات والخدمات المالية الت 

ي المجتمع ". كما يعرف أيضا " بأنه عدم قدرة فئات معينة من المجتمع 
 
من عيش حياة طبيعية ف

ة والمتوسطة الحجم من الوصول واستخدام الخدمات المالية  كات الصغب  فضال عن الشر

ي من أولها واهم
ها اإليداع واالئتمان والمدفوعات والتحويالت بحيث تكون الرسمية والت 

 (. 18, 2020معامالتهم المالية خارج النظام المالي الرسمي ")صبيان  : 

 أسباب االستبعاد المالي  سابعا: 

ي تؤدي ال 
بعد ان اس      تعرض      نا ص      ور او اش      كال االس      تبعاد المالي البد من تحديد األس      باب الت 

 : ي
ي يمكن ان نوجزها باالن 

 (Mitton,2008:2)االستبعاد المالي والت 

1-  : ي
 
هو الذي يحص       ل بس       بب قلة انتش       ار موزعي الخدمات المالية  االس       تبعاد الجغراف

ي الحرص  والريف او تحصل بسبب اغ
 
 الق الفروع المرصفية. والمرصفية ف
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وط:  -2 عىل س  بيل المثال عدم التأهيل بس  بب الحد األدن  لإليداع اس  تبعاد بس  بب الش  ر

ي او متطلبات الهوية. 
 المطلوب وضعف سجل االئتمان التاريىح 

ويحص        ل بس        بب ارتفاع تكاليف الخدمات والمنتجات المالية  االس        تبعاد الس        عري:  -3

 والمرصفية. 

4-  : ي
النوع من االس     تبعاد بس     بب ان مقدمي الخدمات  يحص     ل هذا  االس     تبعاد التس     وي ر

المالية والمرص    فية ال يس    تهدفون بعض المجموعات من العمالء األقل ربحية وبالتالي 

 يصبح هؤالء المستبعدين غب  مدركي   وملمي   بالخدمات المالية والمرصفية المتاحة. 

5-  : ي
ر
 ويحصل بسبب عوامل تتعلق بالثقافة والنفسية.  االستبعاد الذان

 

ي 
 
 المبحث الثان

ي 
 
 االئتمان المرصف

ي 
 
 أوال: مفهوم االئتمان المرصف

تعتبر االئتمان احدى اشكال العمليات المرصفية الكالسيكية للبنك, كما انها احدى اشكال 

ي البنوك من حيث الحجم وهي عبارة عن منح مبلغ من النقود مقابل تأجيل 
 
توظيف األموال ف

ي المستقبل 
 
متفق عليه بي   الطرفي   وتحط  االئتمان بأهمية خاصة الدفع ال وقت محدد ف

بالنسبة للمصارف النها تحقق الربحية للمرصف فضال عن انها تعتبر مقياس لقابلية العميل 

عىل الحصول عىل القيمة الحالية سواء كانت نقود او بضائع او خدمات مقابل تأجيل الدفع 

ي المستقبل وتهتم البنوك
 
ي  النقدي ال وقت محدد ف

بوضع الضوابط والخطط والعنارص الت 

راس المال  ،السيولة ،الربحية، تمهد لمنح االئتمان ومن هذه العنارص نوع وحجم الضمان

( وتعرف أيضا بانها 194, 2011)ال شيب:  استقرار الودائع.  ،المركز المالي للعميل ،الممتلك

ي يتم بمقتضاها تزويد اال
ي تقدم للزبائن والت 

ي المجتمع تلك الخدمات الت 
 
كات ف فراد والشر

ط ان يتعهد المدين بسداد تلك األموال وفوائدها.   ،2008 )عبد الحميد:  باألموال المطلوبة بشر

17 .) 

ي 
 
 ثانيا: أهمية االئتمان المرصف

ي أوجه نشاط المصارف اذ يشكل العائد المتولد 
 
ة ف يساهم نشاط منح االئتمان مساهمة كبب 

( وتؤدي كفاءة تشغيل موارد 10, 2002 أي مرصف )الدغيم: عنه المصدر األساسي إليرادات 
ة العوائد المتحققة من مزاولة نشاط منح االئتمان )العبادي وخربوش:   المرصف ال تنامي وتب 

طي   مهمي   يجب ان يتوفرا عند منح القروض63, 2002 ط األول/ هو الثقة  ،( و هناك شر الشر
ي الموعد المحدد وبصفة 

 
ي ان المدين سوف يقوم بالسداد ف

 
المرصفية اذ ان الدائن له الثقة ف

اماته.   عامة فهو له القدرة عىل الوفاء بجميع الب  
ي جرى فيها منح القرض 

ورة وجود فجوة زمنية بي   المدة الت  ي رص 
 
ي / فيتمثل ف

ط الثان  اما الشر

ي يجري 
جاع القرض اذ ال يعتبر قرضا بدون وجود هذه الفجوة. )الطاهر والمدة الت  فيها اسب 

 (. 55, 2015األطرش,
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 ثالثا: أنواع االئتمان
 هناك أنواع متعددة من االئتمان ولكل نوع وظيفة متخصصة به ومن هذه األنواع: 

وهي من اكب  أنواع االئتمان استخداما وتقدمها المؤسسات  االئتمانات الشخصية:  -1

ية وبالخصوص المصارف وتكون هذه االئتمان عبارة عن مبلغ من المال يقدم من المال

قبل المرصف للفراد مقابل تقديمهم مجموعة من الضمانات ال المرصف الذي 

سيقدم القرض ومن خاللها يجب التحقق من طبيعة الدخل الشخضي للشخص 

ض. )  (Glenn Curtis:2017,30المقب 

 وتقسم االئتمان حسب الضمان ال :  ان: االئتمانات حسب درجة الضم -2

ي  -أ
االئتمان المضمونة: وآلية هذه االئتمان تقوم عىل أساس تقديم ضمان للجهة الت 

 تمنحها )المرصف( مقابل الحصول عليها. 

وآلية هذه االئتمان ال تعتمد عىل منح اية ضمانات  االئتمانات غت  المضمونة:  -ب

 للحصول عليها وانما تقابلها فرضفائدة عالية عىل القيمة االجمالية للقرض. 

ي تقدمها المصارف مقابل الحصول عىل رهن  االئتمان العقارات:  -ت
وهي االئتمان الت 

 (Latoya irby:2017,30عقاري. )

 ل: االئتمان بحسب المدة الزمنية: وتقسم ا -ث

  امات البسيطة ي تشمل عىل االلب  
االئتمان قصب  االجل: وهي االئتمان الت 

اء بعض األشياء او دفع مبالغ نقدية.   ويحصل عليها االفراد مقابل شر

  اء األشياء ي تعتمد عىل تمويل شر
االئتمان متوسطاالجل: وهي االئتمان الت 

اوح المدة الزمنية الخاصة بسدادها بي   ال
سنة والخمس المتوسطة اذ تب 

 سنوات. 

  اء األشياء ذات االثمان االئتمان طويل االجل: وتعتمد هذه االئتمان عىل شر

المرتفعة لذلك من الممكن ان تصل مدة سدادها ال ما يقارب العشر 

 ( Ncyclopedia.com,2017سنوات.)

االئتمان من حيث القطاعات االقتصادية: وهي االئتمان طويلة األمد وتتكون من  -ج

تمان صناعية واالئتمان عقارية واالئتمان سكنية واالئتمان زراعية واالئتمان )االئ

 (. Rnkin:2012,18تجارية( وهكذا. )

 رابعا: إجراءات او أسس منح االئتمان 
تعتبر االئتمان من أوجه االستثمار للموارد المالية للمرصف اذ تمثل الجانب األكبر من األصول 

ي 
:  تقوم بها إدارة المرصف لمنح االئتمان ومن أهمها وابرزها وهناك عدد من اإلجراءات الت  ي

مايأن 

(Jessup:1980,175-199 :1, 2017( )محسن: 78, 2017( )رحيم واخرون) 

ي  -1
ي من المراحل المهمة الت 

االستعالم وجمع المعلومات وتعتبر مرحلة االستعالم االئتمان 
ي يتوقف عليها القرار بمنح ا

لزبون القرض المطلوب او ال تقوم بها إدارة المرصف والت 
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ي الوقت نفسه ال جهود واضحة ومصادر عديدة لجمع المعلومات عن الشخص 
 
وتحتاج ف

, مقابلة المرصف, مقابلة  ي الذي يطلب القرض ومن هذه المصادر االستعالم الخارجر
 الزبون, والتقارير المالية(. 

لقرض عىل صيغة العقد تحقيق الرضا للطرفي   اذ يجب ان يتوفر الرضا من قبل اطراف ا -2
 الخاص به وباتباع مجموعة من النقاط القانونية الموضوعة. 

طبيعة القرض وتعبر عن الشكل الخاص بالقرض سواء كانت عبارة عن مبالغ نقدية قابلة  -3
للرصف ومن ثم يجري سدادها الحقا او أشياء مادية يجري دفع قيمتها وفقا لدفعات 

 متفرقة. 

ي تكون مسؤوليتها األساسية منح شخصية ونوعية الفئات الب -4
ي المرصف والت 

 
ية العاملة ف شر

 االئتمان واالئتمان. 

ي ظلها المرصف.  -5
 
ي يتواجد ويعمل ف

 البيئة التنافسية الت 

 خامسا:وظائف االئتمان
( 321, 2009عدة وظائف حسب اتفاق معظم الباحثي   ومن أهمها :)عبد هللا:  لالئتمان

 (28, 2017)رحيم واخرون: 

ي االقتصاد تستوجب توفب   -أ
 
ي المتنوع ف تمويل اإلنتاج ان عملية تمويل االستثمار اإلنتاجر

ها من خالل االئتمان وكذلك االئتمان  قدر من رؤوس األموال وهذه المبالغ يمكن توفب 

ي تقدمها المصارف لغرض تمويل العمليات اإلنتاجية واالستثمارية المختلفة. 
 الت 

المستهلكي   عىل السلع والخدمات آنيا ودفع  تمويل االستهالك أي حصول -ب

ياتها  مبالغهاآجال وذلك بواسطة االئتمان المقدمة من قبل المصارف لتغطية مشب 

 وادامة الحركة التجارية. 

