
   
 

عشر نهجًعٍت انعربٍت  سادشنًؤتًر انعهًً انا

 نهبحىث االقتصادٌت

"تعسٌس قذرة االقتصاداث انعربٍت عهى انصًىد فً 

 يىاجهت األزياث"

 

 

 في مواجهة األزمات: االقتصاد المصري بين الهشاشة والصالبة"
 "  دراسة في المنهجية

 

 

 جودة عبد الخالق الدكتور /األستاذ 

 الدكتور / محمد رمضان الزيني
 

 

 

 

 

 بانتعاوٌ يع

األكادًٌٍت انعربٍت نهعهىو وانتكنىنىجٍا واننقم 

 انبحري 

 وانًعهذ انعربً نهتخطٍط

 2022 / تشرٌٍ أول أكتىبر  1 – 2

 جًهىرٌت يصر انعربٍت  –يذٌنت انعهًٍٍ انجذٌذة 

أسماء انمتحذثىن 



 
 
 
 
 

 

 فً مواجهة األزمات: االقتصاد المصري بٌن الهشاشة والصالبة
 دراسة فً المنهجٌة

 
 
 

 أ.د. جودة عبد الخالق

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
 

 د. محمد الزٌنً

 الجمعية العربية للبحوث االقتصادية

 

 
 مقدمة إلى ورقة 

 

 العربٌة للبحوث االقتصادٌةالمؤتمر العلمً السادس عشر للجمعٌة 
 بالتعاون مع األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري

 2222أكتوبر / تشرٌن أول  1-2
 مدٌنة العلمٌن الجدٌدة، مصر

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 2222أغسطس/آب  25 



  

1 
 

 فً مواجهة األزمات: االقتصاد المصري بٌن الهشاشة والصالبة
 دراسة فً المنهجٌة

 جودة عبد الخالقأ.د. 

 د. محمد الزٌنً
 مقدمةال -1

تلسوواثاتلاابوومقالادت واااتلمووالات اازااوولاتزماووالاتزًبوو قااووًر  تاتتواتت اتزماووالاتلمالابووثاأصبوو ا  وأصلا
اثاجائصووووث ماوووا،ا>700ا-;700،اتزماووووثاتلاالبوووثاتلمالابووووثا;700ا-:700 ماوووثاتلءوووواتماتلمالابوووثاااأوووازً )

فووتاااتج ووثاتلووااااتلاًتةمووثاادت ووااتلت صوواتا اازاةوومثالاووا ا ووم اا(تزاز تابووثاتلصوو ااتل اسووبثاا،>9-زافبووا
ًووا ااهووتازاةوومثالاووا ا تزماووالاأةووزاا ووا  تموواد اتًتاتتووو افووتا وواماا،هةاةووثاتتدت وواااتلا وو  اأاجوو ا

ًووا   ا ووواتمابوواااتأمبتوو اات تاوواا ا ةوو اتل ازووااهووواتا تل بزةبووثااتلتصوواتلااتل ووم افووتادا تتوو اتضاتاجبووث،اف ووا 
ها اتلتصاتلاتلتتاصاالاا واطأبمثتلتسارااااهاااباا را اإل اتلتأا اتآلاتاأال ااالااتزماالاتلًا جبث اب

فوتادطا والاتتدت واااتلا و  اتضاتاجبوث،ااتلتوتاافمولاأو اإلو اا و ا دو ااإلو اتل ةاةوثاااو اإلو اتل وواأث،ا
ا ا ة اتل اااافتاااتج ثاتزماال تاأالتالتات تج ادا ا

تمووواااتلا تسووووالاتلتووووتاصاالوووولاتا وووب ااوووواتطواتلالوووواقااتل وووم افووووتادطا ووووالاتتدت ووووااااةووو اتلوووو   ااووووو اا
  ةأبت اااا جبالاتلتصةبااتلتالةبابثالجاتاااتلااًالااتلاً جال،اإتا ا اال اتستط افتااتلا   ،ااستًااث ا

تل ووااالااتل وواااافووتاااتج ووثتلتاأوراأاووا ادووا قاادوواقاتتدت وواااتلا وو  اادطا اتوو اتضاتاجبوثاتلاًتةمووثا ةوو ا
اهواااتصابوا ت ابةب اإل افجاقاأصابثافتاتلا تسالاتلتتاتاااللاتلاا اعااواتلااظوا اتلتصةبةوتااهاتا تلًا جبث

اوووااافماوووااإلووو اتلتمزبووو افوووتاإ ووووااقاتلاظووو افوووتاتلاا جبوووالاتلتصةبةبوووثاتلتالةبابووووثاتلاسوووتًااثافوووتاتصةبووواااوووا ادوووواقا
ااتج وووثاا،اااووووااوو ادوووا ت اا ةوو تلا ااهةاةووت اازبمبووثاتصابووواااووا ا ووواأثاهووا اتتدت ووواااتدت ووااتلاتلوووااا،

ا و ااالواببوااارةو تلال وواأثااتسوا اافوتتسوتاأاطااا جبوالاتصةبةبوثا بوو اتالةبابوثاهاوااا ااسواصاااتزماوال
اتتدت اا،ااتلتاأراأاا ادا ت ا ة اااتج ثاتزماال 

تلا   ،اااا ا اأت ا ة اادت اااتل بزااتضاتاجتالتصاتلافتالة  ااات ا اها اتلا تسثاإل اتالاب ا
اا جبالاتلتصةبااًاااااااهتا ه ااسم افب االإلجاأثا ة اتسارتلا ئبسبث:اا تل اااافتاااتج ثاتزماال

تتدت ااااواتل اأثاإل اتل ةاةث،االتصاا؟ااااهتاتلماتاااتزساسبثاتلزاةمثااتطا تت ااتلمالاااتلسأمثاتزًب ق
اا؟أ مثا ااث،ااتتدت اااتلا   اأ مثاًا ثاتلاطاتاأثاتتدت ااازب ابازوالاااتصابااادباوااا ا ا
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ا تجموثااتلالسو اتلاوااتتاواااافوتااااا تلالسو اتزاااهوتاا ئبسبثاأًا اتلاالااوثا دسا اثاااااتاالس اتلا دثاإل 
تزاأبوووالاتلتوووتاتم  ووولالةاا جبوووالاتلتصةبةبووووثاتلتوووتابوووت اأ وووااتصابووواااوووواتطواتلالووواقااتل وووم افوووتاتتدت ووووااتلا

تلاا جبووووالاتلتالةبابوووووثاا بوووو اتلتالةبابوووووثااتلالسوووو اتلاالووووو أاسووووتًات اتصةبوووووااتلاوووواًالااتلاً جوووووال اااموووو  افوووووتا
تلالسو الااتلاً جال اااتااااافوتابااتلااًاتلاستًااثافتاتصاباااا ا اأثاتتدت اا،ااالكافتاإطا اتصة

ًوووووووااوفوووووووتااااا وووووووتاتلا دوووووووثتتدت ووووووواااتلا ووووووو  ،اا/هةاةوووووووثتطوووووووا ا اأثادبووووووواواتل تأووووووو  الًاتاووووووووثاأاتلالسووووووو اتل
ااتتستًا ال 

  مراجعة األدبٌات -2

ااااتطواتلالواقافوتاتتدت وااتل،ااالوكافوتاإطوا ابصالتتم  لااتاااااهاااا تجمثاتزاأبالاتتدت اابثاتلتتا
 Tableau”اتتدت ووووواا  لةجوووووااااF.Quesnayتصةبووووااجووووواتاااتلاوووواًالااتلاً جوووووال ابموووووااااوووواا ا

Économique“هوووواا ااااصاالووووثالتأسووووبطا اةبووووالاتلتصةبوووواااتلتاأووووراتتدت وووواا الالطا وووووالاا(9):8;9 ووووا اا
تتدت ووواااتلالوووواات،ااتلووووا اةووووزنااتزسوووواواتلووووا اتاطةالوووولاااوووو اأمووووااالووووكااصووووااتلات زبووووااجوووواتاااتلاوووواًالا

تزسواواتلتطأبالوتاتلوا اتو اتت تاوااا ةبو افوتاا1:;9 وا اا Walrasدوا أبااواااتلاً جوالاأ وا ت ااتلصاباوث ا
 اطوار لا  راروا التاوااال االقتصاادي العاام  المدخالت والمخرجات، والذي يعتمد باألساا   ل جداوت زبواا

Leontiefاواااا  Walrasلادت واااتزا بزووتاتلتةواأكاأووبواتلالطا والاتتدت وواابثا ووواا ،ااالوكافووتاا تسوات
 ,Leontif)ا اتلاً جوال فالب وااا  سوب ا،اات زبوااجواتاااتلاواًالااتلتواتموافباوااأبا واا،ا>9>9->9>9لةسوااتلا

ا (1941

تطاب اتزسواتلتطأبالبوثالةتصةبوااتتدت واا اأاسوتًات ااا جبوثاتلاواًالااتلاً جوال،افتااStoneاساه ا
ًواااااواا الةمادوالاتلتم وبةبثاأوبواتلالطا والا لتمزواتلً ائ اتضاتاجبثااتلتامبمبثافتاتتدت ااتلااوا

ا ووواا تسوالا ًووا جت اف ووا  الافووتاصوواااااووااجوواتاااتلاوواًالااتلاً جوواStoneاتًةب وا،اازوواتااوو اتلمووال اتل
(،اأاض افثاإل اا تسات ا واا مافثاSocial National Account (SNA)تلصساأالاتلالاابثاتتجتاا بثا)

(،ااتمابااتلامااالاتلمابثاأاستًات اط بالثاSocial Accounting Matrix (SAM)تلاصاسأثاتتجتاا بثا)
(RAS)(7)ا ووواتطأبالووو ااا جبووثاتصةبووااتلاووواًالااتلاً جووا الا ةوو اتلاجاتل/تلالطا وووالاتضص ووائبث اف ووا 

ا (Stone, 1984)اتلاباء تفبثااتل صبثااتلتمةبابثااتلأبئبث

ا اتسوتًاتااتااااصااتلاتطاب ااا جبالاتصةبااجاتاااتلااًالااتلاً جالاا لا،Stoneاأمااإس ااالا
،ا;9>9اظوو اتلصسوواأالاتلالاابووثالمووا اات،اصبوو ا ا ولاهبئووثاتزاوو اتلاتصوواقاأ اااج وواافوقاا تصوواأموواتلتطأبالبوثا

                                                                 
ا((Charles, 2003أنظر  ( هناك الكثير مال التفاصيل:  1
 ندما يتم  ،( اإلحصائية لمواانة األ مدة والصفوف في جداول المدخالت والمخرجات أو جداول العرض واالستخدامRASتستخدم اريقة )(  2

