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 تقـديــــــــم

وهتدف  2016جداول العرض واالستخدام و املدخالت واملخرجات لعام ُتصدر يسر دائرة اإلحصاءات العامة أن 
اجلداول بشكل رئيسي إىل إحداث نقلة نوعية يف عملية مجع وتبويب وحتليل البياانت اإلحصائية على املستوى القطاعي 

ية وصواًل إىل تقدمي صورة شاملة عن االقتصاد األردين وتعامله مع العامل وقياس التشابكات بني القطاعات االقتصاد
 .اخلارجي

، ويوضح عن األمم املتحدة الصادر 2008 يتجزأ من نظام احلساابت القومية وتعترب جداول العرض واالستخدام جزءاً ال
االستخدام الطريقة  وضح جدوليكما   ،جدول العرض مصادر عرض املنتجات يف االقتصاد الوطين )حملية ومستوردة(

تاجية، وتعد هذه اجلداول أداة دخول عوامل اإلنتاج املستخدمة يف العملية اإلنتخدام هذه املنتجات و اليت يتم هبا اس
إلعداد تقديرات الناتج احمللي  ومشولية، لذلك فهي متثل اإلطار املنهجي لتحسني النظام اإلحصائي وجعله أكثر اتساقاً 

 منهجيات التقدير الثالث، اإلنتاج ،الدخل واإلنفاق.  اإلمجايل وفق
دخالت واملخرجات اليت تقدم لبناء جداول امل تعترب أساساً جداول العرض واالستخدام أما من الناحية التحليلية فإن 

عات وحتديد بادل بني خمتلف القطالتحليل الروابط واالعتماد املتوصفاً إحصائياً لألداء االقتصادي وتوفر بياانت هامة 
تخدامها من قبل متخذي القرار الرائدة منها يف عملية التنمية وحمركات النمو يف االقتصاد األردين وذلك من خالل اس

ىل إثراء أنشطة مراكز البحث الوطنية ورامسي السياسات ومعدي الربامج التنموية والباحثني واحملللني االقتصاديني، إضافة إ
 ا اجملال. والعاملية املتخصصة يف هذ

عدة الفنية يف الشرق األوسط وهبذه املناسبة تتقدم دائرة اإلحصاءات العامة ابلشكر اجلزيل للمركز اإلقليمي للمسا
(METAC)  مديرية احلساابت ملوظفي للشركاء الرئيسني من القطاعني العام واخلاص و التابع لصندوق النقد الدويل و

ءات ويسر دائرة االحصا، ما بذلوه من جهود متميزة إلجناز هذا العملعلى  املخرجاتقسم املدخالت و  -القومية 
 األسئلة واملقرتحات اليت هتدف إىل إثراء العمل.أن تتلقى العامة 

 

 د. شاهر الشوابكة 

 املدير العام ابلوكالة
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 التعاريف واملفاهيم املستخدمة
 2008 ةالقومي حلساابتنظام ا ومفاهيم  لتوصياتاً واملدخالت واملخرجات وفق واالستخدام العرض جداول تركيب مت

   واملفاهيم املستخدمة ما يلي:ومن أهم التعاريف 

 القيمة فيه تنشأ يالذ الوقت يف الصفقة تسجيل فيها يتم حماسبية طريقة :االستحقاق أساس على اسبةاحمل 

 ملكية تغيري تدعيتس اليت الصفقات تسجل أن يعين وهذا .تطفأ أو تستبدل أو ملكيتها حتول أو قتصاديةالا
 املستلزمات تسجلو  قـقيتح عندما اجـاإلنت ويسجل ،تقدميها عند اخلدمات وتسجل، امللكية نتقالا حالا م منتج

 مع فقتي التوقيت ألن االستحقاق أساس على احملاسبة نظام اعتماد ويفضل. واللوازم املواد تستخدم عندما

 غري التدفقات على نظامال هذا قتطبي مكانوإل ،األخرى قتصاديةاال والتدفقات األنشطة هبا تعرف اليت الطريقة

 .النقدية
 فرصة آخر يف دفعها يتم يةنقد مدفوعات تولد اليت التدفقات تبني حماسبية طريقة النقدي: األساس على اسبةاحمل 

 اللحظة يف الفعلية ديةالنق املدفوعات ذلك إىل ابإلضافة تبني كماإضافية   غرامات أو تكاليف حتمل دون للدفع

 الدفع فيه يتم الذي والوقت اً مستحق الدفع فيها يصبح اليت اللحظة بني الزمنية املدة جتسري وجيري، فيها تدفع اليت

 .املالية احلساابت يف الدفع برسم أو القبض برسم مستحقات بقيد لياً فع

 الوحدة وتعترب. تقطاعا إىل ويقسم املقيمة املؤسسية الوحدات مجيع من قتصادالا جمموع يتكون قامة:اإل 

 قتصاديالا اإلقليم يف( قتصاديةا مصلحة) قتصاديا اهتمام مركز هلا يكون عندما ما بلد يف مقيمة ملؤسسيةا

 أن وتنوي انشاطه نهم وأ فيه متارس موقع هلا يكون عندما قتصاديا اهتمام مركز هلا أن ويقال .البلد لذلك

 (.سرتشاديا عام ةمد) عام من أطول ملدة أو مسمى غري أجل إىل بذلك القيام يف تستمر
 األنشطة وممارسة ماتلتزااال وحتمل األصول متالكا على ذاته حد يف قادر قتصاديا كيان :املؤسسية وحدةال 

 .أخرى كياانت مع معامالت يف والدخول قتصاديةالا

 أو اإلنتاجي شاطالن من فقط واحد بنوع فيه ويضطلع وحيد موقع يف يقع مشروع من جزء أو مشروع :املنشأة 

 .املضافة القيمة مبعظم اإلنتاجي النشاط فيه عودي

 نظام ومييز ،ةقتصاديا داللة ذات أبسعار السوق يف لبيعها خدمات أو سلعا تنتج منشآت :ةسوقي منشآت 

 ستعمالاال ألغراض نتجت اليت واملنشآت( سوقي منتجق )السو  ألغراض تنتج اليت املنشآت بني القومية احلساابت

 .اخلاص النهائي
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 يرغب اليت اخلدمات أو لسلعا كميات على كبري أتثري هلا أسعار (: )ذات داللة اقتصاديةاقتصاديا  مهمة ارأسع 

 املنتجون بعرضها.و  شرائهاب املشرتون

 شرائهاب املشرتون يرغب اليت اخلدمات أو السلع كميات على أتثري ليس هلا أسعار :اقتصاديا  مهمة غري أسعار 
 .توفريهاواملنتجون ب

 متتدو  التشريعية والقضائية،للسلطات التنفيذية و  السياسيةهي الوحدة اليت متارس األنشطة  :ركزيةامل كومةاحل 

 على الضرائب فرض سلطة متتلك فهي ذلكل .الدولة إقليم كامل  على املركزية للحكومة السياسية السلطة

 الدفاع السياسية ليتهامسؤو  وتشمل. ةالدول داخل قتصاديةا اليت متارس أنشطة املقيمة وغري املقيمة الوحدات

 بكفاءة قتصاديالاو  االجتماعي النظام عمل ضمان إىل تسعىوهي  ،األجنبية احلكومات مع والعالقات الوطين

 ابلنفع على اجملتمع ككل ، وهي مسؤولة عن توفري خدمات مجاعية تعوداملناسبة واللوائح التشريعات سن خالل من

ت مثل التعليم فري خدماوقد تتحمل نفقات تو  ،العامة واإلدارة واألمن الدفاع على نفقات تتكبد الغرض هلذاو 
حدات مؤسسية أخرى مبا يف وقد تقوم بعمل حتويالت إىل و  ،األسر املعيشية ابملقام األول والصحة لصاحل فرادى

 ذلك مستوايت احلكومة األخرى.

 وثرواهتم لهمدخ كل أو بعض عونوجيم ،سكنال يف يشرتكون األشخاص من صغرية جمموعة :عيشيةامل سراأل ،
 األسر تكون ما باً وغال ،والغذاء السكن خاصة مجاعية بصورة اخلدماتو  عالسل من معينة اً أنواع ويستهلكون

 العائلة إىل املعيشية ألسرةا أفراد ينتمي أن ابلضرورة يقتضي ال ولكن ()العائلية الزوجية رسلأل مطابقة املعيشية

 املأجورون املنزليون خدموناملست أو اخلدم يشكل وال ،ستهالكواال املوارد يف شرتاكاال من نوع ناكه مادام نفسها

 املسكن هلم دمق وإن حىت املعيشية العمل رب أسرة من جزءاً  واحد مسكن يف العمل رب مع يعيشون الذين

 .عيين كأجر والطعام

 املعيشية األسر وختدم الربح إىل هتدف ال ت اليتؤسساامل (NPISHs): تقدم للربح دفةها غري مؤسسات 

 ،األحزاب ،اخلريية معياتاجل مثل: قتصاديةا داللة هلا ليست أبسعار أو جماانً  املعيشية لألسر واخلدمات السلع
 .والثقافية الرايضية النوادي

 اتواخلدم عوالسل املال ورأس العمل تستعمل مؤسسية وحدة ومسؤولية إشراف حتت يتم نشاط :نتاجاإل 

 العملية يةمسؤول تتحمل مؤسسية وحدة وجود من بد وال ،واخلدمات السلع من خمرجات إلنتاج كمدخالت

 .عنها تعويضاً  أو اً مثن تتلقى أن هلا حيقخدمات  أو كمخرجات عاً سل ومتتلك ةاإلنتاجي
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 األقل على أو اقألسو ا يف للبيع قابلة تكونأن البد  كمخرجات املنتجة واخلدمات السلع يعمج :اإلنتاج حدود 

 اإلنتاج كله  حدود منض يدخل للنظام ووفقاً  ،جماانً  أو قتصاديسعر ا مقابل أخرى إىل وحدة من للتقدمي قابلة

 فردية   بصورة   املعيشية لألسر جماانً  املقدمة واخلدمات السلع مجيع يشمل كما ،مقايضةً  أو بيعاً  للسوق فعالً  املوجه

 .املعيشية سراأل وختدم الربح إىل هتدف ال اليت املؤسسات أو وميةاحلك الوحدات قبل من مجاعية   أو

 إىلها إضافةً خارج مستخدالال متاحة وتصبح املنشأة داخل تنتج اليت واخلدمات السلع من تتكون :اتنتجامل  
  الذايت. االستخدام ألغراض إنتاجها يتم اليت تلك

 أمهية ذو السعر إن يقال:و  قتصادايً ا مهمة أبسعار هبا فالتصر  أو بيعها يعتزم أو تباع خمرجات :سوقيال نتجامل 

 .شرائهاب وناملشرت و  عرضهاب املنتجون يرغب اليت الكميات على كبري أتثري له يكون عندما قتصاديةا

 السوق أبسعار اإلمجايل احمللي الناتج (GDP):  دمات النهائية اليت ينتجها اخلالقيمة السوقية للسلع و  جمموعهو
 األساسية ابألسعار املضافة لقيمةا إمجايل ويعرب عنه أيضا أبنه، خالل فرتة زمنية حمددة عادة ما تكون سنةقتصاد اال

 على اإلعاانت منها روحاً مط على املنتجات الضرائب إليها مضافاً املقيمة  املنتجة الوحدات مجيع حتققها الىت
 .املنتجات

 ايل القيمة املضافة )إمجاإلمجايل ابألسعار األساسية  احمللي الناتج(GVA): حاصل طرح االستهالك الوسيط هو 
 .األساسية ابألسعارمن إمجايل اإلنتاج  املشرتين أبسعار

 أن وجيب ،تهلكنيللمس تقدم نتاجهاإ فيه يكتمل الذي الوقت ويف الطلب حسب عادة تنتج خمرجات :دماتاخل 

 أن أيضا وميكن ،ىأخر  وحدة ملنفعة مؤسسية دةوح تؤديها أن ميكن اليت األنشطة على اخلدمات إنتاج يقتصر

 .هب تقوم أن أخرى لوحدة ميكن نوع من النشاط يكون أن شريطة اخلاص ستهالكهاال خدمات ما وحدة تنتج

 لنشاطا تصنيف وحيدد .نفسها الوحدة به تقوم آخر نشاط أي قيمة املضافة قيمتها تفوق أنشطة :رئيسية نشطةأ 

 .(ISIC4) قتصاديةاال األنشطة جلميع وحدامل الدويل ناعيالص لتصنيفوفقا ل يالرئيس

 اً مناسب نتاجهاإ نيكو  أن وجيب ي.الرئيس هانشاط إىل ضافةً إ منتجة وحدة داخل تتم أنشطة اثنوية: أنشطة 
 .يالرئيس للنشاط هانم أقل الثانوي للنشاط املضافة القيمة تكون أن جيب كما ،املنتجة الوحدة خارج للتسليم

 خمرجاً  بوصفها منتجة ام خدمة أو سلعة من وحدة لقاء املشرتي من املنتج يتلقاه الذي السعر :ألساسيا السعر 

 ،بيعها أو إلنتاجها نتيجة الوحدة تلك على املنتج تلقاها إعاانت أي إليه ومضافاً  ةمدفوع ضرائب أي منه خمصوماً 
 .الفاتورة على منفصلة املنتج يقيدها نقل تكاليف أي يشمل وال
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 وهذا .حيددمها الذي انواملك الوقت يف ما خدمة أو سلعة لمستلي املشرتي يدفعه الذي السعر املشرتين: أسعار 

 املشرتي دفعهاي اليت نقلال تكاليف ويشمل عةمقتط أخرى ضرائب أو مضافة قيمة ضريبة أي يشمل ال رالسع

 .حيددمها الذي والزمان املكان يف السلعة لمستلي وحده
 خمصوماً ، خمرجاً  صفهابو  منتجة، ما خدمة أو سلعة من وحدة لقاء املشرتي يدفعه الذي السعر هو :املنتج سعر 

 تكاليف أي يشمل ال عرالس وهذا ،الفاتورة على توضع مماثلة ةمقتطع ضرائب أي أوة، املضاف القيمة ضريبة منه

 .الفاتورة على املنتج يقيدها نقل

 سيف سعر (CIF): أي دفع قبل ،بلده حدود على السلعة ليستلم ما مستورد يدفعهس الذي املشرتي سعر هو 

 نقطة حىت لشحنوا التأمني تكاليف يشمل سيف وسعر ،احلدود على تفرض أخرى ضرائب أي   أو ستريادا رسوم

 على أخرى ضرائب أو استرياد رسوم أي دفع قبل ،مقيم إىل مةاملسل   اخلدمة سعر وهو .املستورد البلد حدود