زيادة االهتمام بالضمانات المقدمة لقاء االئتمان ومسك حسابات القسم واتخاذ ما  -ج

ي تحصيلها وحفظ يلزم من إجراءات وتدابب  من اجل االحتياط للد
 
يون المشكوك ف

 ملفات عمالء المرصف. 

زيادة االهتمام بالضمانات المقدمة لقاء االئتمان ومسك حسابات القسم واتخاذ ما يلزم من  -د

ي تحصيلها وحفظ ملفات عمالء 
إجراءات وتدابب  من اجل االحتياط للديون المشكوك ف 

 المرصف واتخاذ أي إجراءات إدارية او مالية او قانونية بخصوص هذه القروض. 

 

 الجانب العمىلي للبحث
 األول المبحث

ات البحث ات متغت   تحليل مؤشر
ات الشمول المالي 

 اوال: تحليل مؤشر
ي النظام  

 
ات الشمول المالي ف

ي هذه الفقرة عرض وتحليل نتائج احد مؤشر
 
ستجري ف

ي وللمدةالزمنية )
 
ي العراف

 
ات 2019-2015المرصف ات كل من مؤشر ( وتتضمن هذه المؤشر
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, عدد الرصافات,   فية,مستوى الوصول للخدمات المالية) الكثافةالمرص  ي
 
االنتشار المرصف

 : ي
ي االن 

 
ات ف  نقاط البيع(, وسيجري عرض وتحليل هذه المؤشر

ات مستوى الوصول للخدمات المالية:  - 1   مؤشر
, وذلك   ات االساس لتمهيد الطريق نحو تعزيز وتحقيق الشمول المالي تمثل هذه المؤشر

ي 
 
وقت حاجتهم للخدمات المالية, اال ان من خالل تقليل الجهد الذي يتحمله االفراد ف

ات وطبيعة مستوياتها كانت وال تزال دون المستوى المطلوب وهذا  واقع هذه المؤشر
, ي تؤدي ال االستبعاد المالي

وسيتم   بدوره يعتبر من احد االسباب األساسية الت 
ي : 
ات وكاالن    استعراض عدد من هذه المؤشر

 المرصفية مؤشر الكثافة -أ
)الف نسمه( عىل عدد الفروع  هذا المؤشر بقسمه عدد السكان البالغي   يحسب  

ي البيئة العراقية قد   (1ويتضح من نتائج الجدول) ،المرصفية
 
ان الكثافة المرصفية ف

ي انه لكل)2015( عام )43.24بلغت )
ي 43,24( وهذا يعت 

 
( الف شخص فرع مرصف

ي تبلغ فرع واحد و هي نسبه منخفضه جدا بالمقارنةبالنسبةالمعيا
ريةالعالمية والت 

 ( الف شخص. 10واحد لكل )
:  -ب ي

 
 مؤشر االنتشار المرصف

ي وفق النسبة االتية: )عدد فروع المصارف
 
عدد   /  ويحسب مؤشر االنتشار المرصف

 )الكثافة ( اي انها تمثل مقلوب المؤشر السابقةالسكان البالغي   )الف نسم
 المرصفية(. 

 ( كم1000( لكل ) ATM)مؤشر عدد الرصافات االليه  -ج
ي يسغ البنك المركزي 

ي المهمة الت 
ون  تعد الرصافات االليه احد ادوات الدفع االلكب 

ي ال زيادتها وذلك من اجل ادخال اكبر عدد ممكن من االفراد داخل النظام 
 
العراف

المالي ومحاوله زياده العمليات المرصفية داخل النظام المالي باستخدام ادوات 
ي التخلص من التعامل بالنقد تدريجيا. ويحتسب هذا المؤشر من الدفع اال

ون  لكب 
 ( كم من مساحه البلد. 1000خالل عدد الرصافات االليه لكل )

  ( كم 1000( لكل )POSمؤشر عدد نقاط البيع ) -د
ي الوصول ال الخدمات المالية

 
بأشع  والمرصفية تعتبر عدد نقاط البيع وسيله ف

: وقت واقل تكلفة وفوائ وحفظ  ،وتقليل المخاطر  ،زياده المبيعات  د نقاط البيع هي
 وسهوله التدقيق والمتابعة ،واالستثمار بعمليات مالية امنه وموثوقة  ،راس المال

. نقاط البيع هي اجهزه  ي
ون  ونية من قبل المستفيدين من عمليات الدفع االلكب  اإللكب 

المحل التجاري خاصه موصولة بشبكه المرصف موضوع تحت ترصف صاحب 
ياته  حيث تقوم األجهزة بالتأكيد من مدى كفاية رصيد صاحب البطاقة للوفاء بمشب 

الخصم من حساب العميل  ومن ثم اصدار ايصال بإتمام عمليه السداد و يجري
اء فقط.   واضافته ال حساب المحل وهي تستخدم للشر
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ات مستوى الوصول للخدمات المالية (1جدول )  ي العراق  مؤشر
 
ةوالمرصفية ف   (2019 -2015) للفب 

 

ية
رصف

لم
ة ا
اف
كث
ال

 

)%
و )
نم
ال

 

ف ي 
رص

لم
ر ا
شا
النت
ا

 

)%
و )
نم
ال

ت  
فا
رصا

 ال
دد
ع

(
A

TM
)
 )%

و)
نم
ال

 

( 
ع
بي
 ال
ط
قا
ن

P
O

S
)
 

)%
و )
نم
ال

 

2015 43.24 - 2.31 - 1.02 - 1.31 - 

2016 43.74 1.16 2.29 -0.86 1.07 4.90 1.88 43.51 

2017 44.05 1.85 2.27 -0.87 1.80 68.22 5.20 176.60 

2018 44.16 0.25 2.26 -0.44 2.30  27.8 5.80 11.54 

2019 44.25 0.20 2.25 -0.44 2.80 21.7 10.30 77.59 

ي    4.90   1.80  2.28  43.89 المتوسط الحسانر

ات استخدام الخدمات المالية:  -2   مؤشر

ات وعىل   : يعتمد هذا المتغب  مجموعه من المؤشر ي
 النحو االن 

أ_ مؤشر ملكية الحسابات المرصفية لدى المصارف ال اجمالي عدد السكان: تعد عمليات 
ي تعزيز الشمول المالي وكذلك االستفادة 

فتح الحسابات المرصفية من العوامل األساسية ف 
ونية وتشب  البيانات المتاحة ال ان عدد 

من الخدمات الماليةوالمرصفيةالتقليديةواإللكب 
لحسابات المرصفيةالمفتوحة لدى المصارف لم تصل ال المستوى المطلوب بالمقارنة ا

 . ي  مع بعض الدول العرنر
 ( ان عدد البطاقات المرصفية2) مؤشر عدد البطاقات المرصفية المصدرة: يبي   الجدول -ب

ا جدا   ،2017( بطاقة مرصفية عام 127594)  المصدرة قد بلغ ثم ارتفعت ارتفاعا كبب 
ي 
 ،%(584نمو قدرها ) ةوبنسب ة( بطاقه مرصفي872894لتصل ال ) 2018العام ف 

ي ذلك ال حمله توطي   رواتب الموظفي   لدى المصارف العراقية
ثم   ،ويعزى السبب ف 

ي عام 
وبنسبة زياده قدرها  ةمرصفي ة( بطاق1460891لتصل ال ) 2019ارتفعت اكب  ف 

(67.4)%.                   

 (2019 - 2017) ةات استخدام الخدمات المالية للمدمؤشر  (2جدول )

 عدد الحسابات لدى المصارف السنوات
 اجمالي عدد السكان / 

التغب  
)%( 

عدد البطاقات 
 المصدرة المرصفية

  التغب  )%(

2017 0.034  _ 127594  _ 

 2018 0.040 17.6 872894 584 

2019 0,068 2,8 1460891 67,4 

ي    820459  0.047  المتوسط الحسانر

 المصدر: من اعداد الباحثة. 

ي  -3
 
  مؤشر العمق المرصف

ي مستوى تطور الوساطة المرصفية من خالل سهولة الوصول ال 
يبي   مؤشر العمق المرصف 

ي المؤسسات واالدوات المرصفية
المختلفة  الخدمات المرصفية, وانخفاض تكلفتها والتوسع ف 
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ي دعم عمليات 
 
ي تسهم ف

ي باستخدام والت 
 
االستثمار والتنميةاالقتصادية ويتم قياس العمق المرصف

ين رئيسيي   وهما:    مؤشر
: يشب  الجدول-أ ( ال نتائج تحليل 3) مؤشر نسبه ائتمان القطاع الخاص ال الناتج المحىلي االجمالي

قد  الخاص ال الناتج المحىلي االجمالي حيث يتضح ان هذه النسبة  مؤشر نسبة ائتمان القطاع
 .%(13( وبمعدل نمو قدره ) 0,080لتصل ال) 2019بلغت عام 

نتائج   (3يوضح الجدول): مؤشر نسبه ودائع القطاع الخاص ال الناتج المحىلي اإلجمالي  -ب
ي 
 
ي العراف

 
ي القطاع المرصف

 
تحليل مؤشر نسبة ودائع القطاع الخاص ال الناتج المحىلي االجمالي ف

ي عام  يتضح ان قيمه المؤشر بلغتحيث   (2019 - 2015للعوام ) 
بلغ قيمه قدرها  2019ف 

 .%(9بمعدل نمو قدره )   (0,117)

ي للخدمات المالية للمدة ) (3جدول )
 
ي العمق المرصف  (2019-2015مؤشر

 السنوات
ائتمان القطاع الخاص / 
 الناتج المحىلي االجمالي 

 التغب  
)%( 

ودائع القطاع الخاص 
الناتج المحىلي  / 

 االجمالي 

 تغب  ال
)%( 

2015 0,0940 - 0,123 - 

2016 0,0920 -2 0,120 -2 

2017 0,0860 -6 0,116 -3 

2018 0,0790 -8 0,107 -8 

2019 0,0800 13 0.117 9 

ي    0,117  0.086 المتوسط الحسانر

 المصدر: من اعداد الباحثة. 