 تحديث أو مراجعة هذه الجداول باال تماد  ل  الجداول الصادرة في فترات امنية سابقة 



  

3 
 

التجاب ا;700ااا9>>9ازالكافتا اظات االةصساأالاتلالاابثالمااتا ،ااالكاأا تأا هااإطا  تاإص ائب اااتزااا 
 ازاووووواادااووووولاااظاوووووثاتلتمووووووااوا(>709)سةسوووووةثاد وووووابااتلتًطوووووبطااتلتاابووووووث،اتلأبااوووووالاتزساسوووووبثالةصسووووواأالاتلالاابووووووثا

تطوواب اجواتاااتلاوواًالااتلاً جووالاتلاالا اووثالأةواتواتلااظاووث،ااالووكاأ ووا ا(اأOECDتتدت واا ااتلتاابووثا)
لةاالا اووثااالب وووا،ااسووت افث اإجووو تماتلتصةبوووااتل وواا تاتلوووادب ا ةووو ااتلالاأةوووثتالوواب اتلأبااوووالاتلصاباووثااتضص وووامتلا

 واا الاتامب اتافالالاتلامااالاأبواتلسة ااتلًااالا ةو اتلااا،تلاستا اتلالطا تااتلتم بةتالااااتلااظاث
ا ووووواتامبوووو اتلتووووافالالا ةوووو اتلسووووة اتلاسوووووبطثا ًووووااالاتلاسوووووتا اق اف ووووا  تلتووووتابووووت اإاتاج وووواااصةب ووووا،ااتلسووووة ااتل

ااتل  ساالبث 

 اسةسوةثاتلتا بوااتلمالابوثلا Eoraدا واقاأبااوالافوتاا ااجواملاجواتاااتلاواًالااتلاً جوالاتززاو اتم وب
(The Eora Global Supply Chain Database) ،تاااتلاواًالالجواسوااماابوثاتواف اسااتلتوتاا

اوا)ااالثا0>9لصاتلتاا((Multi-region Input-Output tables (MRIO)اتلاااط اقاتلاً جالااتماا
ًوااااهووتا 7079-0>>9ًوواااتلمتو قاتلماابوثاا(أبا وااا و  اتتجتاا بووثاا(3)افوتاتت تأووا اتلصسواأالاتلأبئبوثتأ

ااا((The Eora Global Supply Chain Database, 2022الةالطا الاتتدت اابثااتًااها اتلااا 

 صوااا،(1)(Dynamic(ااتلاتءبو ا)Staticأااااجب وااتلسوازوا)؛ا  وأصلاجواتاااتلاواًالااتلاً جوالاادوا
طووو  اتلمووو  اتزساسوووبثالووواظ اتلصسوووواأالاتلالاابوووث،اا اتقاهااوووثالا ووو ااوووواتطواتل وووم ااتلالووواقافوووتادطا ووووالا

اا تضاتاجبثاتتدت اا

تل واا قا ووواتةوكااتم وبا اجواتاااتلاواًالااتلاً جوالاتززاو ا،افزااولاتتدت واااتلا و   اوااأً وا ا
 وااتلتتاتاف اا، The Eora Global Supply Chain Databaseادا اقاأبااالاسةسةثاتلتا بااتلمالابث

فووووتااجووووااات زبووووااجوووواتاااتلاوووواًالازاوووواااز اووووا ا اووووااجوووواتاااتلاوووواًالااتلاً جووووالالسةسووووةثاماابووووثاا ووو ا
اووووااتلاً جووال،افالوووااجوو لاتلمابووواااوووواتلاصووااتلاض ووواتااجوواتاااتلاووواًالااتلاً جوووالالادت وواااتلا ووو  ا

ا81>9أاتبوث ااوواجوااااتلاواًالااتلاً جوالا وا ا(،اCAPMASًاااتلج اماتلا زوم الةتمأئوثااتضص واما)
اًاااهوا اتلمتو ق،اا  أمثا ة ،اصب ا ازوا  اا((9-جاااا د ا) تلاةص ،ا)ا7079اصت ا ا ا ااوواأبا واجاات 

ص امتلافمةبث،ااأاستًات اتلت اب اتل اا تاتلااصاالجاب اا(ًاسث) جاتااات ات زبأ  اأاام ا ة اأبااالاات 

                                                                 
ا ها وا،اتاأمااووالالةاالوثا ا و  تااووواتلارةو تلاتلأبئبوثاتل واا قا وواتلالطا ووالاتتدت واابثاتلاًتةموثاا7:70تواف اهوا اتلجواتاااصواتل ا(اا9
لماسما ،اءامتلاتلافبئث،ااتتاأمااالاتلز أاابثااااًالاتلماا،ااتةا اتل اتما،ااتستًات اتلطادثا،اااتطةأالاتلابا ،ااتاأمااالاتلابت اجبوااتتل

  ،اا ب هاFAOSTAT))اتلااًالاتزالبثالةم ت ثااوادا اقاأبااالا
تلمادالاتلاتأاالثاأبواتلالطا الاتتدت اابثاًااافت قاماابثاامباث،ا(اإل اتصابااStaticب ا ااااا اتلااًالااتلاً جالاتلسازوا)(اا1

االكاأات تاااا ة ا وااااوواتتفت ت والا ها وا:ااأوالاتلاموااالاتلمابوثالإلاتوا ،ااتصابوااتزسوما اأاتسوطثادوا اتلسوا اأا تأا هواااسواابثا
جااتلطابا اأبااااب ا ااااا اتلااًالااتلاً جالاتلابااابزتالاتاسطاتلتزةمث،اااسااتقاتلم  اا اتلطةا،اا واتتدت اااسبتاتموافتاتز

(Dynamicاإل اتصابااتلمادالاتلاتأاالثاًااا اقافت تلاماابث،ا  ابت اواهاتاتلاااا ا ا  اتلماو،اازاتاامااالاتلاةاطاتتستااا ا) ا
ازأصااتلاتءب تلاتلاستالةثافتاتلاااا  
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 واامظا  ات ات زبأ اأةزااا:األولىا، ة اها اتلجاتاااالااصظاالابااااا ا( ISICتزاةطثاتتدت اابثا)
واهووا اتأوابا:الثانية   تالواب  ،ااظو  تات تمواعاتزةمووثاإ واتااهوا اتلجواتاااأاوواما ةو اتلأبااوالااتضص وامتلاتلممةبووث

تجابو اتدت  اتلا ااهاتفتا اااتلالطا الا)ا مافثاتلسة اتلاسبطث(اازاتاإجاالتاتل ما ااتز ااقاتلجاتاا
الووكاتو اااا ا اوثااااصظووثاتطوا ادطا ووالاتتدت واااتلا وو  ا أو اتلووماوأةوزااااصوااصتووتابتسوا اتلالبووا اأالاال

أالأااما ة اتلاصاالثاتلاصبواقاتلسواأ اإج تئ واالتجابو اجواتاااتلاواًالااتلاً جوالافوتاتلًاسوباالااوواتلالو وا
أةوزاااالوا واا>8>9،ا81>9اتلتتا   لاتلتجابو اتلاواتم الجواالتاتلاواًالااتلاً جوالالموااتا،اتلمة بو

الةسوووووااتلاةجوووواتاااتلممةبووووثاتز أمووووثالاسوووووجةاااتلاتبجووووثاا (Abdel-Khalek, 1974)ا ةوووو بوادطوووواعازوووواوااوووووا
ا ((7-)تلاةصووووووو ،اجووووووواااا دووووووو ا) تصال ووووووواااساا ووووووو زاووووووااا7097/7099ا،7>>9/9>،ا1;>9/9;ا،:9>99/9

ااتل وواا تلاتلووات اتلاتت وواواتا ا وواازاوااتلص أووت،اتضاتووا اتةووااا اةووطثاتاتلجواتااهووا اا واأبااووالا:الثالثةة 
زاواالو ابتسوواتالواب اصجوو اا 7>>9/9>تلص أبوث،ااالوكاافال واالاوااتو اازوو  افوتاجوااااتلاواًالااتلاً جوالالمووا ا

ا ا(8)تلاةاطاتتدت اا اتلمسز  افتاتلجاتاااتلتالبث

تصابوووواااوووواتطواتلالوووواقافووووتالت تاووووالاامظوووو اتلا تسووووالاتلتووووتاتأاوووولااا جبووووثاتصةبووووااتلاوووواًالااتلاً جووووالااا
اا تصابااتلالطا الاتلالائاق،ااالكااواًااادباواتل اتأطاتزااابثااتلًةمبثالزاادطاعتتدت ااتلا ة ا

ًوو  ااالقطةةاذ  و الةةطواألط األةاةيةة  القويةة ابمو  ا  ةوو اااتجوو ازابو  تاأأاوو اتلالطواعاتلووا اتمتاوااتلالطا ووالاتز
زابو  تالا ابمتاااإاتاجو اتلالطاعاتا أأااالقطاذ  و الطواألط الخمفي  القوي تلا ائتازسة ااسبطثال ا،اأباااابم  ا

ا ة اااتجالاتلالطا الاتزً  ازسة ااسبطثال  
 

، وياتم تكاويال مررار الاروابا قوياة بأنه ذلك القااع الذي يتمتع بروابا أمامياة وخلفياة القائدالقطاع ويُعرف 

بهاادف تحديااد القااوة النساابية للااروابا األماميااة للقااااع  (Forward Linkages Indicator((FLIاألمامياة )

مقارنااةب بالقاا ااات األخاارث، ويمثاال نساابة قيمااة الااروابا األماميااة فااي كاال قااااع  لاا  متوسااا قيمااة الااروابا 

 Backward Linkages (BLI))األمامياة فااي القاا ااات كلهااا  فتاالب  ااال تكااويال مرراار الااروابا الخلفياة 

Indicator)  ،ومال ثم يمكال تصنيف القاا ات وفقبا لدرجة رواباها األمامية والخلفية، وتحدياد بذات الاريقة

  (Cai and Leung, 2002)في االقتصاد  القائدةالقاا ات 

لةالطاعااووا(ا(Indirect Backward Linkages (IBL)االطواألط الخمفي  غيط الةألاشطةزااابازواتصابااا
؛ااتلا ابااااتلو اتأطاتلًةمبوثاتلاأاةو قاا بو اتلامااالاتلمابثاتلزةبثًااااجااعا اا  اتلماااافتاا مافثا