 .البلد داخل والنقل التجارة هوامش أو تاملستوردا

 فوب سعر (FOB): سعر أنه على هإلي النظر وميكن الصادرات تدفقات على يطبق املشرتي سعر من خاص نوع 

 أي دفع وبعد النقل ةوسيل على حتميلها بعد املصدر بلد حدود على السلع لمستي مستورد سيدفعه الذي املشرتي
 النقل فتكالي منه مطروحاً  سيف سعر يساوي فوب وسعر ،ضريبية ضاتختفي أي تلقي أو تصدير ضرائب

 .املستوردة للدولة اجلمركية احلدود بني والتأمني

 قبل من املباعة لسلعا قيمة يف متضمنة تكون اليت رةتجاوال  النقل خدمات قيمة هي :والنقل التجارة هوامش 

 .النهائي املشرتي إىل اإلنتاجية الوحدات
 االستهالكمدخالت اإلنت( وسيطال اج IC): كمدخالت تهلكستُ  اليت واخلدمات السلع قيمة هو إمجايل 

 السلع حتول قدو ، لثابتا املال لرأس استهالكاً  بوصفه ستهالكهاا يقيد اليت األصول ابستثناء نتاجاإل لعملية

  . كلياً  تستهلك أو املستخدمة واخلدمات

 ب العمل يف مشروع ما إىل ستحقة الدفع من قبل ر قدية والعينية مموع املبالغ النيشمل جم العاملني: تعويضات
أو تزامنت مع أداء  دفعت مقدماً  أثناء الفرتة احملاسبية، سواءني املستخدمني فيه مقابل عمل يؤديه هؤالء املستخدم

 نتهاء العمل.العمل أو بعد ا

  ساسية مطروحا منها ابألسعار األ املضافة ةجمموع القيم ساويي :والدخل املختلط التشغيل فائضإمجايل
 مضافاً إليها اإلعاانت على اإلنتاج. اإلنتاج على ضرائبالو  العاملني تعويضات



 ي
 

 نقل أو بيع أو نتاجإ عملية نتيجة واخلدمات السلع على املستحقة الضرائبجمموع  :املنتجات على ضرائبال 

 مثل املال رأس لتكوين أو ستهالكلال ستعماهلاال نتيجةً  أو، اخلدمات أو السلع هذه توريد أو أتجري أو ملكية
 اخلاصة والرسوم اجلمركية. والضرائب املبيعات على العامة رائبالض

 أو املباين ملكية لىع الضرائبعلى العملية اإلنتاجية، مثل  املستحقة الضرائب هي :اإلنتاج على ضرائبال 

 .العمالة على الضرائب
 اجلمركية  احلدود فيها تعرب ىتال اللحظةيف  الدفع املستحقة واخلدمات السلع ىعل الضرائب تشمل :اجلمركية الرسوم

 .مقيمة سسيةمؤ  وحدة إىل مقيم غري منتج بواسطة السلع تسلم عندما أوللدولة  االقتصادي لإلقليم

 وقد تكون  ،ما هي إعانة مستحقة الدفع لكل وحدة من وحدات سلعة أو خدمة :املنتجاتعلى  اإلعاانت
ا حبسب القيمة كنسبة مئوية يتم حساهب من وحدات السلعة أو اخلدمة أو نة مبلغاً حمدداً من املال لكل وحدةاإلعا

سعر السوق ف حمدد و الفرق بني سعر مستهد ميكن أيضاً حساب اإلعانة بوصفهاو  ،حمددة من السعر لكل وحدة
 .املدفوع فعلياً من قبل املشرتي

 شآت أو للمن املقدمة على املنتجات اليتستثناء تلك اإلعاانت ابافة كتتألف من   :اإلنتاجعلى  اإلعاانت
ة أنتاج ملنشكل تكاليف اإل  اإلعاانت تغطية بعض أويقصد من و  ،ها يف اإلنتاجخنراطال لمؤسسات املقيمة نتيجةً ل

 .معني ة أو نشاطمعين

 املدفوعات ميزان (BOP): ية بني املقيمني يف الدول بيان إحصائي يوجز بشكل منهجي املعامالت االقتصادية
 .دولة ما وغري املقيمني خالل فرتة زمنية حمددة

 املخزون يف التغري (CINV): قيمة منها اً خمصوم وانتاملخز  تدخل اليت كتملة الصنعاملالوسيطة أو  السلع قيمة 

 خالل العام.     املسحوبة السلع

 اإلنتاجية العملية ىف كتهامشار  نتيجة الثابتة ولاألص قيمة يف السنوي النقص هو :استهالك رأس املال الثابت 
 األاثثو  واملعدات اآلالت أنواع ومجيع املباين يف ستهالكلال القابلة الثابتة وتتمثل األصول ،اإلنتاجي عمرها طوال

 اضيفرت اال عمرها ألن ستهالكالل قابالً  أصالً  األراضي ال تعتربو  والسيارات والتحسينات على األراضي، والرتكيبات
 .حمدود غري

 اإلمجايل الثابت مسايلأالر  التكوين (GFCF): يتم ما منه اً مطروح الثابتة األصول خمزون إىل إضافته يتم يشمل ما 

 تمي اليت وكذلك نفسها اإلنتاجية الوحدات إنتاج من ابتةالث صولاأل شملمبعىن أنه ي، العام خالل منه التخلص

 .أخرى قتصاديةا قطاعات من منها التخلص أو إضافتها



 ك
 

 الوحدات مع عامالتم يف تدخل اليت املقيمة غري املؤسسية الوحدات مجيع من يتألف :اخلارجي العامل قطاع 

 تلك لعامل اخلارجيا قطاع ويشمل ،املقيمة الوحدات مع أخرى قتصاديةا عالقات هلا تكون اليت أو املقيمة،

 العسكرية والقواعد سفاراتال مثل اجلغرافية حدود الدولة ماداًي داخل املوجودة املقيمة غري املؤسسية الوحدات

 .الدولية واملنظمات

 إىل العامل اخلارجيرها السلع واخلدمات املصدرة أو املعاد تصدي قيمة تشمل واخلدمات: السلع من الصادرات 
   خالل العام.

 خالل العام.خلارجي اامل يمة السلع واخلدمات املستوردة من العتشمل ق :واخلدمات السلع من ستورداتامل 

 مباشرة غري بطريقة املقاسة املالية الوساطة خدمات (FISIM): مة غري املباشرة على الودائع تعرب عن رسوم اخلد
دفعه املقرتضون وسعر الفائدة والقروض اليت تقدمها املؤسسات املالية، وهي تساوي الفرق بني سعر الفائدة الذي ي

لفائدة الذي يتلقاه املودعون ا، مضافًا إليه الفرق بني سعر الفائدة املرجعي وسعر ضاملرجعي مضرواًب حبجم القرو 
 مضروابً حبجم الودائع.

 التنقيح الرابع االقتصادية األنشطة جلميع املوحد الدويل الصناعي التصنيف :(ISIC4) رجعي التصنيف امل هو
ت األنشطة اليت ميكن توفري جمموعة من فئاوالغرض الرئيسي هلذا التصنيف هو الدويل لألنشطة اإلنتاجية، 

 ظواهر دراسةل مهمة أداة تصنيفال هذا يوفرو نشطة، مع وتبليغ اإلحصاءات حسب هذه األاستخدامها جل

 .الدولية انتقار امل ولغاايت قتصاديةا

 للمنتجات املركزي التصنيف  :(CPC2.1) ف هو ض من هذا التصنيميثل تصنيفاً كاماَل للسلع واخلدمات، والغر
ت الدولية وتشجيع التنسيق بني راناقنواع البياانت لتوفر إطارًا للمأن يكون معيارًا دوليًا لتجميع وتبويب مجيع أ

 خمتلف أنواع اإلحصاءات اليت تتعلق ابلسلع واخلدمات.

 اخلارجية للتجارة املنسق النظام  :(HS)هبا جراملتا السلع لتصنيف وأمساء أرقام من مكون موحد دويل نظام هو .
 واملنظمات احلكومات قبل من النظام هذا يستخدمو  العاملية، اجلمارك منظمة قبل من النظام هذا تطوير متو 

 .اخلاص والقطاع الدولية
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 (SUTs) ستخدامجداول العرض واال

 التعريف
ادية اليت حتدث االقتص مجيع األنشطةة حول فصيليعبارة عن جداول تعطي صورة مقطعية ت هي جداول العرض واالستخدام

القطاعات الروابط بني خمتلف اتظهر االقتصاد و الذي يقوم عليه يكل تظهر اهلأداة حتليلية قوية بذلك هي و  ،اقتصاد الدولةيف 
ويتم  ،سك نظام املعلومات االقتصاديةتحسني متالختلفة و املصادر املالبياانت من ومقاربة عد أداة قوية ملقارنة وت ةاالقتصادي
مستوردة  وأ تجة حملياً كانت من  املعروضة يف السوق سواءً السلع واخلدمات تدفق شكل جداول توضح ول على نشر اجلدا

الصناعات احمللية  هااليت تنتجاملنتجات  لعرضيوضح جدول او  ،استهالك وسيط أو استخدام هنائيليتم استخدامها ك
ما أ ،ملنتجات أبسعار املشرتينالكي يتم تقيم عرض هذه  ابإلضافة إىل املنتجات اليت يتم استريادها واهلوامش اليت تضاف

يشري و  ،ستخدامات هنائيةستهالك وسيط وافيظهر االستخدامات املختلفة للمنتجات واليت تتكون من اجدول االستخدام 
ستخدامات االأما  ،تجات أخرىإنتاج منمن أجل االستهالك الوسيط إىل السلع واخلدمات اليت تستهلكها الصناعات احمللية 

 (NPISH)املعيشية ختدم األسر  االستهالك النهائي للمنتجات من قبل األسر واملؤسسات غري الرحبية اليتفتشمل النهائية 
جداول العرض  تتضمنو  ،والتغري يف املخزون والصادرات الثابت تكوين رأس املالتشمل كذلك و  ،ة العامةواحلكوم

ونظرا ملا  ،ناعات املختلفةية للصاإلنتاج اتعمليال منل املتولد و لدخنواع األمقاييس واالستخدام مصفوفة حتتوي على 
هذه استخدام إلمكان حتتويه جداول العرض واالستخدام من بياانت متكاملة عن األنشطة االقتصادية فإنه يصبح اب

 ةمتماسكو توفر صورة متكاملة ول حيث أن هذه اجلدا الناتج احمللي اإلمجايلكقياس اجملاميع االقتصادية  من اجل البياانت 
قياس الناتج احمللي اإلمجايل  املستخدمة يفيضمن أن تؤدي املقارابت الثالثة مبا  لالقتصاد من حيث الصناعات واملنتجات

 آبن واحد. إىل نتائج متطابقة

 ستخدامأمهية جداول العرض واال
 .هاناق فيما بيتسحصائية وأوجه قصورها ومدى االاإل البياانتتعكس مدى مشول ودقة  .1

ــــــيم متكــــــن  .2  ملنظــــــورغــــــري ا تصــــــادقأفضــــــل لألنشــــــطة غــــــري املغطــــــاة كااللبيــــــاانت وتضــــــمن تغطيــــــة امــــــن إعــــــادة تقي
 .بفضل بياانهتا التفصيلية

 .نفاقإلالدخل واو اج نتاإل وفق هنج اإلمجايل احمللي الناتج تقديراتإطاراً منهجياً إلعداد متثل  .3

 جداول املدخالت واملخرجات.ساسية يف بناء نطالق األتعترب نقطة اال .4
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وتســــاعد يف  صــــرية األجــــلتعتمــــد علــــى مؤشــــرات ق ســــنوية الــــيتالكأســــاس للتقــــديرات ربــــع   هبــــاســــتعانة ميكــــن اال .5
 .شتقاق األوزان الرتجيحية لرتكيب األرقام القياسيةا

 الفرتة املرجعية 
ت ستخدام واملدخالواال داول العرضج لبناء مرجعي كأساس 2016 عامل اخلارجيةاملصادر الداخلية و  بياانت مت حتديد

 :واملخرجات وذلك لعدة أسباب أمهها
 .الطلب املتزايد من املستخدمني على جداول حديثة نسبياً  .1

 توفر بياانت حديثة من مصادرها املختلفة. .2
 .2015توفر بياانت التعداد العام للسكان واملساكن لعام  .3

 إلمجايل ابألسعار الثابتة.سنة مرجعية لتقدير الناتج احمللي ا 2016كون عام  .4

 تمصادر البياان
الـــــــيت  ت املســـــــوحبيـــــــاان علـــــــى مصـــــــدرين داخلـــــــي وخـــــــارجي، علمـــــــاً أبن ســـــــتخدامول العـــــــرض وااليعتمـــــــد تركيـــــــب جـــــــدا

 ر إدارية أخرى وهي:ابإلضافة إىل مصادتعترب مصدراً أساسياً  (DoS) حصاءات العامةتنفذها دائرة اإل
 املصادر الداخلية أوالا:

 قتصاديةاملسوح اال .1
 وتشمل: الرابع تنقيحال ،االقتصادية األنشطة جلميع املوحد الدويل الصناعي التصنيف وفق بياانهتا توفري ويتم

 تاليةت اليت يقع نشاطها الرئيسي ضمن األنشطة الآيشمل مجيع املنش: مسح الصناعة : 

 ستغالل املناجم والتعدين واحملاجر.اك:ستخراجيةالصناعات اال -

 وغريها.لبان والصناعات الكيماوية نتاج األكإ:تحويليةالصناعات ال -

   .وتوزيعها واملياه إنتاج الطاقة الكهرابئية -

 

 وصيانتها  احملركات ذات املركبات ةوجتار  والتجزئة اجلملة جتارة قطاع عن تفصيلية بياانت يوفر :خليةاالد التجارة مسح
 والبيع ابلعمولة. 

 
 التالية: نشطةيوفر بياانت عن األ :مسح اخلدمات  
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 .واملطاعم الفنادق -

 .والساتلية والالسلكية السلكية أبنواعها تصاالتاال أنشطة -

 واملنزلية. الشخصية والسلع اآليل احلاسب أجهزة إصالح أنشطة -

 البياانت. وقواعد ربامجوال ستشاريةاال اخلربة :وتشمل الصلة، ذات واألنشطة اإللكرتونية احلاسبات أنشطة -

 .العقارات مسسرة ومكاتب واملؤجرة اململوكة العقارات :ملوتش ،العقارات -

 واإلدارية ستشاريةاال ربةاخل، السوق حبوث، واحملاسبية القانونية األنشطة :وتشمل األخرىاخلدمية  األنشطة -
 واألنشطة الفوتوغرايف لتصويرا، املباين تنظيف، األمنية األنشطة، العاملة األيدي توظيف ،إلعالن، اواهلندسية
 .آخر موضع يف املصنفة غري األخرى التجارية

 أنشطة، والرايضية والثقافية الرتوحيية األنشطة :وتشمل، األخرى والشخصية اجملتمعية اخلدمات أنشطة -
 .احلالقة وصالوانت املالبس وكي غسيل مثل األخرى اخلدمات

 .واحلجز السياحية الرحالت ومنظمي السفر وكاالت خدمات أنشطة -

 .واملنزلية الشخصية السلع وأتجري مشغليها بدون واملعدات تاآلال أتجري -

 .الكبار وتعليم والعايل والثانوي األساسي التعليم :ويشمل التعليم -

 .األشعة تصوير وعيادات واملختربات األطباء وعيادات املستشفيات :وتشمل ،الصحة -

 :شطتهاأهم أنمن  :اهليئات اليت ال هتدف إىل الربح وختدم األسر املعيشية -
  والكنائس اخلريية اجلمعيات مثل والدينية جتماعيةاال الرعاية مؤسساتأنشطة. 