 التجميعي  -4
 المؤشر

ات الفرعية   التجميغي تجميعيا للمؤشر
 واحد يمثل الشمول المالي ويعد يمثل المؤشر

ي مؤشر
 
ف

 . ي مستوى الشمول المالي
 
ي تعكس مدى التقدم الحاصل ف

 التجميغي المرآة الت 
اوح   المؤشر تب 

ي مستوى 
بت قيمه المؤشر من الواحد فان هذا يعت  قيمه المؤشر بي   الواحد والصفر اذ كلما اقب 

 التجميغي  (4) عال من الشمول المالي والعكس صحيح تشب  نتائج الجدول
ال ان قيمه المؤشر

  %( عن العام الذي سبقه. 13,6( وبنسبة نمو بلغت )2019( عام )0,25كانت )

 التجميعي للشمول المالي للمدة )4جدول )
 (2019-2015( المؤشر

 التغب  % المؤشر التجميغي  السنوات 

2015 0,11 - 

2016 0,10 -9 

2017 0,21 110 

2018 0,22 4,8 

2019 0,25 13,6 

ي    0,18 المتوسط الحسانر

ي 
 
 ثانيا: تحليل مؤشر االئتمان المرصف

ي وللمده 5يوضح الجدول )
 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
ي ف

 
( نتائج تحليل قيم مؤشر االئتمان المرصف

 (. 2019 -2015الزمنيةالمبحوثة) 
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ي انه قد بل
 
ثم   ،(2015دينارعام )( ترليون 36,8غ )يتضح من نتائج تحليل قيمه االئتمان المرصف

ثم استمر باالرتفاع  ،%(1,09وبنسبه نمو قدرها )  (2016( تريليون دينار عام )37,2ارتفع ال )

( 2018%( ثم ارتفع مجددا عام )2,15وبنسبة نمو )  (2017ترليون دينار عام )  (38ليصل ال )

ي عام )1,32( ترليون دينار وبنسبه نمو قدرها )38,5ليبلغ )
 
( ارتفع االئتمان بشكل 2019%( وف

للتحسن ,%( ولقد كان9,35( ترليون دينار وبأكبر نسبه نمو بلغت )42,1كبب  نسبيا ليبلغ )

ي االئتمان هذا العام. 
 
ي الكبب  دورا ملحوظا الرتفاع نسبه النمو ف

 االمت 

ي للمدة ) (5جدول )
 
ي العراف

 
ي النظام المرصف

 
ي ف

 
 (2019-2015مؤشر االئتمان المرصف
ي  المبالغ

 
 )ترليون ( دينار عراف

ي  السنوات 
 
 النمو )%( االئتمان المرصف

2015 36,8  

2016 37,2 1,09 

2017 38 2,15 

2018 38,5 1,32 

2019 42,1 9,35 

ي    38,52 المتوسط الحسانر

ي 
 
 المبحث الثان

ي لفرضيات البحث
 
 االختبار االحصان

لقياس تأثب  متغب  مستقل االنحدار الخّطي البسيط يتضمن هذا المبحث استخدام أسلوب 
ي متغب  )تابع( مستجيب واحد، 

 
ي عبر معطيات )مفش( واحد ف

 Amosبرنامج التحليل اإلحصان 
ي المتغب ّ التابع

 
ية للمتغب ّ المستقل ف ي  لبيان طبيعة العالقة التأثب 

 F)وتطبيق المختبر اإلحصان 
- TESTي العمليات المرصفية  ( الختبار فرضيات تأثب  الشموال

 
لمالي بصفته كمتغب ّ مستقل ف

-P) فعندما تكون( F - TEST)لبيان معنوية التأثب  تستعمل الباحثة اختبار بصفتها كمتغب ّ تابع، 
Value  تقبل الفرضية تقبل فرضية التأثب  والعكس صحيح، بعبارة اخرى ( 0.10أقل أو تساوي

المحتسبة أصغر أو تساوي مستوى  Fلة( المناظرة لقيمة عندما القيمة االحتمالية )مستوى الدال
، وال سيما ان قيمة معامل االنحدار  (0.10معنوية ) فض فرضية التأثب  وبخالف ذلك سب 

(β ي
 
ي المتغب  المستجيب ف

 
ي االنحدار الخطي البسيط تشب  إل مقدار التغب  ف

 
()الميل الحدي( ف

ي انموذج حدة واحدة حال ارتفعت قيمة المتغب  المستقل بمقدار و 
 
بينما يشب  الحد الثابت ف

ي حال كانت قيمة Constantاالنحدار الخطي )
 
( إل قيمة المتغب  التابع المستجيب المقدرة ف

 2R (Coefficient Ofالمتغب  المستقل تساوي صفرا ، بينما يؤشر معام  ل التحديد %
Determination 2المستقل يفش ما قيمته =  %( إل ان المتغب  المستقل أو الُبعدR  من

ي تطرأ عىل المتغب  التابع،
ات الت  ي  إذ ستختبر  التغب 

ي هذه المبحث من التحليل اإلحصان 
 
ف

 فرضيات التأثب  اآلتية: 
ي :  الفرضية الرئيسة

 
ي االئتمان المرصف

 
 يوجد تأثت  معنوي ذو داللة احصائية للشمول المالي ف

ي و  تطبيق تحليل االنحدار الخّطي البسيط وكانت نتائج 
بوساطة  (F - TEST)المختبر اإلحصان 

ي 
:  الختبار الفرضية 25االصدار Amosبرنامج التحليل اإلحصان  ي

 التأثب  عىل النحو االن 
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( وحسب مخرجات اسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط أنموذج تأثب  6توثق نتائج جدول )
ي ظل مستوى معنوية المتغب  المستقل )الكثافة 

 
ي )االئتمان النقدي( ف

 
-P)المرصفية( ف

Value=0.644) (.بما يؤكد ان قيمة 0.10اكبر من ) وهوF ( 3.367المحتسبة البالغة)   كانت
%( ليؤشر ان الكثافة 52.9( وبمعامل تحديد بلغ )125.55غب  معنوية وبحد ثابت سجل )

ي 
 
ي تحدث ف

ات الت  ي المرصفية يفش ما قيمته تساوي معامل التحديد من التغب 
 
. االئتمان المرصف

ي الكثافة المرصفيةβ=3.338فيما بلغت قيمة )
 
 ( بما يؤشر ان التغب  بمقدار وحدة واحدة ف

ي يؤدي 
 
ي االئتمان المرصف

 
هن رفض الفرضية الفرعية 3.338بواقع ) إل تغب  ف ( وب  هذه النتائج نبر

ي مفادها ) األول المتفرعة عن الثانوية األول المنبثقة عن
يوجد تأثب  الفرضية الرئيسة والت 

ي 
 
ي معنوي ذو داللة احصائية للكثافة المرصفية ف

 
 (. االئتمان المرصف

وحسب مخرجات اسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط أنموذج تأثب  ( 6تؤكد نتائج جدول )
ي ظل مستوى معنوية

 
ي )االئتمان النقدي( ف

 
( ف ي

 
-P) للمؤشر المستقل )االنتشار المرصف

Value=0.089) ( بما يؤكد ان قيمة 0.10وهو اصغر من.)F ( 6.162المحتسبة البالغة)   كانت
%( ليؤشر ان االنتشار 67.3حديد بلغ )( وبمعامل ت201.96معنوية وبحد ثابت سجل )

ي 
 
ي تحدث ف

ات الت  ي يفش ما قيمته تساوي معامل التحديد من التغب 
 
ي المرصف

 
. االئتمان المرصف

ي β=72.810فيما بلغت قيمة )
 
ي االنتشار المرصف

 
 ( بما يؤشر ان التغب  بمقدار وحدة واحدة ف

ي 
 
ي االئتمان المرصف

 
هن  قبول الفرضية الفرعية ( وب  هذه 73بنحو ) يؤدي إل تغب  ف النتائج نبر

ي مفادها )
يوجد تأثب  الثانية المتفرعة عن الثانوية األول المنبثقة عن الفرضية الرئيسة والت 

ي 
 
ي ف

 
(. معنوي ذو داللة احصائية لالنتشار المرصف ي

 
 االئتمان المرصف

وذج ( وحسب مخرجات اسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط أنم6توضح نتائج جدول )
ي ظل مستوى معنوية

 
ي )االئتمان النقدي( ف

 
-P) تأثب  المتغب  المستقل )عدد الرصافات( ف

Value=0.124)  ( 0.10وهو اكبر من .)  بما يؤكد ان قيمةF ( 6.576المحتسبة البالغة)   كانت
%( ليؤشر ان عدد 76.7( وبمعامل تحديد بلغ )33.828غب  معنوية وبحد ثابت سجل )

ي 
 
ي تحدث ف

ات الت  ي الرصافات يفش ما قيمته تساوي معامل التحديد من التغب 
 
. االئتمان المرصف

ي عدد الرصافاتβ=2.571فيما بلغت قيمة )
 
يؤدي  ( بما يؤشر ان التغب  بمقدار وحدة واحدة ف

ي االئتمان المرصفيبواقع ) إل تغب  
 
هن رفض الفرضية الفرعية الثالثة 2.571ف ( وب  هذه النتائج نبر

ي مفادها ) 
يوجد تأثب  معنوي ذو المتفرعة عن الثانوية األول المنبثقة عن الفرضية الرئيسة والت 

ي 
 
(. داللة احصائية لعدد الرصافات ف ي

 
 االئتمان المرصف

مخرجات اسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط ( وحسب 6يستخلص من نتائج جدول )
ي ظل مستوى معنوية

 
ي )االئتمان النقدي( ف

 
-P) أنموذج تأثب  المتغب  المستقل )نقاط البيع( ف

Value=0.040)   ( بما يؤكد ان قيمة  0.10وهو اصغر من.)F ( 23.263المحتسبة البالغة) 
%( ليؤشر ان نقاط 92.1بلغ )( وبمعامل تحديد 35.470كانت معنوية وبحد ثابت سجل )