وااااوو اتلو اتأطاتلًةمبوثاتلاأاةوو قااتلتوتاتااواااسوأثاإجاووالتاتلاواًالاتلاسوبطثالةالطوواعا تلاأاةو قالةالطواع،ااط اص 
ًو  ،ا اااواابموو  اأوووا اتلاوواتااتلاصةوت اتضجاووالتاإلو اإجاوالتااً جووالاتلالطواعالجابوو اتلالطا والاتضاتاجبووثاتز

                                                                 
تاجابووو اااةووووالاتلالطووواعاتلما /تز اووواا،ااجابووو اااةووووالاتلالطووواعاتلًوووا ا)ةوووو زالاتءطوووتاارةووو تلاإص ووواماتضاتووووا اتل ووواا (  5

اةوتءاافوأزا (ا)تلج واماتلا زوم الةتمأئوثااتضص وام،اتلاةو قا أو اتلسواابثاضص واماا78تزااتاااتلااةالاتتستااا بثاتلتتابماوااأ واا
تزاو اتلوا اب ومااامو اتالوواب اا لاتلالطواعاتلمسوز  (،ااتاباجوااااوثاإةوا قاإلو اإاتوا اةو زا7099تضاتوا اتل واا ت،ابالبا/سوأتاأ ا

ا ااة ا بثا  دا اتتمة اأتما بااهاتاتلاةاطا)تلمبات،  (>709صج اتلاةاطاتتدت اا ال ا اتلة زالافتاظاا ا 
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الطواألط األةاةي  غيط بازواتصابااارة ااتلط بالث( ااأاموا(Gross Domestic Output (GOD)ا لةالطاع
ًوااااجاوواعا اا و اتل وو افوتاا وومافثا(ا(Indirect Forward Linkages (IFL)ااالةألاشةطة اووا

ووااااوو اتلوو اتأطا تلاموااالاتلمابووثاتلزةبووث؛ااتلووا ابااووااتلوو اتأطاتزااابووثاتلاأاةو قاا بوو اتلاأاةوو قالةالطوواع،ااط اص 
تزااابوثاتلاأاةو قااتلتووتاتااواااسووأثاإجاوالتاتلاً جووالاتلاسوبطثالةالطواعاإلوو اإجاوالتااً جووالاتلالطواعالجابوو ا

 Gross Domestic Outputلةالطاعاتضجاالتاً  ،ا ااااابم  اأووا اتلااتااتلاصةتاتلالطا الاتضاتاجبثاتز
(GOD))) االختالفةعاةل زااابستًا اارة ا ا (Coefficient of Variation)لة اتأطاتزااابثااتلًةمبثاا

اووووووا جووووالالةتصالووووو اتلاأاةوووو قاا بووووو اتلاأاةووووو قالةاً جووووالااتلاووووواًالاتلالطا بوووووثافووووتاجووووواتاااتلاووووواًالااتلاً
فوتاتتدت واااهوتاتةوكاتلتوتاتتاتو اأو اتأطااتلالائواق،اصبو ا ةوا ا هب ةوااو اإلو ا واتلالطا والاتلالطا الاتلالائاق

ةمبوووثااأاةووو قاا بووو ااأاةووو قا ًوووتا تاًمووا ااموووااالااأاض وووافثاإلووو  ااابووثاًا  Coefficient of)اتت
Variation)ا(Hirchman, 1958) ا

ًوااااسو اتلا تسوا ًواااتلمتو قاافوتاتلصالوثاتلا و بث،اااووا اجواااا واالواا،اف7077ا-;700لاتلتوتا ج بولا
فوتااتلالائاقتصابااتلالطا الادااتست افلااا جبثاتصةبااتلااًالااتلاً جالااتستًاالامظ اتلا تسالاتلتتا

اواجاتاااتلااًالااتلاً جالاتل اا قا وواتلج وامافالطالساثااتصاقااتصااجااااأاستًات ااتتدت اااتلالاات
؛اا زوووماتلامةااووالااا وو اتتًوواااتلالوو ت اأاجةووووا7099؛ا وواا اا7090،ا>700،ا;700)صجووام اتلا زووم الةتمأئووثااتضص وواما

أم وو ااتسووتًات اتصةبووااتلاووواًالااتلاً جووالافووتادبوواواتلمادوووالاا،اأبااووااتاوووااا(7098،ااصاووا،ا7098تلووام تما
ًو  تلتةاأزبثاأبوا فباوااتااالولاا تسوثااتصواقافالوطاتطوا ااا جبوثا،ا(7070)تلأ ابسوت،اادطاعاامبوااتلالطا الاتز

)سةسوووووةثاد وووووابااتلتًطووووووبطاات زبوووووااجووووواتاااتلاووووواًالااتلاً جووووووالاااالت وووووبالاتممبوووووااتسوووووتًاتاات اافووووووتاا ووووو 
اا (>709اتلتاابث اا

لادت وااااتلالائواقتصابااتلالطا والااج بلاأ ا   اا واتلصالثاتلا  بثاتلا تسالاتلساأالثاتلااصظا وا  ةاا
هواتااأءو اتلاظو ا ووازواواا،االسواثااتصواقالةاواًالااتلاً جوالفالوطاجواااااتصوااتصةبواا ةو ااأاوام اا،تلالواات

أاض ووافثاإلو اتت تاووااا ةوو ا صووااتلاا جبووالاتالاب بووث اا  ةو اأبااووالافمةبووثا اتلجوااااتوو اأاووار ا اات زبأوو اأاووام
ا،ااااواتلاظوو افوتاتلاا جبووالاتلجابوواقالأبواوادوواقاتلالطا ووالاتتدت وواابث ائوواقتلالتلتالةبابوثافووتاتصابووااتلالطا والا

 The"الهيكةل االتتاةةااأل األياية  )اهووتااا جبوثاتزاو اتلوا اافماوااإلو ا وو  ا صوااتلاا جبوالاتلجابواق،ا
Fundamental Economic Structure (FES))" .ا واتتأ اجاتاااتلااًالااتلاً جالافوتا ف ا 

لةا ووواااإلوووو اا،((7-)تلاةصووو ،اجووواااا دووو ا) ا أووو اتلوووماو،ااتالوووابا ااأةوووزااتجابموووتااالوووا واتتدت ووواااتلا ووو  
ادطا الاتتدت اااتلالاات،ااافمت اإل اتلامباااواتل اأثا  ااصااتل ةاةث اصاالافتتلتصاتلاتلتتا

 The"الهيكةل االتتاةااأل األياية  )ااا جبوثااتلاا جبثاتلامابثاهااافتاتصاباادواقاتتدت واااا واأت اهوت
Fundamental Economic Structure (FES))"(اصبو ابورا اتصابوااتلوووا،FESاإلو اف و ا ف وواا)

لتطا تلاتلمازاوالألاةطثاتتدت اابثافتاتزدالب ااتلاستابالاتلجء تفبثاتلاًتةمث ااهوا اتزاةوطثاسوتزاواداأةوثا
وواتةووكاتزاةووطثاتتدت وواابثاتلااجووااقااFES)تلووووا)تااووااااا (Thakur, 2011)لةتاأوور،اااسووتال ق،ااهااووثا فوووتاااتئا 
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ًووووووااتلاالوووووث اتزدوووووالب تدت وووووااتلا اااتلاوووووواًالاتتجابوووووو اجووووواااظووووو  تازواااتلاتزصجووووووا ااتلتمالبوووووااتلاتمووووواالاات
ا وووا،التزةمووثاأاهظووثابت وواوا،اف بوو ا اوواازأبوو اأات تاووااا ةوو اأبااووالافمةبووثابصتووا اإلوو ااتلاً جووال ف ووا 

إلووو اسووبرا ا(اFESتلوووا)أاسووتًات االازااووالاا وومافثاتلاموواااأتلتاأوورافوو واا،تلاووا اتلمااووتاتلطابووااضاجامهووا
ا تلااًالااتلاً جالفتاتجاب اجاتاااتلاستًااثاتلاات ااات ةبا

ازااووووالااًتةموووثااوووووااأاووو أاتل بزوووااتتدت وووواا ا ةوووو اتم بووو ا(FES)اابمتاوووااتل بزوووااتتدت وووواا اتزساسوووت
،اا ادت ووووااأالتوووواف اتلوووواتئ  الةووووواًااتلوووووماوتلزةبووووثااتلتءبوووو اتلاسوووووأتافووووتاصجا ووووااأاوووو ا اتتدت وووواابثاتلاجووووااب ا

(Jackson et al., 1990)تدت وااتلادائاوثا ةو اتلم ت وث،اإلو اتتدت وااتلادت وااتلااوواتتتطوا اافموتاظوا ا
ًوووااالا)تلالطا ووووالاااتل ووواا ثاتلالائاوووثا ةووو ا تلمادووووالاافوووتهاوووواكاتصووواااات ووو اب وووأ ا(،ااتلاالابوووثاتلاااابوووثتل

تلتما ااابا اا الت،التما ااتتدت اا اأبوا اةطثاتلالطاعاتزاناافتاتلأاتبثابت زمات اتلالطا بثاأبواتل اا ال
ابتأاوتاهواتاتلوا اافتاا تصااتصالوثااوواتلتاابوث اات ااتلالطاعاتلاالاااتلالطاعاتلااااا ازاااواتما اتلإل االباتا

اتلاًتةمثاتتدت اابثاتلتاابثاا تصااأبوا ادثاجاااا اإل اف  بثاتصاااتتدت ااتلااصااتل ةاةث،اصب ابةب
اتسواااتل واا بث،اتل بزةوثاإ وااقا اةبوثاتالوا اااو اتتدت واااتاسو افاو  اتتدت واابثاتلالطا والاأوبوااتلتموا ال
اا زاووو اا صةوووثاافوووت اتلتجا بوووثااتلالطا وووالااتلتزاالاجبووواااتلتوووأابواتلتاابوووا:اااوووااتلًاابوووثاتلالطا ووال ااوووواا وووج 
ابساتااااصا بلاتلالطا ال،افتاتل اتأطاأبواتلام افثاتلتما الافتاتاًما اصاا اتصتااتلاتماتااتلتاابث،
ا ووا"Hollowing Out التفطية "اأماةبوث اتاًمووا ا،اأت تجو اتزاةوطثاتل ئبسووبثا)تلم ت وثااتل واا ث(،اف وا 
اتل ئبوا ة اتت تاااالب أ اا ا اتزدالب ااتلالطا الاتتدت اابث،ااتًااتلالطا الاأبواتتدت اا اتلتةاأك
تتجةوتاهةاةوثاتتدت واا ااتلالطا والاأوبواتلو اتأطااا اتاًموا ادواقاازاافوثا تلاالببوااتلطةااتلم  اا اا 