  التجارة وغرف تحتاداواال النقاابت مثل ،والعمالية املهنية واملنظمات األعمال منظماتأنشطة. 

  االجتماعية واألندية الرايضية النواديأنشطة. 

  السياسية األحزابأنشطة. 

 
 األنشطة ويشمل ،لتكميلي(اوالرخص اجلديدة لألبنية  )املسح  بياانت عن قطاع املقاولنييوفر  :اإلنشاءات مسح 

 :التالية الرئيسية
 .املباين تشييد -

 .احلديدية والسكك الطرق تشييد -

 .ابملنافع اخلاصة املشاريع تشييد -

 .األخرى املدنية اهلندسة شاريعملاب املتعلقة التشييد أعمال -
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 .اهلدم -

 .املوقع حتضري -

 .الكهرابئية كيباتالرت  -

 .اهلواء وتكييف والتدفئة السباكة أعمال -

 .أخرى إنشائية تركيبات -

 .وتشطيبها املباين إكمال -

 .األخرى املتخصصة التشييد أنشطة -

 ا يف ذلك األنشطة الداعمة مبيوفر بياانت عن أنشطة النقل الربي والبحري واجلوي  :مسح النقل والتخزين والربيد
 ضافة إىل املنشآت العاملة يف أنشطة التخزين والربيد.واملساعدة للنقل ابإل

 التأمني واألنشطة املساعدة ة املالية، ملنشآت العاملة يف أنشطة البنوك، الوساطا عن بياانت يوفر :مسح املالية والتأمني
 ا.مهل

 املسوح الزراعية .2
 املثمرة واألشجار احلقلية لاحملاصي من لكل اإلنتاج، املزروعة يوفر بياانت عن املساحات :النبايت مسح اإلنتاج 

 حسب اإلمثار سن يف شجارواأل املثمرة األشجار أعداد تقديرالزراعية،  والعروة احملصول نوع حسب واخلضراوات
 احملصول. نوع

 حسب املزرعة حيواانت أعدادإىل  فةاحليوانية ومدخالهتا ابإلضا بياانت عن إنتاج الثروةيوفر  :احليواين مسح اإلنتاج 
 العمر. وفئة واجلنس والساللة النوع

 املختلفة. الزراعية احملاصيل أسعار يوفر بياانت عن: الزراعية األسعار  
 الزراعية وتشمل للتنمية وطنيةال سرتاتيجيةابال املتعلقة الزراعية املسوح دائرةال تنفذ :الزراعية سرتاتيجيةاال: 

 .مسح معاصر زيت الزيتون -

  .مسح املشاتل الزراعية -

 .مسح األمساك -

 .مسح خالاي النحل -

 

 يل يف القطاع الزراعي الذي اإلمجا تكوين الرأمسايليوفر بياانت إحصائية حول حجم وتفاصيل ال :الزراعي التكوين
   :يشمل



5 
 

 .واإلنشاءات األبنية -

 .أبنواعها املياه وخزاانت اآلابر -

 .واملعدات اآلالت -

 .املثمرة األشجار -

 .املزرعة حيواانت -
دخل لقطاع األسر املعيشية ستهالكي النهائي والنفاق االيوفر بياانت متعلقة ابإل :األسرة قاتونف دخل مسح .3

 بشكل تفصيلي.
 صادرات من التجارة نوع سبح اخلارجية التجارة إحصاءات عن تفصيلية معلومات وفرت :اخلارجية التجارةبياانت  .4

 .والبلد الصنف حسب تصديره ومعاد ومستوردات وطنية
 عداد العاملني حسب األنشطة أو ية واجتماعية حول قوة العمل وفر بياانت دميوغرافية واقتصادي :لعملمسح قوة ا .5

 االقتصادية.
  :مسح القادمني واملغادرين لألغراض السياحية .6

 وكانوا األردن يف منياملقي األشخاص قدوم عند وذلك ،األردن من اخلارجة السياحة يقيس الذي القادمني مسح -
 .جنبيةواأل العربية الدول رعااي من أو األردنيني من كانوا  سواء سياحية غراضأل اخلارج يف

 إىل يف األردن املقيمني ريغ األشخاص مغادرة عند وذلك ،األردن إىل الوافدة السياحة مسح املغادرين الذي يقيس -
 العربية الدول رعااي من أو دنينير أ كانوا  سواء السياحية لألغراض لألردن زايرهتم نتهاءا بعد املعتادة إقامتهم أماكن

 واألجنبية.

 املصادر اخلارجيةاثنياا:
 :البنك املركزي .1

 .السنويةو  الشهرية حصائيةالنشرات اإل -
 ميزان املدفوعات )حساب اخلدمات(. -

  :وزارة املالية .2

 احلساب اخلتامي للحكومة املركزية. -

 

 :دائرة املوازنة العامة .3
 قانون موازانت الوحدات احلكومية. -



6 
 

 :زارة اإلدارة احملليةو  .4

 .البلدايت واجملالس القرويةميزانيات  -

 .وزارة الرتبية والتعليم .5

 دائرة اجلمارك العامة. .6
 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات. .7
مــــــان عوأمانــــــة  عيجتمــــــامثــــــل هيئــــــة تنشــــــيط الســــــياحة، املؤسســــــة العامــــــة للضــــــمان اال :أخــــــر حكوميــــــة جهــــــات  .8

 .الكربى
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ولاأبعاد اجلد  

ـــــاء جـــــداول ال املراحـــــلأهـــــم  مـــــن األساســـــية نشـــــطة واملنتجـــــاتاأل ديـــــدتعتـــــرب مرحلـــــة حت ـــــل هـــــي ام، ســـــتخدعـــــرض وااللبن ب
 ف.جات يف الصفو ظهر املنتعمدة بينما تنشطة يف األاأل فيها تظهراليت  عداد اجلداولإالركيزة األساسية يف 

 (40)قتصاد الوطين إىل م االدة تقسياجلداول، فقد مت إعا لصعوبة وعدم جدوى إظهار كافة األنشطة واملنتجات يف ونظراً 
 تنسجم مع التصنيفات الدولية. اً نتجمُ  (84) و اً نشاط

 مت اختيار األنشطة واملنتجات بناًء على جمموعة من األسس واملعايري أمهها:و 

 :األنشطة
 مجايل.اإل احمللي الناتج يف النشاط مسامهة .1
  خرى.األ نشطةابأل النشاط عالقة .2

 ابلقطاع. ملتعلقةا البياانت توفر مدى .3

 املنتجات:
 .احملليةأهم املنتجات  .1

 .املستوردة املنتجات أهم  .2

  األنشطة. ملعظم اإلنتاجية املنتج ابلعملية رتباطا مدى .3

  .احمللية البياانت عن املنتجات توفر مدى .4
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 جداول الربط بني التصانيف املستخدمة:
مبا  (**JPC)لمنتجات ول (*JIC)لألنشــــــــــــــطة  حمليةعداد جداول ربط نتهاء من مرحلة حتديد أبعاد اجلداول مت إبعد اال

 وفيما يلي بعض األمثلة على آلية الربط: ،يتسق مع التصانيف الدولية

 :األنشطة -
 التصنيف يف اً اطنش 11 مقابل (JIC) نشطةلأل احمللي التصنيف يف نشاءاتاإل أنشطة ميثل واحد نشاط عتمادا مت

 .(1)دول رقم اجل يوضح، كما  (ISIC.4)الدويل

 (ISIC.4) لألنشطة الدويل والتصنيف( JIC) لألنشطة احمللي التصنيفالربط بني  :1 جدول
 وصف النشاط االقتصادية ألنشطةل الدويل التصنيف التصنيف احمللي لألنشطة

 اإلنشاءات

 املباين تشييد 4100

 احلديدية والسكك الطرق بناء 4210

 ة ابملنافعتشييد املشاريع اخلاص 4220

 رىشاريع اهلندسية املدنية األخمب التشييد املتعلق 4290

 دماهل 4311

 حتضري املوقع 4312

 الكهرابئية الرتكيبات 4321

 اهلواء وتكييف والتدفئة السباكة أعمال 4322

 تركيبات إنشائية أخرى 4329

 إكمال املباين وتشطيبها 4330

 األخرى صةاملتخص التشييد أنشطة 4390

 (1امللحق ) )*(
 (2امللحق ) )**(
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 :املنتجات -

 للمنتجات  الدويل نيفالتص يف منتجات 8 مقابل (JPC) احمللي التصنيف يف واتااخلضر  ملنتج واحد تصنيف عتمادا مت

(CPC 2.1) ، (2)دول رقم اجل يوضحكما. 

 (CPC 2.1) للمنتجات الدويل والتصنيف (JPC) للمنتجات احمللي التصنيفالربط بني  :2 جدول
 املنتجوصف  للمنتجات املركزي التصنيف التصنيف احمللي للمنتجات

 اخلضراوات

 الثمرية واتااخلضر  0123
 اخلضراء البقولية واتااخلضر  0124
 اجلذعية أو الورقية واتااخلضر  0121
 الشمام والبطيخ 0122
 والكمأ الفطر 0127
 الدرنية أو اجلذرية واتااخلضر  0125
 البنجر بذور ابستثناء وات،ااخلضر  بذور 0126
 األخرى الطازجة واتااخلضر  0129

  جداول العرض واالستخداممكوانت 
  :(3اجلدول رقم )يتكون من املصفوفات التالية، كما ويوضحها  :العرض دولج

 ةساسيسعار األابأل مة  مقي  من سلع وخدمات نتاجه حملياً إتبني ما يتم  :نتاج احملليمصفوفة اإل. 
 سيف أبسعارتها قيم قدروت ،العامل اخلارجيترياده من سلع وخدمات من سابني ما يتم ت :مصفوفة املستوردات. 
 سعار األساسية للحصول ألابردات القيم اليت جيب إضافتها ملصفوفيت اإلنتاج احمللي واملستو  تبني :مصفوفة اهلوامش

 كون من اهلوامش التالية:وتت ،سعار املشرتينعلى العرض أب
ناك نوعان من هذه وه ،للسلعةشراء وبيع بد من وجود عملية  لكي يتحقق هامش جتاري ال هوامش التجارة: -

 اهلوامش )جتزئة، ومجلة(.
متخصص يف  اخررف طمن قبل حتتاج للنقل و  ةيتحقق هامش النقل عندما يكون هناك سلع :هوامش النقل -

 .نقل البضائع
 :وتشمل ،على املنتجات انتعاالضرائب واإل -
 الرسوم اجلمركية.ائب العامة على السلع واخلدمات و ضر ال .1

 على املنتجات. عاانتاإل .2
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 منوذج جلدول العرض أبسعار املشرتين: 3 جدول

 
 
 
 
 

 

  مصفوفة املستوردات  مصفوفة اإلنتاج 
 

 مصفوفة اهلوامش
 

 

 األنشطة                  

 

 المنتجات
 اخلدمات الصناعة الزراعة

إمجايل اإلنتاج 
ابألسعار 
 األساسية

 تعديالت رداتاملستو 
 سيف / فوب

إمجايل العرض 
ابألسعار 
 األساسية

هوامش  هوامش النقل
 التجارة

الضرائب على 
 املنتجات

على  اإلعاانت 
 املنتجات

إمجايل العرض 
 أبسعار املشرتين

 ** * * * * **  * **   * زراعية

 ** * * * * **  * **  *  صناعية

 **  * *  **  * ** *   خدمية

      ** * *     تعديالت سيف/ فوب

 *** ** ** * **    ** ** ** ** إمجايل اإلنتاج ابألسعار األساسية
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 :(4) اجلدول رقميوضحها تكون من املصفوفات التالية، كما ي :مستخداالاجدول 

قتصادية  نشطة االقبل األ ستخدامها منااملصفوفة املنتجات اليت يتم تبني هذه  :الوسيطستخدام مصفوفة اال -
 سعار املشرتين.مها أبيينتاج ويتم تقإكمدخالت 

 :وتشمل  ،النهائي ستخداماالمصفوفة  -

  املعيشية سرالنهائي لألاالستهالكي اإلنفاق (HHFCE):  سر فاقه من قبل األنإما يتم قيمة تبني
 .املعيشية على املنتجات

 النهائي للحكومةاالستهالكي  فاقاإلن (GFCE): ابلتكاليف  حمسوابً  نتاج احلكوميهو عبارة عن اإل
 .فهمضاف إليه ما تشرتيه احلكومة وتعيد توزيعه دون اي إضا منه املبيعات مطروحاً 

  املعيشية رسلربح وختدم األىل اإهتدف  النهائي للهيئات اليت الاالستهالكي اإلنفاق (NFCE):  وهو
 منه املبيعات. ابلتكلفة مطروحاً  نتاج اهليئات حمسوابً إة عن عبار 

  اإلمجايل الثابت مسايلأالتكوين الر (GFCF):  ن أصول اثبتة خمصوم منه مجمموع قيم ما حيتازه منتج ما
إىل قيمة األصول ضافات معينة إلضافة إىل إقيمة األصول الثابتة اليت يتخلص منها اثناء الفرتة احملاسبية اب

 املنتجة تتأتىى خالل نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية. غري

  ناملخزو يف التغري (CINV): ستهالك وسيط( خالل  مقدار املخزون السلعي )إنتاج/ ابني التغري يفت
 العام مبا يف ذلك االعمال حتت اإلجناز

 قسم  من يمتهاق على احلصول ويتم السلع من تصديره واملعاد الوطنية الصادرات تشمل :الصادرات
 خدمات التجاري، تأمنيال النقل، ر،السف خدمات( اخلدمية الصادرات أما ،دائرةال التجارة اخلارجية يف

 .BOP املدفوعات ميزان من تقديراهتا على احلصول فيتم) أخرى خدمات وأي احلكومة،
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 املشرتينسعار أب االستخدام دولجل منوذج :4 جدول