ي 
 
ي تحدث ف

ات الت  ي البيع يفش ما قيمته تساوي معامل التحديد من التغب 
 
. فيما االئتمان المرصف

ي نقاط البيعβ=0.602بلغت قيمة )
 
يؤدي إل تغب   ( بما يؤشر ان التغب  بمقدار وحدة واحدة ف

ي 
 
ي االئتمان المرصف

 
هن  قب0.602بواقع ) ف ول الفرضية الفرعية الرابعة ( وب  هذه النتائج نبر

ي مفادها )
يوجد تأثب  معنوي ذو المتفرعة عن الثانوية األول المنبثقة عن الفرضية الرئيسة والت 

ي 
 
(. داللة احصائية لنقاط البيع ف ي

 
 االئتمان المرصف
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 ( معطيات اختبار الفرضية الرئيسية6جدول )
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 F قيمة  
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P-

Value 

ل
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عي
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الكثافة 
 المرصفية

 0.73 3.338 125.55 الئتمانا

ية
قو
ة 
دي
طر

 

52.9% 3.367 0.644 

ية
ض
فر
 ال
ض
رف

 

ية
ثان
 ال
ية
رع
لف
ا

 

االنتشار 
ي 
 المرصف 

 0.82- -72.810 201.96 الئتمانا

ية
قو
ة 
سي
عك

 

67.3% 6.162 0.089 

ية
ض
فر
 ال
ول
قب

 

ثة
ثال
 ال
ية
رع
لف
ا

 

عدد 
 الرصافات

 0.88 2.571 33.828 الئتمانا

ية
قو
ة 
دي
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76.7% 6.576 0.124 

ية
ض
فر
 ال
ض
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عة
راب
 ال
ية
رع
لف
ا

 

نقاط 
 البيع

 0.96 0.602 35.470 الئتمانا

ية
قو
ة 
دي
طر

 

92.1% 23.263 0.040 

ية
ض
فر
 ال
ول
قب

 

 

ي العمليات المرصفية. 
 
ات الوصول للخدمات ف : تحليل تأثت  مؤشر

ً
 ثانيا

( وحسب مخرجات اسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط أنموذج تأثب  7تؤكد نتائج جدول )
ي 
 
ي )االئتمان النقدي( ف

 
للمؤشر المستقل )مؤشر ملكية الحسابات المرصفية لدى المصارف( ف

المحتسبة  F(.بما يؤكد ان قيمة  0.10وهو اكبر من )  P-Value)0.115 = )ظل مستوى معنوية 
( وبمعامل تحديد بلغ 33.874كانت غب  معنوية وبحد ثابت سجل )  (30.001البالغة )

%( ليؤشر ان مؤشر ملكية الحسابات المرصفية لدى المصارف يفش ما قيمته تساوي 96.8)
ي 
 
ي تحدث ف

ات الت  ي  معامل التحديد من التغب 
 
( β=158.666. فيما بلغت قيمة )االئتمان المرصف

ي مؤشر ملكية الحسابات المرصفية لدى المصارفيؤدي 
 
بما يؤشر ان التغب  بمقدار وحدة واحدة ف

ي بواقع )
 
ي االئتمان المرصف

 
هن رفض الفرضية الفرعية 158.666إل تغب  ف ( وب  هذه النتائج نبر

ي مفادها ) األول المتفرعة عن الثانوية الثانية الم
يوجد تأثب  نبثقة عن الفرضية الرئيسة والت 

ي لمؤشر ملكية الحسابات المرصفية لدى المصارفمعنوي ذو داللة احصائية 
االئتمان ق 

 . ) ي
 
 المرصف

( وحسب مخرجات اسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط أنموذج تأثب  7تحقق نتائج جدول )
ي ظل مستوى معنوية للمؤشر المستقل )عدد الحسابات لدى المصار 

 
ي )االئتمان النقدي( ف

 
ف( ف

( = 0.033  (P-Value( بما يؤكد ان قيمة 0.10وهو اصغر من.)F ( 361.99المحتسبة البالغة) 
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%( ليؤشر ان عدد 99.7( وبمعامل تحديد بلغ )33.749كانت معنوية وبحد ثابت سجل )
ي 
 
ي تحدث ف

ات الت  الحسابات لدى المصارف يفش ما قيمته تساوي معامل التحديد من التغب 
ي 
 
ي  β=121.94. فيما بلغت قيمة ) االئتمان المرصف

 
( بما يؤشر ان التغب  بمقدار وحدة واحدة ف

ي بواقع )
 
ي االئتمان المرصف

 
ب  هذه ( و 121.94عدد الحسابات لدى المصارفيؤدي إل تغب  ف

هن  قبول الفرضية الفرعية الثانية المتفرعة عن الثانوية الثانية المنبثقة عن الفرضية  النتائج نبر
ي مفادها ) 

يوجد تأثب  معنوي ذو داللة احصائية لعدد الحسابات لدى المصارف الرئيسة والت 
ي 
 
(. ف ي

 
 االئتمان المرصف

حدار الخطي البسيط ( وحسب مخرجات اسلوب تحليل االن7يستخلص من نتائج جدول )
ي 
 
ي )االئتمان النقدي( ف

 
أنموذج تأثب  للمؤشر المستقل )عدد البطاقات المرصفية المصدرة ( ف

المحتسبة  F(.بما يؤكد ان قيمة 0.10وهو اكبر من ) P-Value)0.305 = ظل مستوى معنوية )
%( 78.7) ( وبمعامل تحديد بلغ37.097كانت غب  معنوية وبحد ثابت سجل )  (3.697البالغة )

ات  ليؤشر ان عدد البطاقات المرصفية المصدرة يفش ما قيمته تساوي معامل التحديد من التغب 
ي 
 
ي تحدث ف

ي الت 
 
( بما يؤشر ان التغب  بمقدار β=2907000. فيما بلغت قيمة ) االئتمان المرصف

ي عدد
 
 وحدة واحدة ف

ي  البطاقات المرصفية المصدرة
 
ي االئتمان المرصف

 
( وب  هذه 2907000بواقع ) يؤدي إل تغب  ف

هن رفض الفرضية الفرعية الثالثة المتفرعة عن الثانوية الثانية المنبثقة عن الفرضية  النتائج نبر
ي مفادها )

يوجد تأثب  معنوي ذو داللة احصائية لعدد البطاقات المرصفية المصدرة الرئيسة والت 
ي 
 
( . الجدول )ف ي

 
 (7االئتمان المرصف
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ي العمليات المرصفيةتأثت  م( 7الجدول )
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ي العمليات المرصفية. 
 
ي ف
 
ات العمق المرصف : تحليل تأثت  مؤشر

ً
 ثالثا

( وحس          ب مخرجات اس          لوب تحليل االنحدار الخطي البس          يط أنموذج 8توثق نتائج جدول )

ي )االئتم    ان  \ ت    أثب  للمتغب  المس              تق    ل )االئتم    ان القط    اع الخ    اص 
 
( ف الن    اتج المحىلي اإلجم    الي

ي ظل مس    توى 
 
(.بما يؤكد ان قيمة 0.10وهو اكبر من ) P-Value)0.751 =معنوية )النقدي( ف

F ( 0.116المحتس              ب ة الب الغ ة)  ( وبمع ام ل 33.855ك ان ت غب  معنوي ة وبح د ث اب ت س              ج ل )

الناتج المحىلي اإلجمالي يفش ما قيمته  \ %( ليؤشر ان االئتمان القطاع الخاص 2.8تحديد بلغ )

ي 
ات الت  ي تس               اوي مع  ام  ل التح  دي  د من التغب 

 
ي  تح  دث ف

 
. فيم  ا بلغ  ت قيم  ة االئتم  ان المرص              ف

(0.471=β ي االئتم   ان القط   اع الخ   اص
 
الن   اتج  \ ( بم   ا يؤشر ان التغب  بمق   دار وح   دة واح   دة ف

ي بواقع )
 
ي االئتمان المرص  ف

 
هن رفض 0.471المحىلي اإلجمالييؤدي إل تغب  ف ( وب  هذه النتائج نبر

ي الفرض             ية الفرعية األول المتفرعة عن الثانوية ا
لثالثة المنبثقة عن الفرض             ية الرئيس             ة والت 

الن  اتج المحىلي  \ الئتم  ان القط  اع الخ  اص يوج  د ت  أثب  معنوي ذو دالل  ة احص                ائي  ة المف  اده  ا )

ي  اإلجمالي 
 
ي ( . ف

 
 االئتمان المرصف
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( وحسب مخرجات اسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط أنموذج تأثب  8تؤكد نتائج جدول )

ي  \ ع القطاع الخاص للمتغب  المستقل ) ودائ
 
ي )االئتمان النقدي( ف

 
الناتج المحىلي اإلجمالي ( ف

المحتسبة  F(.بما يؤكد ان قيمة  0.10وهو اكبر من )  P-Value)0.325 = ظل مستوى معنوية )

%( 23.9( وبمعامل تحديد بلغ )23.817كانت غب  معنوية وبحد ثابت سجل )  (1.259البالغة )

الناتج المحىلي اإلجمالي يفش ما قيمته تساوي معامل التحديد  \ ليؤشر ان ودائع القطاع الخاص 

ي 
 
ي تحدث ف

ات الت  ي من التغب 
 
( بما يؤشر ان التغب  β=1.236. فيما بلغت قيمة )االئتمان المرصف

ي ودائع القطاع الخاص 
 
ي  \ بمقدار وحدة واحدة ف

 
 االئتمان الناتج المحىلي اإلجمالييؤدي إل تغب  ف

ي بواقع )
 
هن رفض الفرضية الفرعية الثانية المتفرعة عن 1.236المرصف ( وب  هذه النتائج نبر

ي مفادها )
يوجد تأثب  معنوي ذو داللة احصائية الثانوية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الرئيسة والت 