االنفاةةاا الةةوطن  اا(International Integrationالتكاةةةل الةةاول  )اهواتافووتاتلاتدو اهوواا صووااتجةبوالا
(National Disintegration ) افتاامواتلادل

  االقتصاد صالبةقٌاس ً المستخدمة فمنهجٌات ال -3

اتاوووووااااهاووووواا ووووو  اتلاا جبووووووالاتلاسوووووتًااثافوووووتادبووووواوا وووووواأثاتتدت وووووااتلاأاسوووووتًات اتصةبوووووااتلاوووووواًالا
اتلالائوواقاتلاً جوال،اصبوو اسووام  افووتاتلأاتبووثاأةووزاااوواجماتلاا جبووالاتلتالةبابووثاتلاتااةووثافووتاتصابووااتلالطا ووالا

ًووااادبوواوا اتأط ووااتزااابووثااتلًةمبووث،ا تصابووااتل بزووااتتدت وواا اتاطاد ووااإلوو اتاوواااااا جبووثالادت ووااتلااوووا
اااتلساأ اتضةا قاإلب ا اا(FESتزساستا)

لتصةبااتلتةاأزالاتلالطا بثااواًاااجاتاااتلااًالااتلاً جال،اصب اتمأ اا Leontief ة اااإل اتأسبو
تز ااقافتاتلجاااا واإاما اتلالطا ال،اأبااااتةب اتل ما اإل اتلاًااتلاتالاافتااًتة اتلالطا ال،ااأالتالتا

ةااتلا وائت،ااالوكا ة ا ا اإجاالتاتتست اكاتلاسبطال اتاتلالطاعاا اف ااإلب اتلطاiبازواصساااإاتا اتلالطاعا
ا(:7098ا،ا زماتلامةااالااا  اتتًاااتلال ت اأاجةواتلام تم ة اتلاصااتلتالتا)

ا
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∑ =اiا     
 
   

 
      (j= 1,2,…,n)    (1) 

تلاموااالاتلمابوثاأووبواتلالطا والاتتدت واابثاتلاًتةموث،اابااووااا    صبو اتااواا
 

اj إجاوالتاإاموا اتلالطواعاا
ابةاااا iإجاالتاتلطةااتلا ائتافتاتلالطاعاا   ة اتتست اكاتلاسبطااوااًتة اتلالطا الاتتدت اابث،ااا

الوكافوتاإجاالتاتتست اكاتلمائةتااتضاما اتلصزااتااتل اا تلافتاهاتاتلالطاع االةتأسبطابازواإ وااقازتاأوثا
ا:تآلتبثتلاماالثاةزاا

X = AX + F                                    (2)  

متجه انطهة اننهائي. ويمكن F و مصفىفة انمعامالت انفنية،  A متجه اإلنتاج انكهي نكم قطاع، وX حيث يمثم 
من خالل مقهىب مصفىفة نيىنتيف مضروتًا في متجه انطهة اننهائي، وذنك عهى اننحى   Xانحصىل عهى قيمة 

 انتاني:

 
X = (I-A)

-1
 F                                    (3)  

ًواااتسوتًات تصابواااواتطواتلالواقافوتاتتدت وااتلاازاواا ةو اااسواأال ا،ابوت ا أات تاواااا،تلاا جبوالاتلتالةبابوثااووا
اتط بالتوااأاسوتًات ،ااالكااواًااادباواتل اتأطاتزااابوثااتلًةمبوثالزواادطواع،ا ة اتصابااتلالطا الاتلالائاق

Rasmussen (R) اااا(اC – W)Chenery and Watanabe ا ا
ًوو  ا ةو اااتجوو ااالةطواألط األةاةيةة  القويةة  االقطةةاذ  افاوااسوواأال اادواا  را أأاوو اتلالطواعاتلوا اتمتاووااتلالطا والاتز

أوأواتلالطواعاتلوا ابمتاوااإاتاجو ااالقطةاذ  و الةطواألط الخمفية  القوية تلا ائتال ازسوة ااسوبطثال وا،اأبااواابمو  ا
اا ة اااتجالاتلالطا الاتزً  ازسة ااسبطثال  

(ا ة ا ا ااBLIتل اتأطاتلًةمبثالةالطاعا)،ابت ادباواChenery and Watanabeا(C – Wا)اافال االط بالث
(ا ةو اFLI،ااتلو اتأطاتزااابوثا)((1)اماالوثا دو ا)ا(Aاجااعازاا اااااوا  ااقاا ومافثاتلاموااالاتلمابوثا)
ا،ازااابةت:((8)اماالثا د ا)ا(A ا اااجااعازاا  ااوا ما اتلامااالاتلمابثا)

   
 

   ∑   
  

 

 
     ∑     

 
                 (i= 1,2,….,n)    (1) 

   
 

   ∑   
  

 

 
     ∑     

 
               (j= 1,2,….,n)      (8) 

ا
(I-A)اتلاتلامووواالتبو،االزوووواأاسوووتًات ااالةووواااا ووومافثالبااتبووو ااRasmussenأبااووااتسوووتًا اط بالوووثا

ا،1-
واا وواا ومافثاتلاموااالاتلمابوث  Chenery(،ااالوكالتجاواااةوزةثاتتماات اتلصسواأتافوتاط بالوثاA)ا ا  

and Watanabeاتلتتا ةا اإلب اااRasmussen اا
ةمبوثاالادت اااتلالائاافتااتلاتضطا ،ابت اتصابااتلالطاعا أا تأا  االكاتلالطاعاتلا ابتات اأ اتأطاتااابوثاًا

(ااتلووو اتأطاFLIلةووو اتأطاتزااابوووثااتلًةمبووثابوووت اتزوووابواارةوو  اتلووو اتأطاتزااابوووثا)اثبأسووتلادابووث االتصابوووااتلالووواقا
اسووأثادباووثاتلوو اتأطاتزااابوثافووتازوواادطوواعاإلو ااتاسووطادباووثاتلوو اتأطاابةووب اتزاااإلو (،اصبوو اBLIتلًةمبوثا)

تاسووطادباوووثاتتااابووثافووتاتلالطا ووالازة ووا،اأبااووواابةووب اتلاووااتاإلوو ادباوووثاتلوو اتأطاتلًةمبووثافووتازووواادطوواعاإلوو اا
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تلو اتأطاتلًةمبوثافوتازوااتلالطا ووال ااأالتوالتابازووات واب اتلالطا والاافال وواالا جوثا اتأط وااتتااابوثااتلًةمبووث،ا
اابت اتصاباات اب اتلالطا الا ة اتلاصااتلتالت:

 :ا                     تلالطا الاتلالائاق
 ا                     تلالطا الااتلاتل اتأطاتزااابثاتلالابث:ا
 ا                    تلالطا الااتلاتل اتأطاتلًةمبثاتلالابث:ا
 ااتلاتل اتأطاتل مبمثتلالطا الا:                     

ةمبثادابث  ااأالتالتافالالطا الاتلالائاقاافال اال ا اتلاا جبثاهتاتلاتاتمثاأ اتأطا ااابثاًا
ا

تصةبووااجوواتااالتصابوواااوواتطواتلالوواقااتل وم افووتاتتدت وواا،ااالووكاأاسووتًات ااأمواا   ووااالةاا جبووالاتلتالةبابووثا
 The Fundamental) األيايةة  االتتاةااأل الهيكةةل"،اسووام  اأالتصةبواااا جبووثاتلاواًالااتلاً جوال

Economic Structure (FES"))،افوتاازبمبوثاتسوتًاتا ا،اأا تأا هاا صااتلاا جبالاتلتصةبةبوثا بو اتلتالةبابوثا
الألاةوووووطثاتلمازوووواوالتطووووا تلا ف وووووااف وووو اإلوووو (اFES)اتلوووووواتصابووووواابوووورا اصبوووو اا ووووواأت ،اتتدت ووووااادوووواقاتصابووووا

ا اتلاًتةمثاتلجء تفبثااتلاستابالاتزدالب افتاتتدت اابث
ًابوااتلاموااالاا ةو بت اتطأب اتصةبااتتاصوات اا،أوالا  خطوات:خةس (  FES الةة ) تتضةن ةنهجي  تحاياو 

تةكادب التصابااا،ااالكادباسالاصج اتلااطالثازاتءب ااستالاا،زاتءب اتاأ الجااااتلااًالااتلاً جالتلاسبطثا
بوت اا،ثالثاةالجاتاااتلمباالالتصابااتلًابوااتلاسوتال ق ااتتًتا ،ابت اصساااامااااثانياا إص ائبث اأاماابثتلًاباا

اتلاسوووتال قاااتلالاأةووثالةتاأووراتل ااووث،ابووت اتجابوو اتلًابوووااطاألعاةةةااتسووتًات اط بالووثااجوواااتلتوووأاب التصابووااتلًابووااتلا اووث 
بت اتالاب ا صجا اًابااا مافثاا،خاةياادت اااتضدةب اتلاست ا  التصاباااتجاب اا مافثاتلامااالاتلاسبطثات

ادب اهااشبت اف  ااااتلًةبثاتلا اث ادب  اتالاب تلاتتاصات الصسااادت اااتلاست ا ،اابت اتستًاتاتلامااالال
ااتماثاتلا مافثاتز ةبثالاRAS))اط بالثاستًات ا،ااالكاألةجااااتز ةتاتدت اااتضدةب اتاأأاأ اتلا اتلا مافثا
ا(  (Thakur, 2008 ; 2009 اتزهابثااتتستال ت ،الةتاأر،اداأةبت ا(اFESتلووا)ا اةطثااواساالااتلاتادمث ا

ا
 االقتصاد المصري /هشاشةتطور صالبةقٌاس  -4

اتاااااهاااتطا اتل اتأطاتلالطا بثالادت اااتلا   ،ااالكااواًاااتصةبااجاتاااتلااًالااتلاً جالا
(ااووو اتلتاببوووماأوووبواتلجووواتاااتلاأابوووثا ةووو ا سوووواCAPMASتل ووواا قا وووواج ووواماتلا زوووم الةتمأئوووثااتضص ووواما)

اأبااالافمةبث،ااتزً  اتلاأابثا ة ا سواتالاب بث ااداادااااأاس اجاب اجاتاااتلااًالااتلاً جالاتلتتات ا
ًواااتلالتوو قا ا81>9،اأاتبوث ااووواجوااااتلاوواًالااتلاً جوالالمووا ا7079ا-81>9ت زبأ واالادت واااتلا وو  ا