 
 

 
ستخدام النهائيمصفوفة اال  الوسيطستخدام مصفوفة اال  

ألنشطةا                       

          

 المنتجات   

 اخلدمات الصناعة الزراعة
إمجايل 

االستهالك 
 الوسيط

 نفاق االستهالكياإل
النهائي لألسر 
 املعيشية

نفاق اإل
االستهالكي 
 النهائي احلكومي

نفاق اإل
االستهالكي 
 النهائي للهيئات

التغري يف  الصادرات
 املخزون

التكوين 
الرأمسايل 
 الثابت

إمجايل االستخدام 
 أبسعار املشرتين

 ** * * * **  * **   * زراعية

 ** * * * **  * **  *  صناعية

 ** * *  ** * * ** *   خدمية

            جمموع االستخدام

 إمجايل القيمة املضافة ابألسعار
ساسيةاأل  * * *        ** 

عاملنيتعويضات ال  * * *        ** 

ضرائب على اإلنتاجال  * * *        ** 

 **        * * * عاانت على اإلنتاجاإل

والدخل إمجايل فائض التشغيل 
 **        * * * املختلط
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:ملعاجلاتا  

 ةسر املعيشيالنهائي لألاالستهالكي نفاق إلا: 
وقد مت تقديره  نهج اإلنفاق،ل اإلمجايل احملتسب وفقاً  احمللي جللنات النهائية االستخدامات جانب مكوانت أحد يعترب

لتفصيلية لنفقات األسر على ا إىل جمموعة من مؤشرات األحجام واألسعار املناسبة اليت طبقت على البياانت استناداً 
 ابلتصنيف  حهذا املس تبياان ربط مت، و التفصيلية 2017/2018 األسرة ونفقات دخل السلع واخلدمات اليت وفرها مسح

 متت اليت التوازن لعمليات ونتيجةً  ،(JPC)وفقاً للتصنيف احمللي للمنتجات  جتميعه مت مث ((CPC2.1 للمنتجات املركزي
 ونفقات دخل مسح ديره يفتق عن خيتلفسوف  املعيشية لألسر النهائي االستهالكي اإلنفاق تقدير فإن املنتجات على

 عتمادابال ألسر املعيشيةاستهالك ا إىل  ستخدامالاو   العرض جانيب بني روقاتالف بعض عزو مت ألنه وذلك ،األسرة
 .األردين قتصادابال املسبقة واملعرفة املنتج طبيعة على

 قطاع احلكومة العامة: 
سياسية ودورها يف التنظيم ضافة إىل إجناز مسؤولياهتا الابإلتقوم  حكوميةامة من وحدات يتكون قطاع احلكومة الع

 الثروة.و وتعيد توزيع الدخل  سعار غري مهمة اقتصادايً أبادي بتقدمي خدمات )ورمبا سلع( قتصاال

ملشرتكة واملؤسسة العامة للضمان ايتألف قطاع احلكومة العامة من احلكومة املركزية واحلكومات احمللية وجمالس اخلدمات 
 ي.املستقلة املشتغلة ابإلنتاج غري السوقاحلكومية جتماعي واهليئات اال

معظم فإن  ىل الربحإهتدف  ات القوم إبنتاج خدمتقطاع احلكومة العامة الوحدات احلكومية اليت يتألف منها أن  ومبا
فإن قيمة اإليرادات احملصلة  صادايً أما اليت تقدم أبسعار غري مهمة اقت خمرجاهتا لن تكون هلا أسعار لكوهنا تقدم جماانً 

هذه لن تكون قيمة تايل وابل جهانتاة االقتصادية إلقيمدمات ال تعكس المقابل ما تقدمه الوحدات احلكومية من خ
أو أبسعار غري  قدمة جماانً مومن أجل تقدير قيمة اخلدمات احلكومية سواء كانت  اخلدمات،معربة عن قيمة اإليرادات 

نتاج اخلدمات اليت إلة يحلكوماالوحدات نفقه تجمموع ما  أي ،مبجموع التكاليفها إنتاجمهمة اقتصادية فإنه مت تقدير 
مت و ، رأس املال الثابت هالكاستستهالك الوسيط والضرائب على اإلنتاج و واال العاملنيتعويضات باليت تتمثل و قدمها ت

 :أنشطة احلكومة ضمن التصنيفات التالية تقسيم

 .والضمان االجتماعي اإلجباري دارة العامة والدفاعأنشطة اإل -1
 لتعليم.األنشطة احلكومية يف جمال ا -2

 األنشطة احلكومية يف جمال صحة اإلنسان. -3
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 قتصاد غري املنظوراال 
من  مبستوى عال  لقومية احلساابت االناجحة يتطلب توفر إحصاءات  البحوثإجراء السياسات االقتصادية و  ةعاصنإن 

يف حتسني مستوى  يت تساهممن أهم املسائل ال جلميع األنشطة االقتصاديةوتعترب مسألة التغطية الشاملة  اجلودة،
حبيث ال تدخل ضمن ًا النطاق الواسع لألنشطة االقتصادية اليت يتم إخفاء بعضها عمدولكن وبسبب  ،التقديرات

 حتقيق التغطية الشاملةلقومية على إدارات احلساابت ا األعمال اإلحصائية اليت تنفذها األجهزة اإلحصائية فإنه يصعب
ملستخدمني من تواجه ال مشاكيؤدي إىل  قص التغطيةلذلك جند أبن ن ونظراً  ،املنشودة جلميع األنشطة االقتصادية

الناتج احمللي تقديرات توايت مسللتقديرات املتعلقة ابألنشطة االقتصادية كأن تكون  املستوايت واالجتاهاتقياس حيث 
إىل حجم مسامهة  ى استناداً ر أقل من املتوقع. وخيتلف حجم هذه املشكلة من دولة إىل أخاإلمجايل والبياانت األخرى 

الناتج ستندة إىل نصيب الفرد من املعتمدة واملالفقر وابلتايل لن تكون مقاييس الناتج احمللي اإلمجايل  هذه األنشطة يف
حدوث يؤدي نقص التغطية إىل مية فإلدارات احلساابت القو ابلنسبة أما  مؤشر مالئم ميكن التعويل عليه. احمللي اإلمجايل

يف حني قتصادية ميكن قياسها ألن أجزاء من املعامالت االاملختلفة حلساابت بني ااالتساق الداخلي توايت مسخلل يف 
واليت أنتجت من ملنتجة انفقات األسرة على السلع واخلدمات  أن تكونميكن  فمثال ،ال يتم قياس األجزاء األخرى

منتجات هذه من رتايهتم سبب إلخفاء مشعيشية أي سر املألنه ليس لدى األاألنشطة غري املنظورة قد مت تغطيتها 
ومن أهم األمور . ذه املنتجاتاليت تقوم إبنتاج هنشطة األيتم اإلبالغ عن ، وميكن إدراك املشكلة عندما ال األنشطة

  القتصاد اخلفيالعالقة اب اليت جتعل من مسألة التغطية الشاملة شائكة هو وجود عدد ال أبس به من املصطلحات ذات
ال يوجد و  ،السوق السوداءو  لنقدياالقتصاد او  االقتصاد غري الرمسيو االقتصاد اجلويف و االقتصاد املوازي و  قتصاد الظلاك

واجه مستخدمي البياانت عندما ورمبا من أهم املشاكل اليت ت ال،م أ فهم مشرتك عما إذا كانت مجيعها تعين نفس الشيء
يف أمناط الطلب على العملة  التغرياتكاالستناد على   طة ال ميكن تربيرهاافرتاضات مبسعلى  مبنيةطرق التقدير  تكون

لتغريات ت مبنية على بياانت تتعلق ابأو أن تكون التقديراابلكامل إىل التغيريات يف األنشطة االقتصادية املفقودة وعزوها 
 املستخدمونفإن  ،ا فيه الكفايةمب اضحطرق التقدير بشكل و شرح باإلحصائية ، وإذا مل تقم األجهزة يف استهالك الكهرابء

مية القطاع الذي يضم وخاصة أنه ال يوجد اتفاق على تس قد تكون ذات فائدة أكرب،طرق أخرى هناك أن  يفرتضون
سة أو غري ا القانونية أو غري املقغرياألنشطة السرية أو األنشطة األنشطة غري الرمسية أو نشطة غري املغطاة إحصائيا كاأل

 . ....اخل أو غري اخلاضعة للضرائب املسجلة
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من جهة  شطة ببعضها البعضهذه األن ارتباط يةكيفبناء عليه تبقى األسئلة اهلامة اليت جيب توفري إجابة هلا، هي  
االقتصاد  وأتصاد املوازي االقأو  هل هذه األنشطة جزء من اقتصاد الظل وارتباطها ابألنشطة املغطاة من جهة أخرى

 .ما هي أفضل الطرق لتقدير مثل هذه األنشطة؟و  ذلك؟ وما إىل فياخل

هلذه األنشطة من املسائل  لإلنتاج االقتصادي على أساس اثبت تقديراتتوفري مقياس مشرتك ووضع وهنا تصبح مسألة  
يف هذا  امة اليت ميكن استخدامهااهلامة اليت جيب االهتمام هبا، ويعترب إطار جداول العرض واالستخدام من األدوات اهل

على تعاون اجلهات املختلفة  ماداً اعت فشيئاً  اجملال، حيث متكن اجلداول من إعداد التقديرات لألنشطة غري املغطاة شيئاً 
 املعنية هبذه األنشطة. 

إذا ما قانونية متاًما عترب أنشطة تعض األنشطة منتجة ابملعىن االقتصادي وأيًضا تعترب ب ظام احلساابت القوميةلن ووفقاً 
 لألسباب التالية:عمدا تم إخفاؤها يولكن ذات العالقة لوائح اللمعايري أو ل تلامتث

 .الدخل أو القيمة املضافة أو الضرائب األخرىضرائب جتنب دفع  -

 .جتنب دفع اشرتاكات الضمان االجتماعي -

وما  عايري السالمة أو الصحةاألدىن لألجور والساعات القصوى وماحلد كعايري قانونية معينة  االمتثال مل جتنب -
 .إىل ذلك

 اذج اإلدارية األخرى.استكمال االستبياانت اإلحصائية أو النمكجتنب االمتثال إلجراءات إدارية معينة   -
بياانت املتاحة، إىل مصادر ال اً ما مت اجنازه خالل جتربة الدائرة حىت اللحظة هو تغطية األنشطة داخل املنشآت استناد

ن خالل تنفيذ مسوحات ابإلضافة إىل بعض األنشطة اليت مُتارس خارج نطاق املنشآت فقد مت استكمال تغطيتها م
اانت كافية متك ن من تغطية خاصة كمسح النقل غري املنظم واملسح التكميلي لإلنشاءات. وعلى الرغم من عدم توفر بي

 اتتقدير الوصول إىل  ستوى املنتج متة املوازنة بني جانيب العرض واالستخدام على ماإلقتصاد غري املنظور إال أنه يف مرحل
يت تنفذها الدائرة يف هذا هذه األنشطة، وما زال العمل جار  لتعظيم االستفادة من املسوحات البعض لقيم خمرجات 

 .لقطاعاهذا لزايدة تغطية إىل أفضل املمارسات الدولية املتبعة  اجملال قدر اإلمكان استناداً 
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 هنج الدخل 
ويعرب دمة يف العملية اإلنتاجية، عبارة عن جمموع دخول عوامل اإلنتاج املستخ هوسعار السوق لي اإلمجايل ابالناتج احمل
نتاج على اإل نتاج، اإلعاانتاإل عويضات العاملني، الضرائب علىتكون من تإبمجايل مكوانت القيمة املضافة ويعنه أيضاً 
 فائض التشغيل والدخل املختلط.و إمجايل 

ماد على نتائج عمليات التوازن نه مت االعتإال أ ،ملكوانت من مصادرها األوليةوعلى الرغم من توفر البياانت عن هذه ا
مع ومبا يتفق  خرى،صادر أمومدى توفر بياانت من  ،نشاطلبعض األنشطة مبا يتوافق مع طبيعة الها إعادة تقدير  جرى

 .يةواملمارسات الدول 2008 ةساابت القوميتوصيات نظام احل

 ات:ــعاناإل 
ــــى املنتجــــات: - ــــدفع لكــــل وحــــدة مــــن وحــــدات ســــلع اإلعــــاانت عل ــــة مســــتحقة ال  ،مــــا ة أو خدمــــةهــــي إعان

ـــــة مبلغـــــاً حمـــــدداً مـــــن املـــــال لكـــــل وحـــــدة مـــــن وحـــــدات الســـــلعة ـــــتم أ ،خلدمـــــةاأو  ،وقـــــد تكـــــون اإلعان و قـــــد ي
ـــــه ميكـــــن  ،مـــــن الســـــعر لكـــــل وحـــــدةحســـــاهبا حبســـــب القيمـــــة كنســـــبة مئويـــــة حمـــــددة  اب أيضـــــاً حســـــ كمـــــا أن

، شــــــرتين قبــــــل املســــــعر الســــــوق املــــــدفوع فعليــــــاً مــــــالفــــــرق بــــــني ســــــعر مســــــتهدف حمــــــدد و  اإلعانــــــة بوصــــــفها
 والغاية من اإلعانة هو ختفيض سعر السلعة أو اخلدمة.