ي  الناتج المحىلي اإلجمالي  \ لودائع القطاع الخاص 
 
ي ف

 
 ( . االئتمان المرصف

ي 8جدول )ال
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 :
ً
ي العمليات المرصفية رابعا

 
 التجميعي للشمول المالي ف

 تحليل تأثت  المؤشر

( وحسب مخرجات اسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط أنموذج تأثب  9توثق نتائج جدول )

ي ظل مستوى 
 
ي )االئتمان النقدي( ف

 
( ف  التجميغي للشمول المالي

للمتغب  المستقل )المؤشر

المحتسبة البالغة  Fبما يؤكد ان قيمة  (. 0.10وهو اصغر من ) (P-Value = 0.092معنوية )

% ( ليؤشر ان 66.5( وبمعامل تحديد بلغ )34.063نوية وبحد ثابت سجل )( كانت مع5.962)
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ي 
ات الت   التجميغي للشمول المالي يفش ما قيمته تساوي معامل التحديد من التغب 

المؤشر

. فيما بلغت قيمة ) ي
 
ي االئتمان المرصف

 
بما يؤشر ان التغب  بمقدار وحدة ( β=0.249تحدث ف

 التجميغي 
ي المؤشر

 
ي اواحدة ف

 
ي بواقع )للشمول المالييؤدي إل تغب  ف

 
( 0.249الئتمان المرصف

هن  قبول الفرضية الفرعية األول المتفرعة عن الثانوية الرابعة المنبثقة عن  وب  هذه النتائج نبر

 التجميغي للشمول 
ي مفادها ) يوجد تأثب  معنوي ذو داللة احصائية للمؤشر

الفرضية الرئيسة والت 

ي االئتما
 
ي ( . المالي ف

 
  ن المرصف

 االستنتاجات
ات  -1 ات مستوى الوصول للخدمات المالية بصفتها احدى مؤشر أثبتت نتائج تحليل مؤشر

( ما زالت منخفضة  ي
 
ي )الكثافة المرصفية واالنتشار المرصف الشمول المالي أن كال من مؤشر

ة المبذولة من قبل البنك  ودون المستويات المطلوبة وبالرغم من الجهود الواسعة والكبب 

ي العراق, 
 
ي فتح مصارف و فروع جديدة ف

 
ي لتحسينهما من خالل التوسعة ف

 
المركزي العراف

ين اآلخرين وهما عدد الرصافات اآللية و عدد نقاط البيع فقد لوحظ  أما بالنسبة للمؤشر

تحسنهما تحسنا إيجابيا ملحوظا خالل المدةالزمنية المدروسة وهذا يؤكد التوجه الواضح 

ي إلدخال متط
 
ي لما لذلك من دور كبب  ف

 
ي ميدان العمل المرصف

 
لبات التكنولوجيا الحديثة ف

ي العراق. 
 
 مستوى الشمول المالي ف

  تحسي  

ي نموا ملحوظا خالل السنوات المبحوثة وهذا يعد عالمة  -2
 
شهد مؤشر االئتمان المرصف

ي ا
 
ي النظام المرصف

 
. ايجابية وداللة عىل التحسن المستمر للعمليات المرصفية ف ي

 
 لعراف

ات الشمول  -3 ا ملحوظا بي   مؤشر ي كذلك ان هناك تأثب 
اتضح من نتائج التحليل االحصان 

 . ي
 
 المالي واالئتمان المرصف

 التوصيات 
1- , ي

 
ي مجال العمل المرصف

 
لما   االهتمام الجاد بإدخال التطورات التكنولوجية الحديثة ف

ي توسيع الرقعة الجغرافية للمستفيدين 
 
ة ف  ،من الخدمات المرصفيةلذلك من أهمية كبب 

ي ما تزال مستبعد عن الوصول 
ومن ثم جذب المزيد من األفراد وفئات المجتمع الت 

ي العراق. 
 
  للخدمات المرصفية, ولضمان تحقيق أوسع الشمول المالي ف

ي عىل المصارف العراقية العاملة ضمن  -2
 
ي للبنك المركزي العراف تعزيز وتكثيف الدور الرقانر

ورة أن تخضع هذه المصارف لضوابط وقواني   االمتثال القطاعي   العام وال خاص ورص 

ي تعد 
ي والت 

 
ي بالقطاع المرصف

 
ي والحوكمة المرصفية لتعزيز ثقة الجمهور العراف

 
المرصف

ي نجاح مبادرة الشمول المالي وما ينسجم عن هذه المبادرة من 
 
ة األساسية ف الركب  

 . ي التطور االقتصادي والمجتمغي
 
   انعكاسات ايجابية ف

العمل عىل تحسي   جودة العمليات المرصفية المتعلقة بجذب الودائع من الجمهور  -3

وذلك باتباع آليات حديثة   وتقديم االئتمان المختلفة االستثمارية منها واالستهالكية,
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وخاضعة ألساليب وأسس علمية وموضوعية لتقليل تشب األموال خارج وعائها األساس 

 . ي
 
 المتمثل بالجهاز المرصف

ي ميدان تطوير رص   -4
 
ورة االستفادة و بقدر المستطاع من تجارب البلدان العربية واألجنبية ف

ي بنية العمل 
 
ي ف

ي واإلفادة من تلك التجارب الفاعلة إلحداث تطوير حقيق 
 
العمل المرصف

ي الذي الزال يشكو من العمل وفق آليات قديمة و يشوب  ها الكثب  من العمل 
 
ي العراف

 
المرصف

وقراطي وا . البب  ي
 لروتيت 

 

 العربية المصادر 

ة للنشر والتوزي    ع ،إدارة البنوك المعارصة  ،(2011) ،دريد كامل ،ال شيب -1  عمان.  ،دارة المسب 
ي النشاط 2016ابو دية، ماجد محمود محمد، ) -2

ي واالشتمال المالي ف 
(، دور االنتشار المرصف 

، جامعة االزهر، غزة  ، رسالة ماجستب  ي
. االقتصادي الفلسطيت   فلسطي  

 (. 56(,تقنيات البنوك، الجزائر، المطبوعات الجامعية العدد)2002االطرش، الطاهر، ) -3
، صبيان طارق سعيد، ) -4 ي ي دعم االستقرار 2020االعرجر

ه ف  ي العراق وتأثب 
(، الشمول المالي ف 

، جامعة بغداد، كلية االدارة  ي ضلنظام االنذار المبكر لالزمات المرصفية، رسالة ماجستب 
ي ف 
المرصف 

 واالقتصاد. 
ي الدول  (,  واقع وافاق تعزيز الشمول2018بن قيدة،  محمد، بوعافية، مروان رشيد، ) -5

المالي ف 
ية، المجلد  (. 1، العدد )9العربية، مجلة االقتصاد والتنمية البشر

ات قياسه، رسالة 2018حسن، احمد نوري، ) -6 ي العراق ومؤشر
(,متطلبات تطبيق الشمول المالي ف 
، كلية اقتصاديات االعمال، جامعه النهرين، العراق.   ماجستب 

، محمد العبادي, ) -7  عىلي
تقسيم اداء محفظة االئتمان و التسهيالت  (، 2002خربوش، حسني  

، مجلة مؤته للبحوث والدراسات  ي
ي االردن 

سلسلة العلوم -االئتمانية لدى القطاع المرصف 
 . ، المجلد التاسع عشر ي

 االنسانية، العدد الثان 
(، آليات الشمول المالي نحو الوصول للخدمات المالية، مجلة 2015خليل، احمد فؤاد، ) -8

 ة والمرصفية، العدد الثالث. الدراسات المالي
، 2002الدغيم، عبد العزيز، ) -9 ي

ي ترشيد عمليات االقراض المرصف 
ي ودوره ف 

(,التحليل االئتمان 
ين، العدد الثالث،  ، مجلة الدراسات للبحوث العلمية جامعة تشر بالتطبيق عىل المرصف الصناعي

ون.   المجلد الثامن والعشر
ي عباس, )رحيم, عباس فاضل, عواد, عضيد شياع, فا -10

(, عمليات المرصفية, الطبعة 2007ضل، هان 
 األول, مطبعه العدالة, بغداد, العراق . 

،   (,2001) الزرري، عبد النافع عبد هللا، توفيق، فرج غازي، -11 االسواق المالية، دار وائل للنشر
 االردن، عمان. 

، سعيد، -12 ، صورية، بن لخرص  ي ي تحقيق ا ، (2018) شنتر
لتنمية،  مجلة اهمية الشمول المالي ف 

ي العلوم المالية والمحاسبة، المجلد )
 ( 02العدد  / 03البحوث ف 

13- ( ، ي  (، نفاذ الخدمات المالية. 2012صندوق النقد العرنر
  (,المصارف الشاملة،  عملياتها، وادارتها، الدار الجامعية، مرص. 2008عبد الحميد، عبد المطلب، ) -14

حة لتوسيع قاعدة انتشار الشمول المالي وصوال (، آليات وسياسات 2019فتة، رشا عواد، )ل -15
مقب 

ي العراق، مجلة كلية مرتبة العلم الجامعة المعهد العالي للدراسات المحاسبية  للخدمة المالية
ف 

 والمالية
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THE DEMOGRAPHIC TRANSITION IN YEMEN 

Dr. Iskander H. A. Sattar,  
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 Lebanese International University – Aden, Yemen 
 

Abstract  
This paper, basically focuses specifically on the demographic changes 
occurring in Yemen and links mortality and fertility trends and its 
relationship with the demographic and social-economics changes. This 
paper also demonstrates the mortality and fertility levels as per the 
development occurrence in Yemen. The stages of demographic transition 
and the empirical findings on demographic transition is discussed.  This is 
associated by presentation of relevant demographic figures on series of 
years leading to the prediction or forecasting the population up to 2030.  
Yemen is considered as distinctly different Human Development Ranks 
with conservative and tribal socio-political systems. The mortality 
transition as well as the fertility transition in Yemen are discussed as a 
part of the socio-economic progress. Although the analysis shows 
decline, to some extent, in both aspects, yet significant progress in key 
development indicators Yemen still has a long way to go to provide basic 
services to the countries primarily rural population to balance its 
demography. The education factor needs to be explained in better form 
in association with the other social and economic factors, which is a 
major determinant for this trend. This paper shows the population 
transition in the population size, which is increased from 14.9 million in 
1994 to 23.15 million in 2010, and the population growth rates for the 
same period decreased from 4.96% to 2.86% respectively. The 
population size registered, later on, as 30,490,640 in 2021 with 
population growth rate 2,33%. This demonstrates that although the 
population increased rapidly, yet the growth rate has shown decrease. 
However, this decrease in the growth rate is still high comparing with 
those in the region and requires further consideration to hopeful 
decrease.  
Key words: Demographic; Fertility; Mortality; Transition; Yemen 
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 ملخص
ات  ي اليمن ويربط هذا التغب 