ًاسوووثاااووواأبا وووا،اجووواات ا  أمووثا ةووو ااتلاتااةووثافوووتاا;709/:709اتلاً جوووالالموووا ااتات ووام اجوووااااتلاوواًالا
ااا( (9-)تلاةص ،اجاااا د ا) ص امتلافمةبثات اجاتااالةااًالات ات زبأ  اأااما ة اأبااالااا



  

9 
 

هوواالتجابوو اجووواتاااتلاوواًالااتلاً جووالاتلااتماووثافوووتارااوو ادااووااأالأاوواما ةوو اتلاصاالوووثاتلاصبوواقاتلسوواأ اإج ت
ا،ااتلتوتا   ولاتلتجابو اتلاوواتم تلسواأ ااز هوواا(Abdel-Khalek, 1974)اتلًاسوبابالااوواتلالو واتلمةوو بو

(Reconciliationا)وااوووا ةووو بوازوواناأةووزاااالوووا واا اا>8>9،ا81>9لجوواالتاتلاوواًالااتلاً جوووالالمووااتا
تبث ااواستبابالاتلال واتلمة بوا ااتستزاةاااتلتجاب الجاتاااتلااًالااتلاً جالاتلممةبثاتز أمثاتلتالبثاأاادطا  ا

وااواأاتأاعااتلاتلاا جبثاأةزااتجابمتااالا وا ا فالطات تأا تلاا ت اقا اج اتلتاااااأبوااادطا  ااتسمثا ة ازار
ًوووواااتلمتوووو قا ،ااهوووو ا ةوووو اتلت تبووووا:اجووووواااا7077ا-90>9دطا ووووالاجوووواتاااتلاوووواًالااتلاً جووووالاتلممةبووووثا

،اجووووااااتلاووووواًالا1;>9/9;تلاوووواًالااتلاً جووووالالمووووا ا،اجوووواااا:9>99/9تلاوووواًالااتلاً جووووالالمووووا ا
ا( (7-)تلاةص ،اجاااا د ا) (9)ا7097/7099،اجااااتلااًالااتلاً جالالما ا7>>9/9>اتلاً جالالما ا

ادااووووووااأ  وووووووااقات زبوووووواالجووووووواتاااتلاوووووواًالااتلاً جوووووووالاتلممةبووووووثاتز أموووووووثاسوووووواأالثاتلووووووواز اأةووووووزاااووووووواتم زاوووووواا
(Reconciliationا)وااوا)اتم بةت،ااأةزا  ا((7-) ة اتلاصااتلاأبوافتاتلجاااا د ا) ا(ادطا  ا>9تجابمتاازار

(ااوواجواتاااتلاوواًالااتلاً جوالاتلااتماوثاتز أمووث ااو ادااووااAتلاموااالاتلمابووثا)توااالوكاصسوواااا ومافالا
(الجوووواتاااتلاوووواًالااتلاً جووووالاتلممةبووووثاتلااتماووووثاتز أمووووث،ااالووووكاأطووووو  اI-Aأصسوووواااا وووومافالالبااتبوووو ا)

زااادااااأصسااااالةاااا مافثالبااتب اا (اI(الزااجاااااواا مافثاتلاصاقا)Aا مافثاتلامااالاتلمابثا)
-1(I-Aالةجاتاااتز أمث)،االكاصت ابتسا الاواادبواواتلارةو تلاتلالطا بوثالادت واااتلا و  اا  وااتطا تت وااا

ا( (9-)تلاةص ،اجاااا د ا) ،اا    ااأةزاااالا وا(:) أ اتلمت قاتلماابثالجاتاااتلااًالااتلاً جالاتز أمث

ًووااادبوواواارةووو تلا اافال وواالألاأبووالاتتدت وواابث،ادااووااتصابووااتلارةوو تلاتلالطا بوووثالادت وواااتلا وو  ااوووا
 Chenery andتلو اتأطاتزااابووثااارةو تلاتلوو اتأطاتلًةمبوثالةالطا ووالاتضاتاجبووث،ااالوكاأاتأوواعااا جبتوتا

Watanabe (C-W)اااR))Rasmussen افافال وااالط بالوثا اوااسواأال اازاوااازا ()9-)تلاةصو ،اجواااا دو ا) ا،
Chenery and Watanabe (C- W)ا(بت ادباواتل اتأطاتزااابثالةالطاعاFLIاأا م اااجااعازاا  ا)

ا( اأباااابت ادباواتل اتأطاتلًةمبثالةالطاعا ة ا ا اااجااع)8(ا)تلاماالثا د ا)Aفتاا مافثاتلامااالاتلمابثا)
فووتااا جبتو ا ةوو ااتلاتزسووةااااRasmussen(ا(R( اات تاووااAزواا اووااافوتاا وومافثاتلامووااالاتلمابوثا)
( ااداات ا   ااتائااتلارة تلاتلالطا بثالجاتاااتلااًالاI-A)-1ااالزواأاستًات ااالةاااا مافثالبااتب 

                                                                 
والتاي تام تجميعهاا بواسااة البااحثيال،  ،(CAPMAS)  لا  بياناات الجهااا المركااي للتعبئاة واإلحصاا فاي هاذا الجاا  ( تام اال تمااد  6

  إلتاحتها لمال يريد  ند الالبوهي موجودة لديهم، و ل  استعداد 
باال تمااد  لا  المصاادر المتاوفرة لاديهم ماال بياناات الجهااا المركااي للتعبئاة  ( تم حساب المصفوفات والمرررات بواساة الباحثيال 7

ا  لدي(CAPMASواإلحصا  )  هم، و ل  استعداد لتقديمها  ند الالب ، وهي موجودة تفصيليب



  

11 
 

ًوووا تافوووتاتت تأوووا ا وابوووت ا،ا((9-)تلاةصووو ،اجووواااا دووو ا) اااتلاً جووالاتز أموووثااتلممةبوووثاتلااتماوووثاأةوووزاااالوووا وا  
اتصاباات اب اتلالطا الاافال االألسواتلتالبث:

:اتلالطا وووووووووووووووووووووووالااتلاتلوووووووووووووووووووووو اتأطاتزااابووووووووووووووووووووووثاتلالابوووووووووووووووووووووووث،ا                     تلالطا ووووووووووووووووووووووالاتلالائوووووووووووووووووووووواق:
تلالطا وووالااتلا،ا                 اتلالطا ووالااتلاتلووو اتأطاتلًةمبووثاتلالابوووث:،ا                     

ا                     تل اتأطاتل مبمث:ا
ا

)تلاةصو ،اااوااةً ااتائااتلارة تلاتلالطا بثاتلاالا والجاتاااتلااًالااتلاً جالاتلااتماثاتلممةبثاتز أموثا
ااافال االاا جبثا((9-جاااا د ا)  ،Chenery and Watanabe (C- W):ا،ابازواااصظثاااابةت

i  تلم ت ووثااتضاتوا اتلصبوواتات،ااتلووا  ااتلااتجوالاتلا دبووثااتلطأا ووث،اأو اتأطا ااابووثادابووثافووتاااتاتو ادطا ووا
 اأبااوووااتاتمووولادطا وووالاتلتموووابوا:9>99/9تلارةووو تلاتلالطا بوووثالجوووااااتلاووواًالااتلاً جوووالالموووا ا

افال واالواتلااتتستً ت ،ااتلصةاااتلءماااتلاسبا،ااتل اا الاتلزبابائبثا اتاتلأت اا،اأ اتأطاًةمبوثادابوثا
 اأبااوواا أوو ملااتووائااتلارةوو تلاتلالطا بووثا اتأووطا وومبمثالةالطا ووالاتضاتاجبوووثا:9>99/9تلجوواااالمووا ا

 تزً  ،افبااال ات ظ  اتلاتائاااجااا بثادطا الادائاقاافال اال ا اتلارة تل ا
ii   ًو  ،اأو اتأطا ااابوثادابوثافوتاتلارةو تلاتلالطااتات ادطا ًوااالاتز ا بوثالجوااااتلتمابوااتتستً ت ،ااتل

 اأبااااتات ادطاعااصبااأ اتأطاًةمبثادابثااهاادطاعاتل اا الا1;>9/9;تلااًالااتلاً جالالما ا
 اأبااواا ظ و لااتوائااتلارةو تلاتلالطا بوثا اتأوطا ومبمثا1;>9/9;اتلاتلجواااالموا افوتا ب اتلاماابثا

 ائاقاافال اال ا اتلارة تل الةالطا الاتضاتاجبثاتزً  ،افبااال ات ظ  اتلاتائاااجااا بثادطا الاد
iii  تلصةواااتلءوماااتلاسوبا،ااتلتجوا قا)تجووا قاتلجاةوثااتلتجمئوث(،اأو اتأطا ااابوثادابوثافوتاتلارةوو تلاااتاتو ادطا و

 اأبااااتات ادطاعااصبااأو اتأطاًةمبوثادابوثااهواا7>>9/9>تلالطا بثالجااااتلااًالااتلاً جالالما ا
 ظ و لااتوائااافوتاصوبو ا7>>9/9>اتلاتلجواااالموا افوتااتلااأوواتلجواهمقااتم وبااتلااسواجالدطواعا

ل ات ظ  اتلاتائاااجااا بثادطا الادائاقاااتلارة تلاتلالطا بثا اتأطا مبمثالةالطا الاتضاتاجبثاتزً  ،ا
 افال اال ا اتلارة تل ا

iv  تدت ووووووو لاتلووووووو اتأطاتزااابووووووووثاتلالابوووووووثافووووووووتاتلارةووووووو تلاتلالطا بووووووووثالجوووووووااااتلاوووووووواًالااتلاً جوووووووالالمووووووووا ا
ًو   ااتلتموااتلم ت ثااتضاتا اتلصباتات،ادطا الا ة ا7097/7099 ًوااالاتز اأبااوابوااتتسوتً ت ،ااتل
ًوووووو  اتاتووووو  ًوووووااالاتز المووووووا اتلجوووووواااااتلافوووووتادابووووووثاًةمبوووووثاأوووووو اتأطادطووووووا تاتلتموووووابوااتتسووووووتً ت ،ااتل
ًو  ازالطا وا ا7097/7099 ًوااالاتز لادائواقاتزا اتلا ابماو اأو امادطوا تاتلتموابوااتتسوتً ت ،ااتل

اتضاتاجبوثالةالطا الا مبمثا اتأطاتلالطا بثالةارة تلااتلاتلاتائاا ظ  لافتاتتدت اااتلا   ،اأبااا
ااتزً  ،

v  اوااتائااتلارة تلاتلالطا بثاتلساأالثابازواتستاتا اتلت تج اتلاةصاظالالطا الاتضاتا اتزساسبثا)تلم ت ثا
فووتاتتدت وواااتلا وو  ا أوو اتلوووماو،ااأووازً اتل وواا الاتلتصابةبووث ااتاوواا اتلتصووااااصوووااااتل وواا ث(