 دمـــــــةاملقملنتجـــــــات اعلــــــى  الـــــــيتســـــــتثناء تلــــــك اإلعـــــــاانت ابكافــــــة تتــــــألف مـــــــن   علـــــــى اإلنتـــــــاج:اإلعــــــاانت  -
اانت هــــــــذه اإلعــــــــ وقــــــــد يقصــــــــد مــــــــن ،خنراطهــــــــا يف اإلنتــــــــاجال لمؤسســــــــات املقيمــــــــة نتيجــــــــةً لشــــــــآت أو للمن

ـــــة بعـــــض أو كـــــل تكـــــاليف اإل ـــــاج ملنشـــــتغطي ـــــة أنت  عـــــاانتاإل يف تقـــــدير عتمـــــادمت االو معـــــني  ة أو نشـــــاطمعين
 مة للدولة.العا ةللموازنة نتاج على احلساابت اخلتاميعلى اإل

 :الضرائب 
ــــــــاانت اإلمجاليــــــــة كمــــــــا وردت يف احلســــــــامت االعتمــــــــاد يف  ــــــــى البي ــــــــاميتقــــــــدير الضــــــــرائب عل للحكومــــــــة  ب اخلت

ـــــــة للعـــــــام  ـــــــاانت الفعلي ـــــــة للبي ـــــــانون مـــــــوازانت الوحـــــــدات احلكومي ـــــــة وق ـــــــاانت كـــــــذلك و ، 2016املركزي ـــــــى البي عل
 :وتشمل ،التفصيلية من دائرة ضريبة الدخل واملبيعات ودائرة اجلمارك العامة

ـــــى الســـــلع - ـــــة املســـــتوردةوتشـــــمل ضـــــريبة القيمـــــة املضـــــافة علـــــى الســـــلع  :واخلـــــدمات الضـــــرائب العامـــــة عل  واحمللي
جـــــــداول علـــــــى  عتمـــــــادالضـــــــرائب علـــــــى الســـــــلع واخلـــــــدمات ابال مت توزيـــــــع هـــــــذهو ، اخلـــــــدمات احملليـــــــة وعلـــــــى

 النسب الضريبية. 
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 .عقارلى بيع العمتثل قيمة الضرائب املفروضة  :على املعامالت املالية والرأمسالية الضرائب -

 .خرىترياد األسالرسوم اجلمركية ورسوم اال تشمل رائب على التجارة واملعامالت الدولية:الض -

 :األنشطة العقارية واإلجيارية 
 األبنية السكنية:  -1

لنهـــــائي اســـــتهالك اليـــــتم تضـــــمني إنتـــــاج خـــــدمات اإلســـــكان ل :املســـــاكن الـــــيت يشـــــغلها مالكوهـــــا خـــــدمات -
ــــــــل املقيمــــــــني املــــــــالكني داخــــــــل احلــــــــد اإل ــــــــة، اخلــــــــاص مــــــــن قب ــــــــاجي للحســــــــاابت القومي ــــــــي  و نت رجــــــــات م خمتُق

ــــــيت يقطنهــــــا مالكوهــــــا وفقــــــاً  ــــــة للقيمــــــة  اخلــــــدمات اإلســــــكانية ال ــــــذي يدفعــــــهاار اإلجيــــــالتقديري ــــــك  ل عــــــن املال
 ودة املسكن.احلجم وجو عتبار بعض العوامل مثل املوقع يف هذا املسكن مع األخذ بعني اال اإلقامة

كل من خمرجات ونفقات   خل القيمة احملتسبة خلدمات اإلسكان يفشغل املساكن من قبل مالكيها تدوعندما تُ 
ويتضمن  ذه البياانت،هلاملصدر الوحيد ويعترب مسح دخل ونفقات األسرة هو  ،كال  ستهالك النهائي للمُ اال

 ل. أو مقابل عمملساكن املقدمة لألسر جماانً اجيارات إتقديرات لقيمة  املسح أيضاً 

ســـــر  تـــــدفعها األإلجيـــــارات الـــــيتلعـــــن القيمـــــة الفعليـــــة  تعـــــرب :لمســـــاكن املـــــؤجرةالفعليـــــة لاإلجياريـــــة القيمـــــة  -
مخرجـــــات كإلجيـــــارات  عنـــــدما تـــــؤجر املســـــاكن مـــــن قبـــــل ُمالكهـــــا تقيـــــد اخدمـــــة الســـــكن، فية مقابـــــل املعيشـــــ

خــــــل ونفقــــــات دســــــتهالك هنــــــائي مــــــن قبــــــل املســــــتأجرين، ويعتــــــرب مســــــح اوكنفقــــــات  هلــــــمخــــــدمات إســــــكان 
دفوعـــــة مـــــن جيـــــارات املاملســـــح بيـــــاانت عـــــن اإل يتضـــــمنذه البيـــــاانت، حيـــــث األســـــرة هـــــو املصـــــدر الوحيـــــد هلـــــ

 .األسر فعلياً 
 

 األبنية غري السكنية: -2
ـــــــى صـــــــايف اإلجيـــــــارات مـــــــن خـــــــالل طـــــــرح قيمـــــــة اإلجيـــــــا: جيـــــــاراتاإلصـــــــايف  - ـــــــتم احلصـــــــول عل وضـــــــة  رات املقبي

ـــــة القطاعـــــا ســـــتهالك وســـــيطاكأنشـــــطة اثنويـــــة مـــــن قيمـــــة اإلجيـــــارات املدفوعـــــة ك دية، ويـــــتم اقتصـــــت االلكاف
ــــــــى البيــــــــاانت املتعلقــــــــة ابإلجيــــــــارات املدفوعــــــــة واملقبوضــــــــة مــــــــن بيــــــــاانت القتصــــــــادية ااملســــــــوح  احلصــــــــول عل

 ســــــــات املســــــــتقلةؤسة واملومصــــــــادر إداريــــــــة أخــــــــرى كاملوازنــــــــة العامــــــــة للدولــــــــة وميزانيــــــــات احلكومــــــــات احملليــــــــ
 .وغريها

مات العقاريــة علــى أســاس رســم أنشــطة تقــدمي اخلــد يشــمل: عقــود أو رســوم أســاس علــى العقاريــة األنشــطة -
ــــــــل أنشــــــــطة وكــــــــالء مساســــــــرة العقــــــــار  ــــــــة املتعلقــــــــة ابلعقــــــــارات مث ــــــــك اخلــــــــدمات العقاري أو عقــــــــد، مبــــــــا يف ذل
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و علــــــى أســــــاس عقــــــد، ويعتــــــرب مســــــح أوأنشــــــطة الوســــــاطة يف شــــــراء وبيــــــع وأتجــــــري العقــــــارات مقابــــــل رســــــم 
 ت.هو املصدر األساسي هلذه البياان سنوايً الدائرة ذي تنفذه اخلدمات ال

ع وأتجري وتشــــغيل العقارات يشــــمل أنشــــطة شــــراء وبي :نشـــطة العقارية يف املمتلكات اململوكة أو املؤجرةألا -
ليت متلكها وتنظمها شــركات و املؤجرة اليت تتم عن طريق منشــآت كاجملمعات العقارية اأاململوكة ملكية خاصــة 

 .البياانت صدر األساسي هلذههو امل سنوايً  دائرةالذي تنفذه مرخصة، ويعترب مسح اخلدمات ال

 ليت تستخدم أفرادا للعمل املنزيلأنشطة األسر املعيشية ا 

 البستانيني، البوابني، ربيات،امل الطهاة،، ن أبجر كخدم املنازلو جها مستخدمهي عبارة عن اخلدمات املنزلية اليت ينت
تعويضات ه مساو  لقيمة النأاط على أساس ويتم تقدير اإلنتاج هلذا النش ،السواقني وجليسات األطفال وما إىل ذلك

هو مسح قوة  النشاط تقديرات هذاواملصدر الرئيسي ل ،ليت تتكون من الرواتب واملزااي العينيةااملتلقاة من قبل اخلدم 
 العمل الذي يوفر بياانت عن التعويضات النقدية والعينية.

 ( خدمات الوساطة املالية املقاسة بطريقة غري مباشرةFISIM) 
ية، وهي تســاوي الفرق بني ســعر تعرب عن رســوم اخلدمة غري املباشــرة على الودائع والقروض اليت تقدمها املؤســســات املال

ليه الفرق بني ســــــعر الفائدة الفائدة الذي يدفعه املقرتضــــــون وســــــعر الفائدة املرجعي مضــــــروابً حبجم القروض، مضــــــافاً إ
 ضروابً حبجم الودائع.املرجعي وسعر الفائدة الذي يتلقاه املودعون م

وفر البنك املركزي قيمة القروض ساسي لتقدير قيمة خدمات الوساطة املالية، حيث يويعترب البنك املركزي هو املصدر األ
 أسعار الفائدة على القروض ريوفو الية حسب القطاعات الرئيسية، املمنوحة والودائع املتلقاة من خالل املؤسسات امل

حتساب خدمات الوساطة ا فإنه يتم 2008ئدة املرجعية، وحسب توصيات نظام احلساابت القومية الودائع وأسعار الفاو 
 :للمعادلة التالية وفقاً  FISIMاملالية 

ســــــــــــــعر +) (L)جــــــــــــــم القــــــــــــــروضح *( (rr)ســــــــــــــعر الفائــــــــــــــدة املرجعــــــــــــــي - (rL))ســــــــــــــعر الفائــــــــــــــدة علــــــــــــــى القــــــــــــــروض
 .(D)لودائعحجم ا *( (rd)سعر الفائدة على الودائع - (rr)الفائدة املرجعي

 
 (rL-rr) *L + (rr-rd) *D                         = FISIM 

 

 نشاطستهالك وسيط لاك  يةخلدمات الوساطة املالمجالية بتخصيص القيمة اإل 1968وقد أوصى نظام احلساابت القومية 
 الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار األساسية. منها طرح مبعىن أن يتم ومهي
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  على املستخدمني سواءً ية الوساطة املال بضرورة توزيع قيمة خدمات 2008، 1993احلساابت القومية  افيما أوصى نظام
 غري املقيمني.لأو إنفاق هنائي لقطاع األسر املعيشية، أو صادرات  نشطةلأل ةوسيط مدخالت إنتاجكانت 

يمة القروض والودائع قرات حول قتصادية ابستخدام مؤشمت توزيع قيمة خدمات الوساطة املالية على األنشطة االو 
 القروض والودائعول قيمة حللقطاعات الرئيسية مت احلصول عليها من البنك املركزي األردين ابإلضافة إىل مؤشرات 

 .دائرةاليت جتريها قتصادية الاملسوح اال وفرهتا للقطاعات الفرعية

 :اهلوامش 
اهلوامش ومت احتساهبا من خالل  تجارة الداخلية لتقديرعتماد على مسح المت اال :هوامش جتارة اجلملة والتجزئة -

   .كلفة املبيعات(ت -اهلوامش = )املبيعات  املعادلة التالية: 

مع ن ر املشــــــرتياعســــــأب تهاللحصــــــول على قيم موزعة على املنتجات يف عمود خاص يف جدول العرضوتظهر اهلوامش 
  .زعة على املنتجاتاملو  إلمجايل اهلوامش زئة مساوية  دمة جتارة اجلملة والتجخ مام صفأ ة  سالب وضع قيمة  

 املسح يوفر، و ل البضائعمجالية ألنشطة نقعتماد على مسح النقل لتقدير اهلوامش اإلالابمت  :النقل هوامش -
تظهر يف حبيث  ستخدامالعرض واال يف جداول ذه السلع مع املنتجاتربط هيتم و  بياانت عن السلع املنقولة

اوية إلمجايل مام صف خدمات نقل البضائع مسأ ة  سالب مع وضع قيمة  ة حسب املنتج خاص موزععمود 
 اهلوامش املوزعة على املنتجات.

 :الصادرات والواردات 
الذي  HSلتصنيف  وفقاً اانت هذه البي دائرةالارجية يف التجارة اخليوفر قسم  :ةالصادرات والواردات السلعي -

 .لتصنيف احمللي للمنتجاتمث ربطه اب CPC2.1 مت ربطه ابلتصنيف املركزي للمنتجات

لسادسة الصادر عن البنك على بياانت ميزان املدفوعات الطبعة ا عتمادابال :ةالصادرات والواردات اخلدمي -
ا يف ذلك مب خلدميةاجل احلصول على قيمة الصادرات والواردات أاملركزي مت استخدام حساب اخلدمات من 

ستهالكي هنائي انفاق إواردات و  معه على أن إنفاق املقيمني يف اخلارج تشكل الذي مت التعاملبند السفر 
نفاق غري إين، كما ويعترب عتماد على مسح القادمني واملغادر ومت توزيعه على املنتجات ابال ةسر املعيشيألل

 عتماد على بياانت نفس املسح.ابال املقيمني صادرات مت توزيعها
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 مرحلة التوازن

ـــــــدأ  ن املنـــــــتج ملعـــــــروض مـــــــامبعـــــــىن أن  ،ســـــــتخدام(قتصـــــــادية )العـــــــرض = االالنظريـــــــة اال التـــــــوازن حســـــــب اتعمليـــــــتب
 ومتر مبرحلتني متتاليتني مها: جيب أن يساوي املطلوب منه

ــــــدوي مرحلــــــة - ــــــوازن الي ــــــى الفر  :الت ــــــتم االطــــــالع عل ــــــني جــــــانيب العــــــرض واال اتقــــــو ي لمنتجــــــات لســــــتخدام ب
 مث، تـــــوازنالدم عـــــة وليـــــألانت االبيـــــاتظهـــــر  مـــــا غالبـــــاً و  ،التـــــوازنعمليـــــة جـــــراء إل كثـــــر ثقـــــةواعتمـــــاد اجلانـــــب األ

 تم مقابلـــــــةحبيـــــــث يـــــــ ،عتمـــــــاد علـــــــى مصـــــــادر بيـــــــاانت خمتلفـــــــةت ابالعلـــــــى املنتجـــــــا ةتـــــــتم التعـــــــديالت اليدويـــــــ
ـــــاانت مـــــن مصـــــادرها ـــــى صـــــحتها ،البي ـــــد مـــــنإو  ،ومنطقيتهـــــا ،والتـــــدقيق عل ـــــيال جـــــراء العدي ت للوصـــــول التحل

لعــــــــرض ابــــــــني جــــــــانيب  تصــــــــل الفروقــــــــات إىل أن ،املخــــــــتص ضــــــــافة إىل حكــــــــم ابإل ةالت املناســــــــبيىل التعــــــــدإ
 .5%قصى يف حدها األواالستخدام 

وهــــــي  (Tool Balancing)تســــــمى  ةخاصــــــ اســــــتخدام برجميــــــةتم يــــــ هــــــذه املرحلــــــة يف يل:التــــــوازن اآ رحلــــــةم -
 .ةوهي معتمدة لدى املنظمات الدولي إلجراء التوازن اآليلُتستخدم ة خوارزمي

ملكــــــوانت اليــــــة مجإلددات اعتمــــــاد علــــــى احملــــــابال نتجــــــاتامل بــــــني تــــــوازنالالربجميــــــة علــــــى حتقيــــــق وتعمــــــل هــــــذه 
ســــــيط مــــــن تهالك الو نســــــبة االســــــو مجــــــايل الصــــــادرات واملســــــتوردات والضــــــرائب علــــــى املنتجــــــات إك  اجلــــــداول

ل وتعمــــــتحليليــــــة تكــــــرارات الوتســــــمح إبجــــــراء الوقــــــت املعاجلــــــة  ومــــــن مميزاهتــــــا أهنــــــا ختتصــــــر وغريهــــــا. نتــــــاجاإل
 .النهائية لتحقيق التوازن الكامل على ضبط التعديالت
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 :(5)رقم  كما هو موضح يف اجلدول  لسلعة القمحالتوازن  عمليةونستعرض هنا توثيق 

 أردين دينار لفابأل 2016يف جداول عام  عملية توازن سلعة القمح:5 جدول

 دام ـــدول االستخـــج عرض ـــدول الــج

 األنشطة
ت البياان
 األولية

 التعديالت
البياانت 
 النهائية

 األنشطة
البياانت 

 وليةاأل
 التعديالت

البياانت 
 النهائية

 957 _ 957 االستهالك الوسيط للمحاصيل احلقلية 14,660 _ 14,660 احملاصيل احلقلية

 238283 (79051) 317334 املستوردات
 صناعات الغذائيةاالستهالك الوسيط لل

 233,953 199,953 34,000 خرىاأل

 132 _ 132 املعاد تصديره 3,201 _ 3,201 تجارة  والنقلالهوامش 

على الضرائب 
 20,068 _ 20,068 التغري يف املخزون 6,858 _ 6,858 املنتجات

 7,892 7,257 635 عيشيةاإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر امل _ _ _ 

 263,002 207,210 55,793 المجموع 263,002 (79051) 343,053 المجموع

 .الفروقات يف اجملاميع انجتة عن التقريب  *

 .286,261خدام مبقدار توازن بني جانيب العرض واالست البياانت األولية عدم وجود حبسب  اجلدول السابقيبني 

سترياده ان القمح يتم أ ىلإوتشري البياانت  ستورداتمن املالقمح  يت معظمأي جانب العرض يف ظاهروكما هو  -
وبعد ، ةوالتجار  ةعغري مباشر من خالل وزارة الصنا وأا بشكل مباشر إمساسي عن طريق املطاحن أبشكل 

بقيمة  ة للمستورداتوليألاختفيض التقديرات  تبني وجود خطأ يف التصنيف لذا مت مراجعة البياانت من املصدر
79,051. 