 
ات الديمغرافية الحاصلة ف يركز هذا البحث أساسا عىل التغب 

ات  ي اليمن مع ربط تلك األتجاهات مع التغب 
 
 –اإلجتماعية باتجاهات الخصوبة والوفيات ف

 اإلقتصادية. 
كما يظهر هذا البحث مستويات الخصوبة والوفيات مقارنة بالتطور الحاصل باليمن. يستعرض 

م. 2030البحث اإلحصائيات الديمغرافية لسلسله من السنوات للتنبؤ بسكان اليمن حت  عام 
ي نظرا لواقع نظامة ال ي التدرج من حيث التطور البشر

 
ي البحث يعتبر اليمن مختلفا ف

 
قبىلي . تم ف

ي 
 
ي حالة الخصوبة والوفيات ف

 
مداولة التطور اإلجتماعي واالقتصادي بإرتباطه مع التباينات ف

ين الخاصة بالخصوبة والوفيات اال أن  ي المؤشر
 
اليمن. رغم أن هذا البحث يظهر إنخفاضا ف

ة للخدمات االساسية ذات الع ين يحتاج إل جهود كبب  ي الوضع العام لهذا المؤشر
 
القة وخاصة ف
المناطق الريفية. إن عامل التعليم يحتاج ال إهتمام أكب  بجانب العوامل األخرى مثل 

ي اليمن أرتفع من 
 
مليون  14.9اإلجتماعية واإلقتصادية. يوضح هذا البحث أن حجم السكان ف

ي عام 
 
ي عام  23.15م ال 1994نسمة ف

 
ي إنخفض 2010مليون ف

م. كما أن معدل النمو السكان 
ة. علما أن حجم السكان وصل ال  2.86ال  4.96من  ي نفس الفب 

 
ي  30.490.640% ف

 
نسمة ف

ي وصل ال م بينما كان 2021عام 
. تظهر هذه الظاهرة بانه رغم إرتفاع %2.33معدل النموالسكان 

ي ال يزال يعتبر 
ي منخفضا . علما أن هذا المعدل للنمو السكان 

حجم السكان إال أن معدل النمو بق 
ي المنطقة ويحتاج ال دراسة متعمقة لخفضة. م

 
 رتفعا ف

1. Introduction: Theory of Demographic Transition 
The demographic transition model, as a classification of population 
differentiated by different combinations of fertility and mortality, began 
in 1929 (Kirk, 1996). Modern demographic transition theory, in its mature 
form was presented by Notestein in 1945, as a cause-effect relationship 
of demographic and socio-economic changes and unfolded first in the 
Western Europe (Caldwell, 1976). The theory is based on two 
fundamental findings viz., the levels of fertility and mortality are high in 
traditional societies and low in modern societies, and every modern 
society has passed from high to low fertility and mortality rates. The 
theory concerns the relationships between socio-economic development 
and demographic trends. It postulates, that, as a development occurs, 
mortality declining first and later a fall in fertility takes place. During the 
intervening transition period there is a large increase in population. 
Blacker (1947) has identified the following five stages of demographic 
transition: (Figure 1) 
(i) High stationary stage, with high birth rates and high death rates. 
(ii) Early expanding stage, with high birth rates and high but decreasing 

death rates. 
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(iii) Late expanding stage, with falling birth rates but more rapidly 
decreasing death rates. 

(iv) Low stationary stage, with low death rates, balanced by equally low 
birth rates. 

(v) Declining stage, with low death rates, lower birth rates, with deaths 
exceeding births. 

 

Figure 1 : Stages of Demographic Transition 

 

Source : https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/146423 

 

  

https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/146423
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Empirical Findings on Demographic Transition 
Many studies have been undertaken to examine the relationship 

between various socio-economic variables reflecting the process of 
economic development on one hand, and mortality and fertility on the 
other hand, to explain the demographic transition (Firedlander, 1983; 
Mosher, 1980; Birdsall and Jamison, 1983; Gulati, 1998; Goyal, 1990; 
Ubaidur Rob, 1990). No much study has been attempted to analyze the 
causal factors of demographic transition in the case of the Arab countries, 
however some studies do exist (Bucht and El-Badry, 1986; Richard et al., 
1982; Courbage, 1994), but such attempt has not been made in the case 
of Yemen. It is the objective of the present study to examine the 
demographic transition in the context of Yemen and to identify the stage 
of the transition. 

2. Stages of Demographic Transition in Yemen 
Population of Yemen was 14,913,315 for the first population census 
conducted after the emergence of unified Rep. of Yemen in May 
22nd1990 as the amalgamation of the former Yemen Arab Republic (YAR) 
and Peoples Democratic Republic of Yemen (PDRY). The population size 
increased from 14.9 million in 1994 to 23.15 million in 2010, and the 
population growth rates for the same period decreased from 4.96 % to 
2.86% respectively. The population size registered as 30,490,640 in 2021 
with population growth rate 2,33% (Table 1). The Yemen Population 
Pyramid displays age, sex and population data for the Year 2016 (Figure 
2). Increases or decreases in death rates or in number of children born 
can affect the shape of the pyramid. The pyramid is a useful tool for the 
visual display of the changing population dynamics for virtually every 
country in the world.  
According to current projections, Yemen’s population will surpass 30 
million people in 2030. Yemen is currently growing at a rate of 2.28% per 
year. This growth rate has decreased consistently since 1994 and will 
continue to decrease further closer to 1.90% in 2030. This is clearly 
shown in (Table 2). 
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Table (1): Population size and growth rates for Yemen, 1994-2021 

Year Population Growth Rate (%) 

2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2010 
2005 
2000 
1994 

30,490,640 
29,825,964 
29,161,922 
28,498,683 
27,834,819 
27,168,208 
26,497,889 
23,154,855 
20,107,409 
17,409,072 
14,913,315 

2.28 
2.28 
2.33 
2.38 
2.45 
2.53 
2.73 
2.86 
2.92 
3.14 
4.96 

Source: https://worldpopulationreview.com/countries/yemen-population  

Table (2) The Population Projections for Yemen ,2022-2030  

Year Population  Growth Rate  

2022 
2023 
2024 
2025 
2030 

31,154,867 
31,818,237 
32,480,193 
33,140,296 
36,406,888 

2.28 
2.23 
2.18 
2.13 
1.90 

Source: https://worldpopulationreview.com/countries/yemen-population  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldpopulationreview.com/countries/yemen-population
https://worldpopulationreview.com/countries/yemen-population
https://worldpopulationreview.com/countries/yemen-population
https://worldpopulationreview.com/countries/yemen-population
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Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_pyramid_of_Yemen_2016.png 
Figure (2): The Yemen Population Pyramid of Yemen, 2016 

Demographic transition components are mortality transition and fertility 
transition. The mortality transition has spread through most of the world. 
Mortality has fallen in every country and has been a part of socio-
economic progress. Life expectancy in industrial high-income countries is 
now between 75 and 80 years. Infant mortality in these countries is less 
than 10 per 1000 live births. These countries have presumably reached 
the end of mortality transition. The fertility transition has reached every 
major region. In Asia, the transition has begun in all major countries, most 
strikingly in China, when fertility is now being low for more than a decade 
(at a level of 2.1 - 2.5). Countries with Muslim traditions have been slower 
to enter the transition than others. The North African Arab Countries are 
well advanced in the transition. The fertility transition has even reached 
in some parts of Muslim Asia Minor. Fertility has clearly fallen in Bahrain 
and Qatar (total fertility rate 4.2 and 4.5, births per woman, respectively) 
and to some extent in Kuwait and the Arab Emirates. In Saudi Arabia, and 
specially in Oman, total fertility rate remains high at 6.5 and 7.8, 
respectively (Kirk, 1996). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_pyramid_of_Yemen_2016.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_pyramid_of_Yemen_2016.png
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Demographic transition in Yemen is a recent phenomenon. The country 
has reached the advance stage of mortality transition, but it does not 
experience the fertility transition. Tables 3 and 4 respectively, reflect the 
stages of demographic transition in the Yemen during the period 1990-
2020. Considering the five stages of demographic transition, by Blacker, 
mentioned earlier it can be observed Yemen in the period of 1990-2000 
was in the first stage of demographic transition, because fertility and 
mortality rates were very high. The second stage of the transition started 
in the period 2010-2015, when mortality starts declining .by the period 
2015-2020 the crude death reached around 5.97, but fertility has not 
changed significantly. So in the in the period   2015-2020 the country was 
in the second stage of demographic transition, fertility was very high and 
mortality was declining. 
 
3. Trends in Fertility 
Table 3 presents crude birth rates and total fertility rates for Yemen, 
during the period 1990-2020. From the Table, it can be observed that 
fertility rate in the country has not changed significantly during the 
period 1990-2000.  Crude birth rates were 49.1 and 42.7, per 1000 
population, for the period 1990-2000 and total fertility rates were 8.24 
and 6.98 births per women during the same period. However crude birth 
rate declined from 39.9 per 1000 births in the period 2000-2005 to 29.59, 
births per 1000 population, a decline of 25.9% and total fertility rate 
declined from 6.10 births for woman to 3.79 births per woman during the 
same period.  Figure 2 shows the trend of fertility decline in Yemen during 
the period 2005 -2016. 