ًوووااال،اتزاوووو اتلوووا ا ا اسووووبااقاهوووا اتلالطا ووووالا)تتسوووتً ت اتلتمووووابوا دطا وووالاتتسوووتً ت ااتلتمووووابوااتل
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ا وووواتاًموووا اا جوووثاتلتةووواأزالا ًووااال(افوووتاتتدت ووواااتلا ووو  اأا تأا هوووااتلالطا وووالاتلالائوواق اف وووا  اتل
طا بوثاا وم ازاافوثاتلو اتأطاأوبواتلالطا والاتضاتاجبووث،ااهوااتزاو اتلوا اتجةوتافوتا وم اتلارةوو تلاتلال

 تلالطا بثاتضاتاجبث؛اتزااابثااتلًةمبث،الةالطا الاتضاتاجبثافتاتتدت اااتلا   ا أ اتلماو 
vi  اأاصتاااتلارة تلاتلالطا بثاتلساأالثااتاصت(تمةتا   ت اتلا  اتل الاا اDutch Disease)(;)فوتاا

ًوووال ،ا ا وواااتتدت وواااتلا ووو  ،ااتلسوواأ اااادةوووت افووتاا تسوووالاسوواأالثا وووواتتدت وواااتلا ووو  ا ) أووااتل
ًووواط اتلابالووبوا،اااوواابم  ووو الاهتوومتما(700->99:ا ا  ا>700 فوووتاااتج ووثاتالةأوووالاسوووم اتآلاوووتااا

اتةووووب تل ووو  ،اابجمووووااتتدت وووواااتلا ووو  ا زاوووو ا   وووو الةتوووأا اأال ووووااالااتزماووووالاتلًا جبوووث ازاوووواا
،ا"Hollowing out"التفطيةة  تلارةو تلاتلالطا بووثاتلسواأالثاإلوو اتموو  اتتدت واااتلا وو  اإلوو ا اةبوثا

تلتاابواااتلتوأابوااتلتجوا قا)اتلًاابوثاتزاةوطث،ااسوبااقا(تلم ت ثااتل واا ث)االكاأت تج اتزاةطثاتل ئبسبثا
،اأاماتاتصاااهبزةتافتاتلالا اقاتضاتاجبثالادت اااتلا   ااصااتلالطا الاتلاالابثااتلا ابازوا(  إلخ،

تزاو اتلوا ابمزووافوتاا وااا اتلموا اتلتصوواتلا( ا (Tertiarizationثمثنة  االتتاةااا وااطةو ا ةبو ا
تل اأثااتل ااااتلتتا  األاتتدت اااتلا   افتادطا ات اتضاتاجبث،ااتصال ااصااتل ةاةثا زا ااوا

افتاااتج ثاتزماالا أ اتلماو،ااالكا ة اتلاصااتلا اسبت اااادةت افتاًاتاثااتتستًا ال 
 

 خاتمة واستخالصات -5

i  زوووووملاتلاا جبوووووالاتلتالةبابوووووثالتصةبوووووااتلاووووواًالااتلاً جوووووالا ةووووو اتصابووووواااووووواتطواتل وووووم ااتلالووووواقافوووووتا 
صةبووااتلتةواأزالاأووبواهوا اتلالطا ووال،ااالوكااووواتتدت وااتل،اأتصابوااتلالطا ووالاتلالائواقاأات تاووااا ةو ات

  اًاااتصةبااتل اتأطاتزااابثااتلًةمبثال ا
ii  تسوووتًاالا الأبوووثاتلا تسووووالاتلتوووتاتااالووولاأالتصةبوووااتلالطا وووالاتضاتاجبوووثافووووتاأالاسوووأثالةصالوووثاتلا ووو بث،ا

تصةبواااتصواااتتدت اااتلا   اتلاا جبالاتلتالةبابوثالتصةبوااتلاواًالااتلاً جوال،ااالوكاأات تاوااا ةو 
،اأءو اتلاظو ا اوااإاتازااولاهوا اتلجواتاااتلاسوتًااثالساثااتصواقاواجاتاااتلااًالااتلاً جالافالطا

                                                                 
ماال خاالل مجلااة اإليكونيميسات البرياانيااة  نادما تناولاات  1977 ااام  (Dutch Disease) الهولنادي الماارضظهار مصاال    ( 8

  ويرااير هاذا المصاال  ماال الكساال 1959  اام العماال  «جارونينجال» غاااا حقال كتراافتراجاع قاااع التصانيع فاي هولناادا ماع  ا

التااي أصااابت الهولناادييال فااي القاارال العرااريال بعااد اكتراااف الاانفا فااي بحاار الراامال، وتنااامي حالااة التاارف واإلنفاااا  والتراخااي 
الل االساتهالك االستهالكي البذخي التي أصابت المجتماع، فكانات النتيجاة الحتمياة هاي نتاوب الماوارد الابيعياة واساتناافها ماال خا

ا، تم تعرياف  بأناه العالقاة الظااهرة بايال االادهاار االقتصاادي المعتماد  لا  وفارة الماوارد  لناديالهو المارضغير الُمنتج  واقتصاديب
الابيعياة واساتناافها، وانخفاااض اإلنتاان واإلنتاجياة فااي كال ماال قااااع الارا اة وقاااع الصاانا ات التحويلياة، وبااألخ  تراجااع 

  وتظهار للياة  مال هاذا الادا  "Deindustrializationتصعنٌع ال"تراجعع النراا اإلنتااجي الصانا ي، فاي حالاة يالا   ليهاا ب ا  

 –فااي أوصااال االقتصااادات بارتفاااع  ائاادات المااوارد الابيعيااة أو تاادفقات المسااا دات األجنبيااة، ممااا يجعاال  ملااة الدولااة أقااوي 
ااا مااة بااأ ل  مااال قيمتهااا، األماار الااذي يااردي  لاا  ارتفاااع تكلفااة صااادراتها وتااعف  -ظاهريب  بالمقارنااة مااع الاادول األخاارث، ومقوى

تنافسايتها فااي األساوا  العالميااة  فتاالب  ااال انخفاااض تكلفاة الااواردات لتصاب  أكثاار جاذبيااة للمساتهلك المحلااي، مماا يساابب تراجااع 
ض باالافرة فاي تادفقات العماالت األجنبياة Dutch Diseaseقااع الصنا ات التحويلياة  لاذا، تام رباا مصاال  ضالمارض الهولنادي 

لاي )االساتخران والتعاديال( أو ثاالثي )الخادمات(، أو تادفقات العماالت األجنبياة الناتجاة  لالقتصادات، سوا  التادفقات فاي أي قاااع أو 
  ال المسا دات األجنبية واالستثمار األجنبي، أو كليهما  



  

12 
 

فوووووتاتلتصةبوووووااتووووو ات زبأ وووووااأاووووواما ةووووو اأبااوووووالافمةبوووووثا ااأبااوووووالااتص وووووامتلاتالاب بوووووثااااتمات وووووااأط بالوووووثا
(RASتتص وووائبث ااهووواااووواابابووو اتلةووووكافوووتااوووا ا)اتدمبوووثااا ووواتدبثااتووووائااهوووا اتلا تسوووال،اادوووا قاهووووا ا

ا ووا بوااادوا قا تلا تسالا ة ا س اسباا باهالااسوتالأةبثالالطا والاتتدت واااتلا و  اتضاتاجبوث اف وا 
لادت اااتلا   ا أ اتلاا جبالاتلتالةبابثاتلاستًااثا ة ااتاأمثاتطا اتلتصاتلافتادطا الااتضاتا ا

 اتلاا جبوالا ةو اتصةبواا واأثا ااهةاةوثاتتدت واااتلا و  اادطا اتو اتلماو،اااواا ا م ادا قاهوا
 تضاتاجبث 

iii  تل بزووااتتدت ووواا ااتصابووواا   ووااهاافوووتاهووا اتلا تسوووثاهووتاتلتوووت صوواا هووو اتلاا جبووالا بووو اتلتالةبابووثاإوا
،ااتلتتابرا اتصاباهااإل اف  ا اس ا((Fundamental Economic Structure (FES)تزساستا

(اتلالاأةبووثاFESاتلتصواتلاتلمازاابوثالألاةوطثاتتدت وواابث اااووا هو اسواالا اةوطثاتلوووا)اا ف واالةتطوا تل
 أ اتلماواااتئ (اتةكاتزاةطثاتتدت اابثاتلااجااقاأةزااFESتااااتلووا)ااالةتاأر،ااتتستال ت ،ااتزهابث 

أا تأوا اهواتاتل بزواالةاالوث،ادت ااتل،ااتلتوتابمتاوااتصابواهاافوتاتزسواوا ةو اتل بزوااتتدت واا اتتفتا
هااتلازااالاتلاًتةمثااواتلاجااب اتتدت اابثاتلزةبثااتلتءبو اتلاسوأتافوتاصجا واا أو اتلوماو،اا ادات واا

 اتةاأزات ااا اتلتاف اتلاتئ  الةاًا 
iv  ستاتل بزااتتدت اا اتزساصاالااا جبثا(FESا اتاوااتصواااتتدت وااتلااصوااتل ةاةوث،ااالوكااووا)

أووبواا تصوااتلتاابوثاتلاتمادأووثااتلتموا الااتلتةواأزالاأووبواتلالطا والاتضاتاجبوث ا صووااًواااا تسوثاتلمادوثا
ا ابصوتلتصاتلافتادطا الاتتدت ااا أ اتلوماوااا تلماتاااتلتتاتاف اأاتدت ااتلااصااتل ةاةثا ا ا

ت تجووو اتزاةووطثاتل ئبسووبثالادت ووواااابتجةوو اتلتم بوو اأا "Hollowing out"التفطيةةة  اوواابسوواتاأماةبووثا
ا وواتاًمووا اا (تلتاابواااتلتوأابوااتلتجووا قا  إلوخ،)اتزاةوطثاتلًاابووثااسووبااق)تلم ت وثااتل واا ث(،ا ف ووا 

 تلاًتةمث ا جالاتلتةاأكاا م اتلت تأطااتلتما ااأبواتلالطا الا
v  ستاتل بزااتتدت اا اتزسا ةا لااا جبثا(FESااإل ا وا صاا ه ا اتاا "التفطي  صاا ا اةبثاا(ا ب  