ياانت املصدر ىل بإجوع ، وابلر بقيمة غري منطقية قمحملنتج الاحن املط يظهر استهالك جانب االستخدامويف  -
 .199,953 مبقدارمح للمطاحن ولذلك مت زايدة االستهالك الوسيط للق مشويلبشكل  ةتبني عدم وجود تغطي

تعكس التغطية املنخفضة يف النهائي لألسر املعيشية ل االستهالكي نفاقعلى اإل 7,257ومت إجراء تعديل بقيمة  -
 .املعيشيةاألسر  قطاع دير القمح املستخدم مباشرة من قبلتق
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 الناتج احمللي اإلمجايل وجداول العرض واالستخدامتقديرات 

 املهمة السمات يعترب من، و ليةعا ةذات جودعداد تقديرات إن من ك  ن حتقيق التوازن بني جانيب العرض واالستخدام  ميُ إ
 فيما بينها. ةمتسق بأسالي ثالثة ابستخدام احمللي للناتج تقديرات متقد أهنا واالستخدام حيث العرض جلداول

 نتاجمجايل حسب هنج اإلالناتج احمللي اإل
 اإلنتاج جمموع وببساطة هو ،(GVA) املضافة القيمة إبمجايل أيًضا األساسية ابألسعار اإلمجايل احمللي الناتج يُعرف

  إنتاجن استخدام مدخالت مبد لى هذا اإلنتاج الوللحصول ع ،نتاجمدخالت اإلجمموع  منه مطروحاً الرئيسي والثانوي 
ابألسعار األساسية كما  ملضافةا القيمة على إمجايل حنصلنتاج مجايل اإلوبطرحها من إكاملواد اخلام والطاقة وغريها، 

 .(6رقم ) اجلدول يوضح

 أردين دينار لفابأل إلنتاجهنج ا،2016لعام  اجلارية السوق أبسعار الناتج احمللي اإلمجايل :6 جدول

 .الفروقات يف اجملاميع انجتة عن التقريب  *      

 

 

 

 

 

ةإمجايل اإلنتاج ابألسعار األساسي 47,429,427   
ستهالك الوسيط أبسعار املشرتينإمجايل اال 22,750,761  _ 
 =  إمجايل القيمة املضافة ابألسعار األساسية 24,678,666
املنتجات على الضرائب 3,762,436  + 
املنتجات على اإلعاانت 117,391  _ 

 =  الناتج احمللي اإلمجايل أبسعار السوق اجلارية 28,323,711
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 مجايل حسب هنج الدخلالناتج احمللي اإل
 واملزااي األجور) العمـالـة تكـاليف وهي ةنتـاجيـاإل ةالعمليـ يف ةاملســــــــــــــتخـدمـ تـاجناإل عوامـل دخول مجـايلإ عبـارة عن هو

 على والضــرائب ،(الربح على يطلق ما عادةفائض التشــغيل ) والدخل املختلط التشــغيل فائض إمجايل ،(لعينيةوا النقدية
 وضــــــــــــحي كما،  اإلنتاج على اإلعاانت منها مطروحاً ( اخل.،..العمل تصــــــــــــاريح ورســــــــــــوم املركبات تراخيص مثل) نتاجاإل

 .(7رقم ) اجلدول
 أردني دينار لفباأل  نهج الدخل ،2016لعام  ةالجاريالناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق : 7 جدول

                              تعويضات العاملني 10,934,658
 +                إمجايل فائض التشغيل والدخل املختلط 13,442,664

 +                                     الضرائب على اإلنتاج 316,816
 _                                      ى اإلنتاجاإلعاانت عل 15,472

 =            إمجايل القيمة املضافة ابألسعار األساسية 24,678,666
 +                                  الضرائب على املنتجات 3,762,436
 _                                   اإلعاانت على املنتجات 117,391

أبسعار السوق اجلارية  مجايلالناتج احمللي اإل 28,323,711  = 
 .الفروقات يف اجملاميع انجتة عن التقريب  * 
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 نفاقمجايل حسب هنج اإلناتج احمللي اإلال
 مطروحاً  النهائي لالستخدام وعكمجم  احتسابه يتم اإلنفاق هنج حسب اجلارية السوق أبسعار اإلمجايل احمللي الناتج

 .(8) رقمل اجلدو  وضحي كما  املستوردات ايلإمج منه

 أردين دينار لفابأل هنج اإلنفاق،2016لعام  ةاجلاري السوق أبسعار اإلمجايل احمللي الناتج :8 جدول
                                                                   ةاإلنفاق النهائي لألسر املعيشي 22,229,604

 +  ملعيشيةاىل الربح وختدم األسر إالنهائي للمؤسسات اليت ال هتدف  قاإلنفا 222,892
 +                                                                         اإلنفاق النهائي للحكومة 4,886,357
 +                                                                     التكوين الرأمسايل اإلمجايل 6,629,236
 +                                                                                              الصادرات  9,742,291
 _                                                                                             املستوردات  15,386,66
 =                                             اجلارية السوق أبسعار اإلمجايل احمللي الناتج 28,323,711

 .الفروقات يف اجملاميع انجتة عن التقريب *

، ةاجلاري اإلمجايل أبسعار السوق ىل تقدير الناتج احملليإلمجايل ابلطريقة املوضحة أعاله إيؤدي حساب الناتج احمللي ا
، يدفعها هؤالء املستخدمون عار اليتحيث يتم تقييم املنتجات اليت يتم شراؤها من قبل املستخدمني النهائيني ابألس

 ابألسعار األساسية كما يف الطريقتني السابقتني.عكس طريقة االحتساب 
يوضح  .كمااملنتجاتت على اإلعاان إضافةالضرائب و طرح قوم بن سيةوللحصول على الناتج احمللي ابألسعار األسا

 .(9) رقم اجلدول

 أردين دينار لفابأل ،هنج اإلنفاق2016عام األساسية سعارألاب اإلمجايل احمللي لناتجا:9 جدول
 28,323,711         مجايل أبسعار السوق اجلاريةإلالناتج احمللي ا 

 3,762,436                                                   الضرائب على املنتجات _

 117,391                                                   اإلعاانت على املنتجات +

 24,678,666                 املضافة ابألسعار األساسية ةإمجايل القيم =

 .الفروقات يف اجملاميع انجتة عن التقريب * 
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 (IOTs) جداول المدخالت والمخرجات

 التعريف

قتصــــادية املختلفة ت االلتشــــابكات القطاعية بني القطاعاا أبهنا مصــــفوفة توضــــحداول املدخالت واملخرجات عرف جتُ 
تصـــــــــــــــادية، حيث قتركيب اجلداول اال F.Quesnayعندما حاول فرنســــــــــــــوا كوزاني   1758ويرجع اترخيها إىل عام 

 1941املخرجات إىل عام املدخالت و  جداول اعتربت هذه اجلداول من أهم إجنازات مدرســة الفيزوقراط ويعود انتشــار
ومنذ  1919-1939بنشر هيكل االقتصاد األمريكي  Wassily Leontief قتصادي الروسي ليونتيفعندما قام اال

 .ات املستقبليةالتنبؤ جلداول يف النواحي التحليلية و ستفادة من هذه اذلك الوقت واإلسهامات جارية لال

ادي الكلي والوقوف على قتصـــــــــللتحليل اال هامةً  قتصـــــــــادي وتوفر بياانت  اء االوتقدم اجلداول وصـــــــــفاً إحصـــــــــائياً لألد
عن حمركات  توفر معلومات  ، و ينهاعتماد املتبادل بقتصـــــادية، وحتليل الروابط واالالعالقات التشـــــابكية بني القطاعات اال

عرض واالســــتخدام من ال وما جيعل جداول املدخالت واملخرجات مفضــــله عن جداول  ،قتصــــادالنمو والتشــــغيل يف اال
فيه ون ىل جدول واحد يكمن العرض واالســــــــــتخدام إ جدولني منفصــــــــــلني ميثالن كالً التحول من الناحية التحليلية هو 

وأهم جيلب مزااي كبرية. ا مممتســــاويني  (الصــــفوف إمجاليات) خرجاتوإمجايل امل (عمدةاألإمجاليات )إمجايل املدخالت 
خالهلا التعرف  كن منمي لتحليالت اليتجراء اجتعلها مناســـــبة بشـــــكل خاص إل اليت يةرب اجل صـــــائصهذه املزااي تلك اخل

أو للتعرف  إنتاج متغرية ســـتوايتواجهة مالالزم ملالعمالة ورأس املال االحتياجات من آاثر تغري األســـعار النســـبية و على 
 وما إىل ذلك. النهائي تغري أمناط الطلب  نتائجعلى 

ـــــــ ـــــــث مت اســـــــتبدال الصـــــــفوف اىل  خالت واملخرجـــــــات اســـــــتناداً جـــــــداول املـــــــدتم اشـــــــتقاق وي جـــــــدول االســـــــتخدام حي
ونتيجـــــة لـــــذلك  ،جمموعـــــة مـــــن االفرتاضـــــات تصـــــناعات مـــــن خـــــالل عمليـــــة حتويـــــل تضـــــمنإىل الـــــيت متثـــــل املنتجـــــات 

وجنـــــد يف كـــــل مـــــن الصـــــفوف واألعمـــــدة  صـــــناعاتتعـــــرض ال وســـــيطالســـــتهالك المربعـــــة لمصـــــفوفة مت احلصـــــول علـــــى 
وقــــــد مت جتميعهـــــــا  لــــــذات املصــــــفوفة،املصــــــفوفة مــــــع جمــــــاميع األعمـــــــدة الصـــــــفوف يف جمــــــاميع بــــــني تطــــــابق أن هنــــــاك 

ـــــــارة عـــــــن  ـــــــة لتكـــــــون جـــــــداول مـــــــدخالت وخمرجـــــــات عب إىل  اســـــــتناداً صـــــــناعة حســـــــب صـــــــناعة خـــــــالل هـــــــذه التجرب
ــــت ملهيكــــل فرضــــية وجــــود  ــــه بغــــض النظــــر  اتبيعــــات املنتجــــاثب ــــتج هيكــــل مبيعــــات خــــاص ب ــــث يكــــون لكــــل من حي
أو  (منــــــتج حســـــــب منـــــــتجاجلـــــــداول ) اختيـــــــار النـــــــوع املناســــــب مـــــــن، ومـــــــن املعلــــــوم أبن هتـــــــإنتجلــــــيت اعــــــن الصـــــــناعة 

وقــــــــد وجــــــــدان أن النــــــــوع  ،علــــــــى عــــــــدد مــــــــن االعتبــــــــارات اإلحصــــــــائية والعمليــــــــةيعتمــــــــد  (صــــــــناعة حســــــــب صــــــــناعة)
يف هـــــــذه احلالـــــــة ، صـــــــناعة حســـــــب صـــــــناعة أقـــــــرب إىل املصـــــــادر اإلحصـــــــائية ومعـــــــامالت الســـــــوق الفعليـــــــةاخلـــــــاص ب
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ــــــل حت وعنــــــد جــــــدول االســــــتخدام مــــــن مصــــــفوفة منــــــتج حســــــب الصــــــناعة إىل مصــــــفوفة صــــــناعة حســــــب الصــــــناعة وي
هـــــــو التحويـــــــل  ومـــــــا يتـــــــأثر مـــــــن هـــــــذا ،هـــــــذا التحويـــــــل تُـــــــرتك بيـــــــاانت االســـــــتخدام النهـــــــائي دون تغيـــــــريإنـــــــه وأثنـــــــاء ف

لعالقـــــات بـــــني ا حـــــولافرتاضـــــات حتليليـــــة معينـــــة إىل  اســـــتناداً  فقـــــط حيـــــث يعـــــاد ترتيبـــــه لوســـــيطاالســـــتخدام امصــــفوفة 
الـــــواردة يف مصـــــفوفة اإلنتـــــاج احمللـــــي يف جـــــداول العـــــرض، ومـــــن أجـــــل أن تلـــــيب اجلـــــداول  املخرجـــــات األوليـــــة والثانويـــــة

ــــــة  إىل مصــــــفوفتني تتضــــــمن األوىل املــــــدخالت الوســــــيطة جــــــدول االســــــتخدام  إضــــــافية فقــــــد مت تقســــــيمأغــــــراض حتليلي
ســـــــــتوردة وقـــــــــد أظهـــــــــرت هـــــــــذه املاملنتجـــــــــات  يف حـــــــــني تتضـــــــــمن الثانيـــــــــة املـــــــــدخالت مـــــــــن ةاحملليـــــــــمـــــــــن املنتجـــــــــات 

 . املستوردات كامجاليات عرب عنها بصف واحد

تســــــــق لكمــــــــي واملاقتصــــــــادي تنمــــــــوي هــــــــام، إذ تشــــــــكل األســــــــاس اوتعتــــــــرب هــــــــذه اجلــــــــداول ومكوانهتــــــــا ذات مغــــــــزى 
عـــــامالت بــــــني حركـــــة املو الـــــيت بـــــدورها تـــــدعم وتكمـــــل حســـــاابت الـــــدخل القـــــومي  ،قتصـــــادية الوطنيـــــةللحســـــاابت اال