Table (3): Crude Birth Rates and Crude Death Rates for Yemen 
(1990-2020) 

Year CBR TFR 

1990-1995 
1995-2000 
2000-2005 
2005-2010 
2010-2015 
2015-2020 

49.1 
42.7 
39.9 
38.6 
32.4 

29.59 

8.24 
6.98 
6.10 
5.48 
4.10 
3.79 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Yemen   
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Yemen
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Source: https://www.ceicdata.com/datapage/charts/o_yemen_ye-birth-rate-crude  

Figure (2): Crude Birth Rate (CBR) for Yemen 2005-2016 

4. Trends in Mortality 
Three decades after 1990 have witnessed a remarkable mortality decline 
in Yemen.  Table 4   presents the crude death rates, infant mortality rates 
and life expectancy at birth for Yemen, during the period 1990 -2020.  
From the Table it can be observed that the crude death rate 11.4 deaths, 
per 1000 population, in the period 1990-1995 to 6.19 in the period 2015 
-2020. For the same period infant mortality rate decreased from 86.2 
deaths, per 1000 population, to 43.3 deaths in the period 2015-2020, a 
decline of 50 %. Life expectancy at birth, for the same period increased 
from 56.89 years to 66.01 years. Figure 3 shows the trend of mortality 
decline during the period  
2005 – 2016. 

Table (4): Crude Death, Infant Mortality Rates& Life Expectancy at 
Birth for Yemen (1990-2020) 

Year CDR IMR LEB* 

1990-1995 
1995-2000 
2000-2005 
2005-2010 
2010-2015 
2015-2020 

11.4 
10.2 
8.3 
7.0 

6.19 
5.97 

86.2 
78.6 
64.8 
53.3 
43.6 
43.3 

56.89 
58.71 
60.52 
63.12 
65.23 
66.01 

Source:* https://www.macrotrends.net/countries/YEM/yemen/lifeexpectancy  

** https://knoema.com/atlas/Yemen/topics/Demographics/Mortality/Crude-
death-rate  

https://www.ceicdata.com/datapage/charts/o_yemen_ye-birth-rate-crude
https://www.ceicdata.com/datapage/charts/o_yemen_ye-birth-rate-crude
https://www.macrotrends.net/countries/YEM/yemen/lifeexpectancy
https://www.macrotrends.net/countries/YEM/yemen/lifeexpectancy
https://knoema.com/atlas/Yemen/topics/Demographics/Mortality/Crude-death-rate
https://knoema.com/atlas/Yemen/topics/Demographics/Mortality/Crude-death-rate
https://knoema.com/atlas/Yemen/topics/Demographics/Mortality/Crude-death-rate
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Figure (3): Crude Death Rate (CDR) for Yemen 2005-2016 

 

Source:  https://www.ceicdata.com/datapage/charts/o_yemen_ye-death-rate-crude  

Reduction in mortality rates in Yemen which has started in 1990s, 

attributed to the health advancement which occurred in the most of least 

developed countries, as the result of the assistance provided by the WHO 

and the UNICEF and other related health organizations, to eradicate such 

mass killers as malaria, small-pox, cholera, typhoid, etc.  

 Yemen has reached the advance stage of mortality transition. But as yet 

it does not experience the fertility transition. The rigidity in fertility 

transition can be attributed to the high level of female illiteracy (75% for 

2015), which also leads to the low level of contraceptive methods 

prevalence. Contraceptive prevalence rate, modern methods is recorded 

22.3% in Yemen in 2020 .( https://www.familyplanning2020.org/yemen)  

 

 

 

 

https://www.ceicdata.com/datapage/charts/o_yemen_ye-death-rate-crude
https://www.familyplanning2020.org/yemen
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6. Conclusion 
Demographic transition in Yemen is a recent phenomenon. The country 

has reached the advance stage of mortality transition. But as yet it does 

not experience the fertility transition. As for the period 1990 – 2020 

infant mortality rate decreased from 86.2 deaths, per 1000 population, 

to 43.3, a decline of 50 %. Total fertility rate declined from 8.24 births for 

woman to 3.79 births per woman during the period 1990-2020. With 

these very high fertility and very low mortality rates, Yemen in the year 

2021 can be placed in the second stage of demographic transition. It 

seems that the country will stay in the second stage of demographic 

transition for a long time, and will not enter the third stage until the 

fertility rate starts declining significantly. Demographic transition in 

Yemen is better explained by education factors over the other social and 

economic factors. 
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and its impact On statistical production for SDGs 
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Abstract:  
The new political reality in Tunisia has introduced radical changes across 
different fields, resulting in many new challenges facing the National Statistical 
System (NSS), which were mainly related to the increase of the user’s demands 
for statistical information, especially after the adoption of the new law on 
access to information. The need to consolidate an image of the credibility and 
independence of the statistical system, to improve data quality, to put in place 
more dynamic systems of information dissemination and to preserve 
confidentiality in accordance with international standards, mandates that the 
statistical system be renewed.  
To overcome the challenges and modernize the Tunisian statistical system, most 
notably the pivotal structure embodied in the National Institute of Statistics 
(NIS), with a view to meet the challenges and new requirements of SDGs, a 
twinning project was launched with European statistical institutions for the 
period 2016-2018. 

The main objectives of this program are: 

  The adoption of a new statistical law;  

  The implementation of the Tunisian Statistical Charter (TSC);  

  The revision of the organization chart of the NIS-Tunisia;  

  The adoption of the SCN2008; 

  The development of regional statistics; 

  The establishment of a quality management system; 

  The development of a communication strategy. 
We will introduce the current situation of the Tunisian Statistical System, as well 
as its strengths and weaknesses, the results of the twinning program and their 
impacts on statistical production for SDGs and will focus on work progress to 
initiate the implementation of the 2030 Agenda. 

 
Keywords:  
The National Statistical System; Statistical modernization; quality management; 
SDGs. 
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Introduction:  

Tunisia has had a satisfactory statistical production system for a very long time, 

making it one of the most developed countries in Africa and the Arab world. The 

National Statistical System (NSS) is highly centralized as all programming and 

planning, design, processing, dissemination, statistical information management, 

and coordination work takes place centrally. The role of the regional level is 

reserved solely for data collection and data entry. Statistical production is based 

largely on traditional sources such as surveys and censuses, both within the 

National Institute of Statistics (NIS), the main producer in the country, and in 

other statistical structures (SSP). Despite the advances made in the field of 

statistics, both in terms of production and dissemination, the system still suffers 

from some shortcomings and problems, thus necessitating a modernization of the 

production structures, including the INS. This modernization is also dictated by 

the challenges faced by the INS, particularly in relation to the country's 

commitments regarding the various development agendas. It is in this context 

that the country embarked on a heavy twinning project with the European Union 

(EU) in 2016, involving European statistical production institutions to support 

and assist the NSI in priority areas for modernization of the Tunisian statistical 

production apparatus and overcome, therefore, the various deficiencies observed. 

We will try in this paper to focus on the functioning of the NSS, its strengths, its 

weaknesses and the main axes apprehended within the framework of the 

twinning. We will also focus on the achievements of this twinning and other work 

to modernize the Tunisian statistical system while focusing on the NIS. 

 

Methodology:  

 

1. Challenges of the NSS 

Recognizing the inadequacies and shortcomings of the NSS, particularly at 

the NIS level, as well as the challenges to meet a growing demand for 

statistics, the NIS conducted a series of internal and external evaluations to 

identify strengths as well as the real problems and dysfunctions that hinder 

the smooth functioning of the statistical production process in the country. 

In this context, a peer assessment was carried out by the EU based on a 

request from NIS Tunisia, which included two main components: 

 The administrative and technical capacity of the statistical system to 

respond to different requirements, focusing mainly on the 

effectiveness of the NSS, including the NIS, the quality of statistical 

production and technical coordination between the different actors; 

 The legislative framework governing the statistical activity through 

in-depth examination of the 1999 Statistical Law, in particular as 

regards compliance with the fundamental principles of official 

statistics as well as international standards and best practices. 

 The main recommendations of this evaluation are as follows: 
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 Revision of the legislative framework governing statistical activities 

to ensure good governance of the national statistical system; 

 Strengthening the NSS coordination activities to increase the 

accountability of various actors; 

 Supporting the NIS to exercise its responsibility for technical 

coordination and quality management to fully play its role of 

assisting other statistical producers in the entire process of statistical 

production; 

 Revision of the procedure for drawing up the national statistical 

program; 

 Strengthening the technical capacity of the NIS to assume its role as 

the central executive body of the NSS and its technical coordination 

responsibility. 

 The twinning program with the EU has taken into consideration only 

a part of these recommendations judged by the experts and the 

various evaluations as priorities. NIS and other SSP have continued 

work on the other components based on other tools and mechanisms 

for technical and financial assistance. 

 

2. Legislative and institutional framework of the Tunisian statistical 

system: 

The NSS consists of four actors: the NIS, the National Council of Statistics 

(NCS), the SSP and the training institutions. It is governed by the 1999 law 

and the organizational decrees of the NSS as well as certain circulars and 

memos organizing the statistical activity in the country. The Tunisian 

legislative framework has enabled the various statistical production 

structures to better manage and govern the statistical activity in the country, 

particularly concerning the clarification of powers and the partial adherence 

to the fundamental principles of official statistics. However, despite the 

strengths of this law, the assessments have led to some shortcomings and 

difficulties, including two important aspects. The first aspect concerns 

adherence to the fundamental principles of official statistics and the African 

Charter on Statistics as well as EU good practices, mainly in relation to the 

professional independence of statisticians and production structures. The 

second aspect concerns the NSS governance, since it has not been able to 

guarantee a clear division of responsibility for the coordination and 

management of the system between the main actors, notably the NCS and 

the NIS. The current organization has created major dysfunctions that limit 

the effectiveness of the NSS and the quality of its productions. These 

dysfunctions have negatively impacted the effectiveness of the NIS and the 

strategic role of technical coordination by limiting the necessary initiatives 

to develop the SSP. As for the NCS, the dysfunctions noted in terms of 
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coordination are explained by the large number of SSPs (48 SSPs), which 

makes it very difficult to draw up a National Statistics Program. Access to 

micro data for research and in-depth analysis is also a very serious limitation 

for the NIS, and is even threatening its relationship with users, including the 

government. 