Hollowing out"اابوت االوكاتلواالببوااتت تااااأةزاا ئبستا ة اا اا اتلم  ااتلطةواتااةلافتا 
الطا الاتلتاااا ،ااااابرا اإل اامباااوات(International Integrationالتكاةل الاول  )فتاإطا ا
ًوا جت،اادوواقا اتأطوو اتضاتاجبوثال ًوا   اافووتاامووواةمبووثااوو اتزااابوثااتلًادت وواااتلالوااتا ةوو اتلمووال اتل تل

ًوااتتدت واااتلادل أاواابااوااصالوثاااوا م اتل اتأطاات تج اداقاتلتةاأزالاأبواتلالطا الاتضاتاجبوثاات
 ،اا ااهااتتجةتاهةاةثاتتدت ااتل (National Disintegrationاالنفااا الوطن  )اوا

vi  التفطيةة   اةبوثاتلووووا"Hollowing out"اتتدت ووااااتجمواأ ووا اتل ووا قاا ًووا   ةووأ اأأسوتاوااةووجاأأ جوواماا
وازااوولا  وثالةت وواعاتأوااا وةأث،االزا ووااهةروث،اا  اًاابوث،ا  اوااتلتمو  از ا ووااثاًا جبوث،اصتو اات 

 أسبطث ااهااااابماتاهةاةثاتلاظا اتتدت اا اززا 
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vii  وووووااتمااتجابم ووووااتلا تسوووووثاهووووا افوووووتادوووواااا اتلممةبوووووثااتلاً جووووالاتلاووووواًالالجوووواتاا(ااReconciliation)اا 
لةتمأئووووثااتضص ووووامااتلا زووووم اتلج وووواما وووووااتل وووواا قا،((7ا- )ا دوووو اجووووااااتلاةصوووو )اتلا وووو  الادت ووواا

(CAPMAS)،اتلاووواًالااااجوووا،:9>99/9المووا ااتلاً جوووالاتلاووواًالاجووااا:اتلت تبووواا ةووو ااهووتا
اتلاوووووووواًالاجوووووووواااا،7>>9/9>الموووووووا ااتلاً جووووووووالاتلاوووووووواًالاجووووووواااا،1;>9/9;المووووووووا ااتلاً جوووووووال
ااتزوواوالمة ووواا،((7ا- )ا دوو اجووااااتلاةصووو ، ا)7097/7099المووا ااتلاً جووال اهووواتافووتالةأووواصابواإسوو اا 

ا ااتلاً جالاتلااًالالتصةبااتلتالةبابثا ب اتلاا جبالاتطأب ااصااتلاجاا
viii  الالطا ووالاتلاةصوواظاتلت تجو اتسووتاتا ابازوو(اا(9- )ا دوو اجووااااتلاةصو ،)اتلالطا بووثاتلارةو تلااتووائاااوو

ااصااتلتصااااتااا  اتلتصابةبثاتل اا الااأازً اتلماو،ا أ اتلا   اتتدت ااافتاتزساسبثاتضاتا 
ًووااال،ااتلتموووابواتتسوووتً ت ادطا ووال ا اصووولازاوووا اتلا وو  اتتدت وووااافوووتادائوواقادطا وووالاأا تأا هووواااتل
ا ا وووااافوووت( Dutch Disease) الهولنةةةاأل الةةةةط ا  وو ت اتمةوووتاأاصتاوواااتلالطا بوووثاتلارةوو تل
ًووواط اتآلاووتالاهتووومتمابم  وو اااوووااتلا وو  ،اتتدت وواا اتل ووو  ،اسووم اتالةأوووالاااتج ووثافوووتاتلابالووبوااا
اتلارةوووو تلاتةوووب ازاووووا اتلًا جبوووثااتزماووووالاأال وووااالالةتوووأا ا   وووو ا زاووو اتلا وووو  اتتدت ووواااابجموووا
اتزاةطثاأت تج ااالكا،"Hollowing outاالتفطي  عةمي "اإل اتلا   اتتدت اااتم  اإل اتلالطا بث
اتلالا اقافتاهبزةتاتصاااأاماتااتلًاابث،اتتستً تجبثاتتستً تجبثااسبااقا،ث(اتل اا اثتلم ت )اتل ئبسبث

 ثمثنةةةةةةةةةةةةةةة  ا ةبووووووووووووووو ا طةالاوووووووووووووواااتلوووووووووووووووا اتلاالابوووووووووووووووثاتلالطا وووووووووووووووالااصووووووووووووووااتلا ووووووووووووووو  الادت ووووووووووووووواااتضاتاجبووووووووووووووث
اتتدت ووااا  وواألاتلتوتاتلتصوواتلاتلموا اا ووااا افووتابمزوواتلووا اتزاو  ا(Tertiarization)االتتاةةاا
اتزماوالاااتج وثافوتااتل وااااتل واأثااووا زاو اتل ةاةوثااصواااتصالو اتضاتاجبوث،ادطا اتو افتاتلا   

  تلماوا أ 
ix  ًواافووتاتت تأوا ا واهوا اتلأبااوالااصاةووثاأ وااشاًطوأ اااوواتل ووماا إواتالواب اتتسوتاتاجالابجواا واتأ

 بزاواهاتااجااالةأص افتاتلاستالأا تصابااهاتاتل ااشازواالكابصتا اإل اامةااالاإ افبث،ااداا
x  ًوواافووتاتت تأووا ا وواابجووااتز ااةووب اهاووااتصابووا تاإلوو ااجوووالبو:اتزاااا،ا جووثاةوووااااتلأبااووالاتلاتاصووث ب  

تلاصووواتلاتضاتاجبوووثااتلاتلطأبموووثاتلمسوووز بث،اصبوووو ا واتلتمووواتااتتدت ووواا اتابةووواة ا ااتلاوووااتاتلاصوووواتلا
اتضاتاجبثا ب اتل سابثافتاتتدت اا 

xi   فوتاتلاا جبووالاا و ا قاإ وااقاتلاظو تلتوتابازوواتالوابا اافوتاهوواتاتضطوا اهوتااتتستًا وال هو ااصواإوا
ا/تلتالةبابووثالتصةبوووااتلاووواًالااتلاً جووالاتلاسوووتًااث،ااالوووكالمووا ازمابت ووواا اازمامت ووواافووتاتصابووواا ووواأث

ا،هاتلتتاتدت صاااتلاا جبالا ب اتلتالةبابث صااتطأب اتةجب اتل اتزا اتلا ابافماااإل اهةاةثاتتدت اا
اهووووااتزاووو اتلووووا ابصتووووا اأووواا  اإلوووو ا وووو  اجوووواتاااا (الادت وووواااتلالووووااتFESاهوووتاتصابوووواا اةووووطثاتلووووو)
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تلاووواًالااتلاً جوووالالادت وووواااتلا ووو  اأ وووا قااءوووواب ق،الت ووو اأ وووا قازاةوووومثاتلتطوووا تلااتلتصوووواتلا
  (>)تلمازاابثالةالطا الاتضاتاجبثااتًااتتدت اااتلا   

xii  اماتا تسووووووووووثااتصةبووووووووووااجوووووووووواتاااتلاوووووووووواًالااتلاً جووووووووووالاتلممةبووووووووووثااتلا جامووووووووووثاأةووووووووووزاااوووووووووووا ًبوووووووووو  ت،افوووووووووو وا 
(Reconciliation)ااأاستًات ااا جبثاتلووا،(FES)سبازاااااوا  ااااتاأمثاتطوا تلاا، ب اتلتالةبابثا

تزاةوووطثاتتسوووتً تجبثاتضاتووا اتزساسوووبثالادت وواااتلا ووو  ا)تلم ت ووثااتل ووواا ث(ااسووبااقاا اةوووطثت تجوو ا
ا وواا ((9ا-)تلاةصو ،اجواااا دو ا) اثاتلًاابو تت تاواااتل ئبسوتا ةو اا واا اتلمو  ااتلطةواازةو اف وا 

 وابرا اإل اًم اتلتةاأزالاأبواتلالطا الاا اواةأاا،ااهااتزا اتلا (اتلات اتلتلاالببوا)تل اا تلا
"التفطيةةةةة  ،ااهووووواااووووواابموووو  اتتدت ووووواااتلا ووووو  اإلوووو ا اةبوووووثاتتاتاجبووووث،اا وووووم ازاافوووووثاتلوووو اتأطاأبا وووووا

Hollowing out "االتتاةاا ثمثنة  اتلتاجو ااصوااتلامبواااووا(Tertiarization) تتجةو ادوااااوواهاوااا
اا ازاةووووووووثاا تسووووووووثفووووووووازا ا أاوووووووواابصتوووووووا افووووووووتاا صةووووووووثاتالبوووووووثاإلوووووووو ااأالمموووووووااهةاةووووووووثاتتدت وووووووواااتلا ووووووو   

ا
 المراجع
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(،ا999،ااجةووواا دوووو اا)اجةوووثاا وووو اتلاما ووو ق“ا(،ا;709ا-ا;700تلم ت وووثااتلالطا وووالاتتدت ووواابثاتزًوووو  اًووواااتلمتووو قا)ا

  0;8ا-ا888(:ا ا  ا810 ااا)
امووا اتلمسوز  ا ةوو اتلااوااتتدت وواا ،ا سوالثاازتووا ت ا بو اااةووا ق،ازةبوثاتتدت ووااااتلمةووا ا( ا او اتض>709تلمباوت،ااصاووا ا)  7

 تلسباسبث،اجاامثاتلالاه ق،اسأتاأ  ا
تلاجةووثاتلمةابوووثا“اتلالطا ووالاتلالائوواقالةتاابووثاتتدت ووواابثافووتاظوواا زوواااتتدت وواااتلا وو  ،( ا”ا7090صجووام ،ا ووم ااصاووا ا)ا  9

  :89ا-809(:ا ا  ا9د )،ا ااا الةأصا ااتلا تسالاتلتجا بث
تلاورتا اتلسوواا ا“اتلالطا ووالاتلالائواقالتاابوثاتتدت وواااتلا و  افوتاظوااتل زوواااتتدت واا ،( ا”ا>700صجوام ،ا وم ااصاوا ا)ا  1

(،ازةبوووثاتلتجوووا قا،ا9تل تأووو ا ةووو :اتزماوووثاتلاالبوووثاتتدت ووواابثاتلمالابوووثااااا هووواا ةووو ادطا وووالاتتدت ووواااتلالووواات،ااجةووواا دووو ا)
  999ا-ا990 ا  ااجاامثا بواةاو:

تلاجةووووثاتلمةابوووثالةأصووووا ااتلا تسووووالا“اتلالطا ووووالاتلالائوووواقالةتاابوووثاتتدت وووواابثافوووتاا وووو ،( ا”ا;700صجوووام ،ا ووووم ااصاوووا ا)ا  8
  >9-97(:ا ا  1،ا ااا د ا)تلتجا بث