 سياســـــات يفر لرامســـــي الختــــاذ القـــــرااتعمـــــل علــــى رفـــــع ســـــوية و الدولـــــة، قتصـــــاد انشـــــطة ضــــمن لــــف القطاعـــــات واألخمت
 قتصادية.االت االاجمل شىت  

ه اجلــــــــداول متثـــــــل هــــــــذو قتصــــــــادية، وهتـــــــتم هــــــــذه اجلـــــــداول بعــــــــرض العالقـــــــات التبادليــــــــة بـــــــني خمتلــــــــف القطاعـــــــات اال
ــــــة بصــــــفتها قطاعــــــات منتجــــــة، أفق مصــــــفوفة مربعــــــة توضــــــع فيهــــــا جمموعــــــة القطاعــــــات بصــــــورة طاعــــــات توضــــــع القو ي

يظهـــــر يف و  ملصـــــفوفة،انفســـــها بصـــــورة عموديـــــة بصـــــفتها قطاعـــــات مســـــتخدمة، وحيتـــــل كـــــل قطـــــاع صـــــفاً وعمـــــوداً يف 
ـــــــإالصـــــــف توزيـــــــع  ن مـــــــا القطـــــــاع ج هـــــــذا القطـــــــاع علـــــــى القطاعـــــــات األخـــــــرى، بينمـــــــا تظهـــــــر اســـــــتخدامات هـــــــذا نت
 ع.رى يف العمود اخلاص هبذا القطا القطاعات األخ

 أهمية جداول المدخالت والمخرجات:

 قتصــــــاداخــــــل االملنتجــــــة داقتصــــــاديني ملــــــا تــــــوفره مــــــن تفصــــــيالت أكثــــــر لألنشــــــطة تعتــــــرب أداة تفصــــــيلية هامــــــة لال .1
 وتخدمها متخـــــــذالـــــــيت يســـــــ صـــــــادية املهمـــــــةقتعتمـــــــاد املتبـــــــادل بـــــــني خمتلـــــــف القطاعـــــــات االلتحليـــــــل الـــــــروابط واال

ليـــــــــة التنميـــــــــة ئـــــــــدة يف عمحتديـــــــــد القطاعـــــــــات الرا يفالتنمويـــــــــة  الـــــــــربامج والسياســـــــــات ومعـــــــــد والقـــــــــرارات ورامســـــــــ
 ستثمار إليها.وتوجيه اال

ـــــــــة للقطاعـــــــــات املختلفـــــــــة وإزالـــــــــة اال .2 ـــــــــد األولـــــــــوايت التنموي  تواجـــــــــه قـــــــــات الـــــــــيتختناتســـــــــتخدم كأســـــــــاس لتحدي
ســــــــتقرار اال ر حتقيــــــــقعتبــــــــاقتصــــــــاد الــــــــوطين والعمــــــــل علــــــــى تنويــــــــع قاعدتــــــــه اإلنتاجيــــــــة مــــــــع األخــــــــذ بعــــــــني االاال
 تصادي الكلي.قاال
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ــــــــة  .3 ــــــــرب أهــــــــم أركــــــــان مصــــــــفوفة احلســــــــاابت االجتماعي ل لألنشــــــــطة مبــــــــا تتيحــــــــه مــــــــن درجــــــــة تفصــــــــي (SAM)تعت
 قتصادية.والقطاعات اال

 غــــــراضة متعــــــددة األقتصــــــاديالتعتــــــرب مــــــن أهــــــم األدوات االقتصــــــادية التحليليــــــة الــــــيت تســــــاعد يف بنــــــاء النمــــــاذج ا .4

 :ستعماالت اليت تساعد علىواال

 ــــــاع أســــــاليب ختطــــــا ــــــة مــــــن خــــــالل  جي هــــــادفســــــرتاتيا يطتب ــــــة متوازن ــــــق تنمي ــــــد القطحتتعمــــــل علــــــى حتقي اعــــــات دي
ـــــه هـــــذه االذات فـــــرص اال ـــــد للـــــدخل وإحـــــدســـــتثمار اجملـــــدي ومـــــا حتدث لتشـــــغيل ااث لفـــــرص ســـــتثمارات مـــــن تولي

ختلـــــــــف حتســـــــــاب مضـــــــــاعف الـــــــــدخل ومضـــــــــاعف العمالـــــــــة ملاواســـــــــتيعاب املزيـــــــــد مـــــــــن العمالـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل 
 .املستوى القطاعي اجلزئي قتصادية وعلىالقطاعات اال

 خل مســــــتوايت الــــــد ريهــــــا علــــــىالتنبــــــؤ آباثر السياســــــات املاليــــــة أو النقديــــــة الــــــيت تتخــــــذها احلكومــــــة مــــــن حيــــــث أتث
 ا.ل تطبيقهقتصادية اهلامة وذلك قبواألسعار والفقر والبطالة وغريها من املتغريات اال

 قتصــــــاديني االواحملللــــــني ن قبــــــل البــــــاحثنيســــــتخدامها مــــــاراكــــــز البحثيــــــة املتخصصــــــة مــــــن خــــــالل امل أنشــــــطة إثــــــراء .5
 يف القطاعني العام واخلاص.

 مكونات جداول المدخالت والمخرجات 

 خرى.   األ شطةاألننشاط من خمرجات استخدام كل فيها  يظهر الستهالك الوسيط من األنشطة احمللية:ا -
 ستوردات.املإمجايل  من نشاطاستخدام كل فيها  يظهر ة:الستهالك الوسيط من املنتجات املستوردا -

نا صايف الضرائب على ه يظهر :االستهالك الوسيط عاانت على املنتجات املستخدمة يفالضرائب مطروحاا منها اإل -
  نشاط. ها كلحتمل   املنتجات اليت

كل خدام النهائي ملخرجات  من فئات االست فيها استهالك كل فئة يظهر ستهالك النهائي من األنشطة احمللية:اال -
 .نشاط

النهائي من املنتجات  تخداماالساستهالك كل فئة من فئات فيها  يظهر :ةاالستهالك النهائي من املنتجات املستورد -
 املستوردة. 

ضرائب على املنتجات اليت صايف الفيها  يظهر ستخدام النهائي:عاانت على املنتجات لال منها اإلالضرائب مطروحاا  -
 نهائي.ال االستخداممن فئات  كل فئة  حتملتها

 .لكل نشاط حسب مكوانهتاالقيمة املضافة  فيها إمجايل يظهر املضافة: ايل القيمةإمج -
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 خرجاتاملدخالت و املجلدول  اً مبسط اً نستعرض منوذج (10) يف اجلدول رقم
خرجاتاملدخالت و امل ولجلد اا مبسط اا منوذج :10 جدول  

  

الوسيطاالستخدام   
 االستخدام النهائي

 جمموع
 املخرجات

نتاج()اإل  

 اإلنفاق االستهالكي النهائي

 الصادرات
التكوين 
الرأمسايل 
 اإلمجايل

األنشطة                            

 األنشطـة       

 نشاط

1 
 نشاط

2 
 نشاط

3 

اإلنفاق 
االستهالكي 
النهائي   
 احلكومي

اإلنفاق 
االستهالكي 
النهائي     

 اخلاص

اإلنفاق 
االستهالكي 
النهائي 
 للهيئات 

1 نشاط                      

2 نشاط                    

3 نشاط                    

                   املستوردات

                   الضرائب على املنتجات

                   )اإلعاانت على املنتجات(

                    جمموع االستخدام

                   إمجايل القيمة املضافة

                   )اإلعاانت على اإلنتاج(

                   الضرائب على اإلنتاج

                   تعويضات العاملني

إمجايل فائض التشغيل والدخل 
 املختلط

                  

          جمموع املدخالت
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 جداول المدخالت والمخرجات: ستخدام إلى التحويل من جداول العرض واال

 لية إما أن يكون علىخرجات حسب املنهجيات الدو املدخالت و املســتخدام إىل جداول إن حتويل جداول العرض واال
، وتعتمد نشاطاً  40بــــــــــــ  ممثلة نشاطب نشاط   تماد حتويل اجلداول على شكلمت اعو ، أو منتج مبنتج نشاطب نشاطشكل 

بغض النظر  ت خاص بهكون لكل منتج هيكل مبيعايكل مبيعات املنتج الثابت حيث يفرتاض ها عملية التحويل على
ملدخالت واملخرجات فمن اغلب الدول اليت تنتج جداول أفيه، ويستخدم هذا االفرتاض  اجهيتم إنت ذيال نشاطعن ال

 .نشطةحيافظ على البياانت األساسية لألكما أنه حويل  نه بسيط نسبياً للتأمزاايها 

ية يعترب نقطة ىل األسعار األساسإ هن حتويلأالرغم من أن جدول االستخدام يتم جتميعه مبدئياً أبسعار املشرتين إال وعلى 
خالل تركيب املصفوفات  األسعار األساسية من، ويتم التحويل إىل جداول املدخالت واملخرجات إعدادالبداية يف 

 التالية:
 كية. مصفوفة الضرائب واإلعاانت والرسوم اجلمر  -
 مصفوفة هوامش جتارة اجلملة.  -
 مصفوفة هوامش جتارة التجزئة.  -
 مصفوفة هوامش النقل.  -

تخدام أبسعار املشرتين االسوبطرحها من جدول ، خالل توزيع اهلوامش على املنتجات مت إعداد هذه املصفوفات منو 
 على جدول االستخدام ابألسعار األساسية. حنصل

 ة من خالل جدول االستخدام ابألسعار األساسية:ويتم جتهيز املصفوفات التالي
 .(Ud) مصفوفة االستخدام الوسيط من املنتجات احمللية  -
 .(Yd) النهائي من املنتجات احمللية  مصفوفة االستخدام -
 .  (Um)مصفوفة االستخدام الوسيط من املنتجات املستوردة -
 .(Ym)مصفوفة االستخدام النهائي من املنتجات املستوردة  -

 هــــــذه وتوضــــــح ســــــيةاألسا ابألســــــعار العـــــرض جــــــدول ابســــــتخدام (D) احمللــــــي الســـــوق حصــــــة مصــــــفوفة إعــــــداد مويـــــت
 .منتج كل  من نشاط كل  إنتاج نسب املصفوفة
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ــــــــــــك بضــــــــــــرب مصــــــــــــفوفة االســــــــــــتخدام احمل ــــــــــــة التحويــــــــــــل وذل ــــــــــــتم عملي ــــــــــــي ومــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذه املصــــــــــــفوفات ت ل
(DUT=Ud+Yd)  مبصفوفة حصة السوق احمللي(D) ة التالية:ابستخدام املعادل 

IOTs= D *DUT 

إبضافة مث نقوم لي فقط، لنهائي احمليظهر فيه كل من االستخدام الوسيط وااد جدول املدخالت واملخرجات وبعد إعد
كتمل جدول املدخالت ينشاط ل ت القيمة املضافة على مستوى كلإمجايل املستوردات والضرائب واإلعاانت ومكوان

 جمموع اإلنتاج.  ميثل العمود جمموع املدخالت فيما ميثل الصفو الصف،  يتساوى العمود مع حىتواملخرجات 

 معكوس مصفوفة ليونتيف
قيمة نوع و  Aا عادة ابحلرف   واليت يرمز هل املعامالت الفنية للمدخالت ُتظهر هياكل املدخالت اليت متثلها مصفوفة
بذات الوقت  هاولكن رجاهتاخموحدة واحدة من  من أجل إنتاجبشكل مباشر املدخالت املختلفة اليت تتطلبها كل صناعة 

واملكوانت  خلمريةوا توفر الطحنيب اخلبزج ال ينتهي أتثري إنتا  على سبيل املثالف ،ال ختربان شيًئا عن التأثريات غري املباشرة
ل املخابز  من قبنتج يستخدم يف عمليات اإلنتاج حيث أن كل م تيولد سلسلة طويلة من التفاعالبل  ،األخرى املطلوبة

يث أن املخابز ستحتاج فحسيتطلب بدوره مدخالت خمتلفة. هلذه املدخالت والذي حيتاج إىل إنتاج اولية كمدخالت 
هكذا و ء بذار وامسدة إىل طحني فإن منتجو الطحني سيحتاجون إىل قمح وإلنتاج القمح سيحتاج املزارع إىل شرا

ا تتطلب دورة أخرى مرة دورة أخرى من املدخالت واليت بدورهتتطلب دورة واحدة من متطلبات املدخالت و  ،دواليك
هذه التفاعالت املتسلسلة  ومع ذلك يتم حتديد جمموع كل ،هذه السلسلة من التفاعالت تذهب إىل ما ال هناية ،أخرى

 جراء زايدة ة على مجيع املنتجنيمصفوفة ليونتيف اليت تبني االاثر املباشرة وغري املباشر قيمة معكوس خالل احتساب من 
 الطلب على خمرج من املخرجات بوحدة واحدة.
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 (ابأللف دينار أردين) 2016 جلداول عام املؤشرات العامة

 .28,323,711اجلارية  السوق سعارالناتج احمللي اإلمجايل أب -

 .47,429,427اإلنتاج ابألسعار األساسية  -

 .22,750,761ستهالك الوسيط أبسعار املشرتين اال -
 .24,678,666املضافة ابألسعار األساسية ايل القيمة إمج -
 .3,762,436الضرائب على املنتجات  -

 .117,391اإلعاانت على املنتجات  -
 .316,816 الضرائب على اإلنتاج  -
 .15,472اإلعاانت على اإلنتاج  -

 . 22,229,604 لألسر املعيشيةاإلنفاق االستهالكي النهائي  -

 .222,892ملعيشية اىل الربح وختدم األسر إيئات اليت ال هتدف اإلنفاق االستهالكي النهائي لله -
 .4,886,357االستهالكي النهائي للحكومة  اإلنفاق -
 .9,742,291الصاردات الكلية  -

 .15,386,668الواردات الكلية  -
 .6,629,236 اإلمجايلالرأمسايل التكوين  -

 . 13,762,134إمجايل فائض التشغيل والدخل املختلط  -

 .10,615,189املني تعويضات الع -
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 2016 لعام ابألسعار األساسيةإمجايل القيمة املضافة مسامهة األنشطة االقتصادية يف 

 تاحتل، حيث  األساسية ارابألسع املضافة القيمة إمجايل يفقتصادية مسامهة األنشطة اال ( نسب1) يبني الشكل رقم
 ة اإلدارة العامة والدفاعمث أنشـــط ،%12األنشـــطة العقارية بنســـبة  تالها ،%20مســـامهة ســـبة ن أعلى التحويلية الصـــناعة

 .%2ملرتبة األخرية بنسبة االصناعة االستخراجية واملياه والكهرابء وخدم املنازل يف  نشطةأجاءت فيما  ،%10بنسبة 
 