To overcome all of these difficulties and dysfunctions, and with the aim of 

reinforcing, in particular, adherence to the fundamental principles of official 

statistics (professional and scientific independence, quality, dissemination, 

etc.), a commission has been created within the NCS bringing together all 

the actors of the system (producers and users, including civil society) and a 

bill has been proposed to revise the current 1999 law. This draft law is 

inspired by the framework law developed by the UN and the African Charter 

on Statistics. The support of the twinning project was mainly in the 

organization of visits to France and Italy to see closely the functioning of 

these systems, as well as the presentation of strengths and weaknesses of the 

statistical laws of certain countries in terms of statistical governance and 

compliance with the European Code of Good Practice and others. The main 

novelties of this new law are: 

 Adherence to the fundamental principles of official statistics, in 

particular the professional independence of statisticians and 

institutions responsible for statistical production; 

 Reviewing the composition of the NSS by reducing the number of 

SSPs and the scope of official statistics; 

 Provision of micro-data for research purposes while ensuring 

commitment to statistical confidentiality; 

 Formalization of a procedure for drawing up the statistical program 

for better coordination of the NSS. 

Other measures have been taken in this context, including the start of the 

implementation of the Tunisian Statistical Charter at NIS level, which aims 

to adhere to the fundamental principles of official statistics and the African 

Charter on Statistics. The work focused on developing a set of indicators of 

evaluation and self-evaluation indicators and a roadmap for its 

implementation. A highly participatory approach is followed to better 

concretize the principles of the charter and encourage adherence of public 

statistical structures to them. 

 

3. Statistical production: Developing and strengthening economic statistics 

Statistical production in Tunisia has experienced a spectacular development 

in recent years encouraged by the opening of the NIS on its environment, in 

particular the main users of statistical information including government, 

researchers and civil society ... etc. In this context, it is important to note that 

the demographic and social component is relatively covered despite the 

shortcomings noted, particularly in terms of the quality and dissemination of 
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certain demographic indicators. Nevertheless, economic statistics continue 

to experience significant gaps in the quantity and quality of statistical 

production in the country. This part of the paper will focus on the strengths 

and weaknesses of economic statistics and the new developments. 

Economic statistics include both annual national accounts, income statistics 

and short-term and foreign trade statistics from different sources and from 

several producers. The production of these statistics within the NIS has 

significantly improved in recent years, particularly with regards to short-term 

statistics, placing Tunisia at the top of African countries and similar 

countries. However, the international environment has changed with a 

revision of international classifications and the adoption of the 2008 SNA 

and the Balance of Payments Manual No. 6. The political changes that took 

place after the revolution in 2011 also had a great influence on the need for 

economic statistics on the one hand and for the structure of the economy on 

the other hand because the 1997 base became completely obsolete. 

To meet these requirements and to overcome the shortcomings observed, the 

NIS has emphasized, in the context of the twinning project with the European 

institutions, the activities relating to the change of the base year to better 

reflect the economic reality of the country, and to introduce the 

recommendations of the 2008 SNA progressively according to available 

statistics and to produce other statistics on this occasion if we need that. The 

NIS has made a considerable effort in this context to improve the map of 

available indicators, particularly in relation to the SDGs at first, and to 

improve the quality of production of these indicators in a second step. A 

significant number of activities have been programmed and taken into 

consideration as part of the project to meet these expectations. These 

activities are summarized as follows: 

 Choosing a base year and transforming to the new system of national 

accounts of the United Nations 2008 SNA, using a highly participatory 

approach that takes into account the availability of statistics, as well as 

the exploration of other sources outside the NIS; 

 Development of a methodology for regional distribution of GDP and the 

calculation of regional GDP according to the production perspective, in 

response to the increasing demand of regional actors for planning and 

programming purposes; 

 Measuring the contribution of non-profit institutions and the informal 

sector, focusing on the proposal of a method for estimating the share of 

the informal sector in the economy and expertise of the non-profit sector; 

 Development of flow and wealth financial accounts by evaluating 

available sources and methods used for flow-through financial accounts; 

 Development of derivative accounts and environmental statistics with a 

focus on water satellite accounts, methodology for drawing up 
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environmental protection accounts, and exchange of environmental data 

between different stakeholders. 

The hard work and research undertaken within the NIS by the different think 

tanks have resulted in concrete activities and achievements as well as 

projects for which the NIS is called upon to invest more according to a 

roadmap already identified by the experts. Indeed, the transfer to a new base 

year for a new generation of national accounts considering the main 

recommendations of the 2008 SNA requires the mobilization of a large body 

of data from different sources such as surveys, administrative data, new 

surveys, etc. Some information calls for preparatory work and budgetary 

programming, as well as a strong commitment from all stakeholders, because 

this project is national in nature and far exceeds the competence of the NIS. 

Despite all of these constraints, the NIS, in partnership with the main 

partners, can achieve most of the set objectives, including: 

 A new base year of accounts has been defined (2015-2016) and work has 

progressed to develop accounts according to this new base year and well-

identified roadmap; 

 The recommendations of the United Nations 2008 SNA have been 

thoroughly reviewed and concrete steps have been taken to ensure the 

best possible transition to National Accounts in compliance with this 

system; 

 A demand decomposition approach has been implemented and work is 

well in advance; 

 The calculation of the regional GDPs for the chosen year (2013) has been 

finalized and validated by the experts of the NIS at first, and then 

revalidated by other experts, mainly academics who work and master 

these aspects. The main conclusion from all the work on this file is that 

the first sector results are consistent with what is observed on the ground; 

 The water satellite accounts for 2010 and 2015 have been developed to 

measure imbalances between limited potential and exponential demand; 

 The NIS has produced a publication on environment statistics which 

aims to improve the quality and scope of data with dissemination of key 

statistics in a single medium. 

The work of relining the national accounts and considering the 

recommendations of the SNA 2008 is an absolute priority not only for the 

NIS, but also for all economic and social actors, to better reflect the economic 

reality and the weight of the sectors in the national economy. Highly 

sensitive issues, such as the informal economy and the regionalization of 

GDP and VA, have been treated and rigorously apprehended for the first time 

in Tunisia. The NIS will continue some activities for a period of two to three 

years depending on the completion of certain surveys identified by experts 

and professionals in business statistics.  
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4. Reorganization of the NIS: 

The current organization of the NIS has shown its limitations in governance 

of the process of statistical production and coordination with other statistical 

information producers. This limitation is most notable at the regional level 

where the NIS only assumes the role of data collection from surveys and 

some administrative sources. To solve these problems and their 

disruptiveness to the smooth running of the production activities, a new 

organization of the NIS at the central and regional level has been 

implemented to guarantee a quality and continuous statistical production and 

to meet the requirements of the development statistics agendas. This new 

organization is in line with the Generic Statistical Business Process Model 

(GSBPM) and has made it possible to organize the regional directorates into 

three areas: collection, production and dissemination. At the central level, 

new functions, such as methodology, quality and training have been created. 

Other activities have also been carried out including: 

 Launch of ISO 9001 certification process for the salary-employment 

survey and organization of a hard-core training within the NIS on the 

implementation of an ISO project'; 

 A new integrated information system architecture has been 

proposed, taking into account the NIS environment in accordance 

with the GSBPM. The roadmap for the implementation of this new 

integrated information system has been established for a pilot area 

(external trade statistics). 

This first reorganization of the technical services of the NIS will certainly 

have an added value on the progress of the statistical work, but is still 

insufficient in relation to the enormous challenges that the establishment will 

have to meet the important needs for the SDGs and the African Union 

Agenda 2063. The NIS is expected to continue these efforts of openness on 

its environment and to better manage its relation with the users. 

 

Result:  

The main results of this work are summarized as follows: 

- Proposal of a new law revising the current 1999 law with the aim of 

reinforcing adherence to the fundamental principles of official statistics 

and in line with European and international good practice, 

- Start up the change of the base year to better reflect the economic reality 

of the country, and introduction of the recommendations of the 2008 

SNA progressively, 

- Development of new methodologies for regional GDPs and informal 

sector, 



 2022-عشر  الخامسالعدد                                                          مجلة العلوم اإلحصائية 
 

109 
 

- Improvement of quality of environment statistics and scope of data with 

dissemination, 

- Proposal a new organisation of the NIS based on the international 

standards, 

- Improvement of the quality of communication and relation with users. 

 

Discussion and Conclusion: 

In conclusion, it is very important to note that the general objective is "to promote 

the establishment of a coherent, efficient and permanent public statistical 

information system", and the work carried out in the framework of the twinning 

has enabled the consolidation of the NIS activities in line with European and 

international good practice. Indeed, a plan for implementing the Tunisian 

Statistical Charter, in line with European recommendations and the African 

Charter on Statistics, has been proposed and validated by the NIS. The NIS staff 

have been trained in international statistical standards such as GSBPM and 

SDMX. An architecture of a new integrated information system has been 

proposed and tested in a pilot area related to foreign trade statistics. The NIS staff 

have been trained in quality according to European standards and a roadmap for 

ISO certification has been defined for a pilot survey. National accounts have 

become compliant with the international standard of SNA 2008. The work to 

change the base year (2015 and 2016) has been initiated and requires the 

development of current sources, the mobilization of new sources and the 

updating of the nomenclatures of activities and products. The calculation of 

regional GDPs has been finalized for the 2013 reference year. 

The list of statistical domains where the NIS has come close to EU standards and 

international standards are important including the Tunisian Statistical Charter, 

national and regional accounts and reorganization according to the GSBPM 

standard, ISO 9001 certification process for Wage-job survey and SDMX 

standard integration. ... 

If the results foreseen in the Twinning Contract are achieved, several activities 

remain to be achieved. This is mainly the transition to the 2008 SNA, the base 

year change and the activities for which roadmaps have been established and 

must now be implemented. This involves, for example, setting up a quality unit 

and a training unit to certify a statistical process and set up an integrated 

information system. 
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