 2016لعام  األساسية ابألسعار املضافة القيمة إمجايل يفنسب مسامهة األنشطة االقتصادية  :1 لكش
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 المالحق:

 التصنيف احمللي لألنشطة( 1امللحق رقم )

 2016تصنيف األنشطة يف جداول العرض واالستخدام واملدخالت واملخرجات  :11 جدول
Table 11: Classification of Activities in Supply-Use and Input-Output Tables, 2016 

التصنيف 
 الدولي 

التصنيف  Domestic Activity Description وصف النشاط المحلي
 المحلي
JIC ISIC.4 

0130-0111 
0161-0150 
0164-0163 
0240-0210 

 Crop production AA0 اإلنتاج النبايت

0149-0141 
0162 
0170 

0322-0311 

 Animal production AB0 اإلنتاج احليواين

 Mining and quarrying B00 التعدين واستغالل احملاجر 0990-0510
 Manufacture of coke and refined رةصناعة فحم الكوك واملنتجات النفطية املكر  1920-1910

petroleum products 
C19 

 Processing and preserving of meat صناعة جتهيز وحفظ اللحوم واألمساك 1020-1010

and fish 
C1A 

0162-0130 
1080-1072 

 Manufacture of other food products C1B صناعة املنتجات الغذائية األخرى

 Manufacture of bakery products C1C صناعة منتجات املخابز 1071
 Manufacture of beverages and صناعة املشروابت والتبغ 12001101-

tobacco 
C1D 

 Manufacture of wood and paper and صناعة اخلشب والورق والطباعة -18201610

printing 
C1E 

 Manufacture of chemicals and يائيةصناعة املواد الكيميائية واملنتجات الكيم 2030-2011

chemical products 
C20 

 Manufacture of pharmaceutical صناعة املنتجات الصيدالنية 2100

products 
C21 

 Manufacture of rubber and plastic صناعة املنتجات املطاطية والبالستيكية 2220-2211

products 
C22 

 Manufacture of other non-metallic صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى 2399-2310

mineral products 
C23 

 Manufacture of basic metals and ية املشكلةصناعة املعادن األساسية واملنتجات املعدن 2599-2410

fabricated metal products 
C2A 

 Manufacture of other products C2B صناعة املنتجات األخرى 3320-2610
 ,Manufacture of  wearing apparel صناعة املالبس واملنسوجات واجللود 1520-1311

textelis, and leather 
C2C 

 …/.Contd   يتبع/...
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2016ملخرجات تصنيف األنشطة يف جداول العرض واالستخدام واملدخالت وا :11جدول اتبع/   

Contd.\ Table 11: Classification of Activities in Supply-Use and Input-Output Tables, 2016 

 التصنيف 
  الدولي

التصنيف  Domestic Activity Description وصف النشاط المحلي
 المحلي
JIC ISIC.4 

 Electricity, gas, steam and air هلواءإمدادات الكهرابء والغاز والبخار وتكييف ا 3530-3510

conditioning supply 

D00 

 إمدادات املياه؛ أنشطة الصرف الصحي وإدارة 3900-3600
 النفاايت ومعاجلتها

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities 

E00 

 Construction F00 اإلنشاءات 4100-4390

 Retail trade G47 لتجزئة  جتارة ا 4711 -4799

 Wholesale trade G4A جتارة اجلملة 4510-4690

4912-4911 

5120-4930 
عرب و النقل اجلوي والبحري وعرب السكك احلديدية 

 األانبيب
Transportation by air, rail, pipeline, 

and water 

HA0 

 Transport by road HB0 النقل الربي    4923-4921

 Warehousing, postal, courier, and النقل التخزين والربيد واخلدمات املساعدة ألنشطة 5210-5320

transportation support activities 

HC0 

 Accommodation I55 خدمات اإلقامة 5510-5590

 Food and beverage service activities I56 خدمات تقدمي األغذية واملشروابت 5610-5630

 Information and communication J00 خدمات املعلومات واإلتصاالت     5811-6399

 Financial and insurance activities K00 خدمات املالية والتأمني   6411-6630

 *Real estate activities  L00 األنشطة العقارية واإلجيارية 6820-6810

 Professional, scientific and technical مالاخلدمات املهنية والتقنية وخدمات األع 6910-7500

activities 

M00 

 Administrative and support service اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم    7710-8299

activities 

N00 

 ;Public administration and defence اإلجباري اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 8411-8430

compulsory social security 

O00 

 Education – Private PC0 خاص   - التعليم 8510 - 8550

 Education – Government PG0 حكومي - التعليم 8510 - 8550

 Human health activities – Private Qc0 خاص -  ةالصح 8610 - 8690

 …/.Contd   يتبع/...

 *     Includes Owner Occupied Dwellings                 وها                                       تتضمن خدمات المساكن التي يشغلها مالك* 
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2016تصنيف األنشطة يف جداول العرض واالستخدام واملدخالت واملخرجات : 11 جدولاتبع/   

Contd.\ Table 11: Classification of Activities in Supply-Use and Input-Output Tables, 2016 

التصنيف  Domestic Activity Description وصف النشاط المحلي  الدوليالتصنيف 
 المحلي
JIC 

ISIC.4 

 – Human health activities حكومي - ةالصح 8610 - 8690

Government 

QG0 

9000- 9311 

9319- 9329 
 Arts, entertainment and recreation R00 الرتفيه والثقافة والفنون  

 Other service activities S00 اخلدمات األخرى   9609 -9511

 Activities of households as employers T00 خدم املنازل   9700-9820

8710 -8890 

9312 

9411-9499 

9900 

دم األسر أنشطة اهليئات اليت ال هتدف إىل الربح وخت
 NPISH* - All activities Z00 املعيشية

                                                      Non-Profit Institutions Serving Households *    الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية  *
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 التصنيف احمللي للمنتجات( 2امللحق رقم )

 2016 يف جداول العرض واالستخدام املنتجاتتصنيف  :12جدول 
Table 12: Classification of Products in Supply-Use Tables, 2016 

 التصنيف 
  الدولي

 وصف المنتج    
 

Domestic Product Description  التصنيف
 المحلي
JPC CPC 2.1 

 Wheat 0111 القمح 0111

 Other cereals 011C احلبوب األخرى 0112-0119

 Vegetables 0120 اخلضراوت 0121-0129

 Fruits and nuts 0130 الفواكه واملكسرات  0131-0137

 Other products of agriculture 01A0 املنتجات الزراعية االخرى 0141-0199

 Live animals 0210 احليواانت احلية 0211-0219

 Raw milk 0220 احلليب الطازج 0221-0229

 ,Eggs of hens or other birds in shell ازج، ط بيض الدجاج والطيور االخرى بقشره 0231-0232

fresh 

0230 

 Other animal products 02A0 املنتجات احليوانية االخرى 0241-0296

 Forestry and logging products 0300 منتجات الغاابت وقطع األشجار 0311-0325

 Fish and other fishing products 0400 األمساك ومنتجات األمساك األخرى 0411-0493

 Coal and peat 1100 لفحما 1101-1105

 Crude petroleum and natural gas 1200 النفط اخلام والغاز الطبيعي 1201-1203

 Stone, sand and clay 1500 احلجر والرمال والطني 1511-1540

 Electricity, town gas, steam and hot water 1700 الكهرابء والغاز والبخار واملاء الساخن 1710-1740

 Natural water 1800 املاء الطبيعي  1800

 Ores and chemical and fertilizer minerals 1B00 اخلامات املعدنية والكيميائية واألمسدة 1300-1429
1611-1639 

 Meat and meat products 2110 اللحوم ومنتجاهتا  2111-2119

 Prepared and preserved fish 2120 ة واحملفوظةاألمساك احملضر  2121-2129

 Animal and plant fats and oils 21B0 الدهون والزيوت النباتية واحليوانية 2151-2193

 Dairy products and egg products 2200 منتجات األلبان والبيض 2211-2230

 Bakery products 2340 منتجات املخابز 2341-2349

 Beverages 2400 ملشروابتا 2411-2449

 Tobacco products 2500 التبغ 2501-2509

 Knitted or crocheted fabrics; wearing املالبس واملنسوجات  )الرتيكو والكروشيه( 2811-2833

apparel 

2800 

 Leather and leather products; footwear 2900 اجللود واملنتجات اجللدية 2911-2960

2131-2149 
 Other food products 2A00 2311-2332 املنتجات الغذائية األخرى

2351-2399 
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2016 يف جداول العرض واالستخدام املنتجاتتصنيف : 21 جدولاتبع/   

Contd.\ Table 12: Classification of Products in Supply-Use Tables, 2016 

 التصنيف 
  الدولي

 وصف المنتج    
 

Domestic Product Description  التصنيف
 المحلي
JPC CPC 2.1 

 Yarn and thread; Textile articles other اخليوط واالقمشة املنسوجة 2611-2799

than apparel 

2B00 

 Products of wood, cork, straw and منتجات خشبية وفلني وقش 3110-3192

plaiting materials 

3100 

 Pulp, paper and paper products 3200 نتجات الورق ولب الورقم 3211-3280

 Coke oven products; refined petroleum فحم الكوك ؛ املنتجات البرتولية املكررة 3310-3372

products; nuclear fuel 

3300 

 Basic chemicals 3400 املواد الكيميائية األساسية 3411-3480

 Pharmaceutical products 3520 يدالنيةاملنتجات الص 3521-3529

3511-3514 

3531-3556 
 Other chemical products 35A0 منتجات كيميائية اخرى

 Rubber and plastics products 3600 املنتجات املطاطية والبالستيكية 3611-3699

 Glass and ceramic and refractory منتجات الزجاج والسرياميك و املنتجات احلرارية 3711-3737

produtes 

37A0 

 Articles of concrete, cement, and منتجات من اجلص أو االمسنت أو اخلرسانة 3741-3757

plaster 

37B0 

 Building stone and Other non-metallic حجر البناء وغريها من املنتجات  غري املعدنية 3761-3799

mineral products 

37C0 

 Furniture 3810 اثثاال 3811-3816

 Jewellery and related articles 3820 اجملوهرات واملعادن مثينة 3821-3825

 ,Musical instruments, sports goods االالت املوسيقية والسلع الرايضية والعاب االطفال 3831-3860

toys, and games 

38A0 

 Other manufactured articles n.e.c. 38B0 املواد املصنعة االخرى 3870-3899

 Wastes or scraps 3900 النفاايت او اخلردة 3911-3999

 Basic metals 4100 املعادن االساسية  4111-4160

 منتجات املعادن املشكلة ابستثناء اآلآلت 4211-4299
 واملعدات

Fabricated metal products, except 

machinery and equipment 

4200 

 General-purpose machinery 4300 آلآلت ذات االغراض العامةا 4311-4394

 Special-purpose machinery 4400 اآلآلت ذات االغراض اخلاصة 4411-4492

 Office, accounting and computing اآلآلت املكتبية وآالت احملاسبة واحلوسبة 4511-4529

machinery 

4500 

 Electrical machinery and apparatus 4600 زائهااالجهزة الكهرابئية واج 4611-4696

 Radio, television and communication اجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت واجزائها 4711-4792

equipment and apparatus 

4700 
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2016 يف جداول العرض واالستخدام املنتجاتتصنيف  :21 جدولاتبع/   
Contd.\ Table 12: Classification of Products in Supply-Use Tables, 2016 

 التصنيف 
 الدولي 

 وصف المنتج     
 

Domestic Product Description  التصنيف
 المحلي
JPC CPC 2.1 

 Medical appliances and other precision األجهزة الطبية وغريها من األدوات الدقيقة 4811-4849

instruments 

4800 

 Motor vehicles, trailers and parts السيارات واملقطورات وأجزاؤها 4911-4912

thereof 

4910 

 Aircraft and spacecraft, and parts thereof 4960 الطائرات وأجزاؤها 4961-4964

4921-4954 

4991-4994 
 Other transportation equpmint 49A0 معدات النقل األخرى

 Residential buildings 5311 املباين السكنية 5311

 Non-residential buildings 5312 املباين غري السكنية 5312

 Civil engineering works أعمال اهلندسة املدنية 5321-5329
5320 

 Construction services 5400 خدمات البناء 5411-5479

 Wholesale trade services 6100 خدمات جتارة اجلملة 6111-6129

 Retail trade services 6200 خدمات جتارة التجزئة 6211-6259

 Accommodation services A063 خدمات االقامة 6311-6329

 Food  and bevarage  services B063 خدمات تقدمي الطعام والشراب 6331-6340

 Passenger transport 6400 نقل الركاب 6411-6425

 Freight transport 6500 نقل البضائع 6511-6532

 Other transportation services 6A00 خدمات النقل االخرى 6601-6923

71A0 خدمات الوساطة املالية املقاسة بطريقة غري مباشرة FISIM A071 

 Insurance service B071 خدمات التأمني 7131-7143

 Other financial services D071 اخلدمات املالية األخرى 7112-7120
7151-7170 

 Real estate services A072 اخلدمات العقارية 7211-7224

72B0 اإلجيارات احملتسبة Imputed rent B072 

 Leasing or rental services without operator 7300 خدمات اإلستئجارأو التأجري بدون مشغل 7311-7339

 Legal and accounting services 8200 اخلدمات القانونية واحملاسبية 8211-8240

 Telecommunications, broadcasting and خدمات االتصاالت والبث اإلذاعي واملعلومات 8411-8463

information services 

8400 

 Maintenance and repair (except خدمات الصيانة واإلصالح ابستثناء اإلنشاءات 8711-8739

construction) services 

8700 

 Support services 8B00 اخلدمات املساندة 8511-8635

8811-8942    
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2016 يف جداول العرض واالستخدام املنتجاتتصنيف  :21 جدولاتبع/   

Contd.\ Table 12:  Classification of Products in Supply-Use Tables, 2016 

 التصنيف 
 الدولي 

 وصف المنتج    
 

Domestic Product Description  التصنيف
 المحلي
JPC CPC 2.1 

8111-8140 

8311-8399 
 Professional, technical and business اخلدمات املهنية والتقنية وخدمات األعمال

services 

8C00 

 Public administration services 9100 خدمات اإلدارة العامة 9111-9134

 Education services 9200 خدمات التعليم 9210-9292

 Human health and social care services 9300 اخلدمات الصحية 9311-9359

 Sewage and waste collection services 9400 خدمات الصرف الصحي ومجع النفاايت 9411-9490

 Services of membership organizations 9500 خدمات املنظمات ذات العضوية 9511-9599

 Recreational, cultural and sporting اخلدمات الرتفيهية والثقافية والرايضية 9611-9699

services 

9600 

 Other services 9700 اخلدمات االخرى 9711-9799

 Domestic services 9800 اخلدمات املنزلية 9800

 

 

 
 