تاتطووا ااا جبوووثاجوواتاااتلاووواًالااتلاً جووالاااالت وووبالاتممبووااتسوووتًاتا اافووو( ا>709سةسووةثاد وووابااتلتًطووبطااتلتاابوووثا)  9
ابالبا 909،اام ااتلتًطبطاتلالاات،ا د ا)ا   ،) 

“اتصابوااتلالطا والاتل تئواقافوتاتتدت واااتلا و  ااافالوا الاموابب اتلتةواأزالاتلالطا بووث،( ا”ا7099 واا ،ااصبواااصاوااا وا  ا)ا  :
اتلمةابثالادت ااااتلتجا ق،اجاامثا بواةاو،ا ااا د )   :90ا-ا7;7(:ا ا  ا9تلاجةث

                                                                 
لتموواا اتتاتالووااتلاتلااج ووثاا،ااالووكزاةووطثاتضاتووا اتلمسوز  االااتلاً جووالت ووابواجواتاااتلاوواً ًوا تافووتاتت تأووا ا هابووثاا(ا>

ازااا ة ااااوادأا اإلب ا
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تلا زووووماتلطأموووثاتلااابوووث،ااتلتاأبوووولااتلتزبووو اتل بزةوووتافووووتاا ووو :اإ وووا ا  اإهوووات الةت وووواب ؟( ا>700 أوووااتلًوووال ،اجوووااق ا)  ;
ات جاث:اساب از ب ،اتلالاه ق   تلالااتالةت جاث،

تلاجةوووثا“ا هابوووثاتلتةووواأكاتلالطوووا تافوووتا سووو اسباسوووالاتاابوووثاتتدت ووواااتلا ووو  ،( ا”ا7098اصاوووا،اهةوووا اسووومبااإأووو تهب  ا)ا  >
ا د ا)تلا  بثالةتاابثا اام ااتلتًطبطاتلالاات،اااجةا   999ا-ا999(:ا ا  ا7(،ا ااا د ا)79اتلتًطبط،

تصابوووااتلالطا ووالاتلالائووواقافوووتاتتدت وواااتلا ووو  اأاسوووتًات ا( ا7098ا زووماتلامةااوووالااا وو اتتًووواااتلالووو ت اأاجةووواتلوووام تم،ا)  90
اااظ اا  اتلال ت ،ا أ با تلاً جال-اا جبثاجااااتلااًال ااصاقاتلاااجث ، 

 ماتلا زم الةتمأئثااتضص ام،اجاتاااتلااًالااتلاً جال،اسااتلااتم دث تلج ا  99
 ( 7099ا،بالبا/سأتاأ )تلج اماتلا زم الةتمأئثااتضص ام،اتلاة قا أ اتلساابثاضص اماتضاتا اتل اا ت،ا  97
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ين   ين  الجاول ا
 اإلاااط

ةافوف  
 الطمب الوييط 

 ذ(X)ص

 واف الأليانات
 )تقايطي /فعمي (

 طتا الةطجع واف ةنهجي  اإلعااا

1 1554 1555 33X33 تم إعداد هذا الجدول بمعرفة لجنة التخطٌط القومً، وذلك باالعتماد االحصاءات الفعلٌة. واتبع فً بنائه طرٌقة تكملة  فعلٌة
 الصفوف، وتمت فٌه التفرقة بٌن كل من اإلنتاج المحلى والواردات لكل عنصر من عناصر الجدول. 

N. A. 

2 1555 1562 33X33 لجنة التخطٌط القومً، وذلك باالعتماد على المعامالت الفنٌة الخاصة بالجدول السابق لعام تم إعداد هذا الجدول بمعرفة  تقدٌرٌة
1554 

N. A. 

إبرٌل  66/1561 3
1513 

35X35 تم إعداد هذا الجدول من واقع البٌانات التفصٌلٌة للوحدات اإلنتاجٌة، والتً قعام بتجمٌعهعا الجهعاز المركعزي للتعبئعة  فعلٌة
. وقد تم إعداد هذا الجدول على مرحلتٌن: اختصت المرحلة األولى بالبٌانات 66/1561المالٌة واإلحصاء عن السنة 

ً ٌونٌو  ً إبرٌل 1565المتعلقة بالقطاع العام، وانتهت ف ، عندما استطاع الجهاز 1513. بٌنما انتهت المرحلة الثانٌة ف
 تكملة المرحلة األولى وتغطٌة كامل قطاعات االقتصاد القومً.

، 111-19رة: القااااااه
 1973 بريل 

جدولً  4
المدخالت 

والمخرجات 
لعامً 

12/1511 
 11/1512و

ٌونٌو 
1591 

24X24 المدخالت والمخرجات عن عامً  تقدٌرٌة ً باستخدام البٌانات الفعلٌة المتاحة بمختلف  11/1512، 12/1511تم إعداد جدول
اإلحصاءات عن اإلنتاج واالستهالك والقٌمة المضافة وتوزٌعاتها، االستهالك النهائً الحكومً والعائلً، تكوٌن رأس 

ارجٌة. إلخ، مع االسترشاد بمصفوفة المعامالت الفنٌة. وقد تم المال الثابت والمخزون السلعً، واحصاءات التجارة الخ
ً تقدٌر خالٌا مصفوفة النماذج المستخدمة على المجامٌع االقتصادٌة القومٌة التً أعدها الجهاز من واقع  االعتماد ف

وتركٌعب هعذ   مختلف اإلحصاءات واألبحاث المتاحة، بجانب مجموعة من البٌانات التفصٌلٌة المتاحة الالزمة إلععداد
النمعاذج. ونرعًرا ألن اسعتٌفاء بٌانعات خالٌعا مصعفوفة االسعتهالك الوسعٌط تتطلعب العدٌعد معن البٌانعات التفصعٌلٌة عععن 
مستلزمات اإلنتاج لكافة المنشآت العامة، وبصفة خاصة التعدادات الصناعٌة الًت تجري فً فترات زمنٌة متباعدة. لذا، 

علعى مصعفوفة المععامالت الفنٌعة لجنتعاج الخاصعة  11/1512، 12/1511مً فقد تم االعتماد فً تركٌعب جعدولً ععا
اإلحصائٌة التً تعتمد أساًسعا علعى المعالجعة  .R. A. S، وباتباع طرٌقة 66/1561بالجدول اإلحصائً المعد عن عام 

ك بعٌن الرٌاضعٌة لتالشعً الفعروق بعٌن االسعتهالك الوسعٌط السعلعً الفعلعً والتقعدٌري علعى مسعتوك الصعفوف، وكعذل
 االستهالك الوسٌط النشاطً الفعلً والتقدٌري على مستوك األعمدة.

القاااااااااااااااااااااااااااااااااهرة: 
71/12122/81 

 1981يونيو 

5 
أكتوبر  93/1594

1599 
39X39 من واقعع البٌانعات التفصعٌلٌة  1599، ونشر فً أكتوبر عام 93/1594تم إعداد  بواسطة الجهاز عن السنة المالٌة  فعلٌة

للوحدات اإلنتاجٌة التً قام الجهاز بتجمٌعها، واشتمل على عدد من الجداول الملحقة والتكمٌلٌة ألول مرة، موضعحة 
أهم هذ  الجداول، جدول توزٌع الواردات حسب االستخدام،  بالتفصٌل مراحل إعداد الجدول فً صورته النهائٌة. ومن

 وجدول المعامالت الفنٌة، وجداول توزٌع هوامش التجارة، وهوامش النقل لكل من اإلنتاج المحلً والواردات. 

 

القاااااااااااااااااااااااااااااااااهرة: 
71/12123/88 

 1988أكتوبر 

 (: مسح لجداول المدخالت والمخرجات لجمهورٌة مصر العربٌة 1-مجدول رقم )

 2222 -1562( خالل الفترة CAPMASالمركزي للتعبئة واإلحصاء )الصادرة عن الجهاز 
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نوفمبر  96/1591 6
1551 

ً نوفمبر 96/1591عن السنة المالٌة تم إعداد  بواسطة الجهاز  تقدٌرٌة ـــــــــــــ اعتماًدا على تحدٌث جدول المدخالت  1554، ونشر ف

 .R. A. S .الفعلً باستخدام طرٌقة 93/1594والمخرجات لعام 

N. A. 

ٌونٌو  95/1552 7
1554 

39X39 تم إعداد هذا الجدول بواسطة الجهاز باالعتماد على المجامٌع االقتصادٌة الكلٌة لألنشطة االقتصادٌة، وتفصٌالت عناصر  تقدٌرٌة
الفعلً، وذلك باالستعانة  93/1594الطلب النهاًئ وكذا مصفوفة المعامالت الفنٌة لجدول المدخالت والمخرجات لعام 

 R. A. Sبطرٌقة 

/72/12123القاهرة:
91  
 1994 يونيو

ٌولٌو  51/1552 8
1556 

35X35 تم إعداد هذا الجدول من واقع البٌانات الفعلٌة التفصٌلٌة للوحدات اإلنتاجٌة التعً قعام الجهعاز بتجمٌعهعا معن التععداد  فعلٌة
، فضاًل عن االعتماد على مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك 52/1551، وبحث الطاقة لعام 52/1551االقتصادي لعام 

. وقد إعداد هذا الجدول بهدف رئٌسً وهو إعداد مصفوفة الحسابات االجتماعٌة لالقتصاد المصعري 51/1552لعام 
ً ربط حسابات الدخل القومً عن سنة  51/1552سنة   51/1552بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، وبالتال

على ذات التعرٌفات والقواعد، فٌما عدا بعع  بشكل وثٌق مع جدول المدخالت والمخرجات، وذلك باعتماد كل منهما 

 ))** االختالفات.

القاااااااااااااااااااااااااااااااااهرة: 
72/12123/92 

 1996يوليو 

ٌولٌو  2229/2225 9
2212 

44X44 للقطاع الحكومً والقطاع العام وقطاع األعمال، وعام  2229/2225تم إعداد هذا الجدول عن الفترة المرجعٌة لعام  تقدٌرٌة
ً تركٌب جداول المدخالت والمخرجات على جداول العر  واالستخدام التً  للقطاع الخاص. وقد تم 2229 االعتماد ف

باسععتخدام التصععنٌف الصععناعً الموحععد لجمٌععع األنشععطة االقتصععادٌة )التنقععٌح  2229/2225أصععدرها الجهععاز لعععام 

4()ISIC.4 الصادرة  2229/2225جداول المدخالت والمخرجات من جداول العر  واالستخدام لعام  تقدٌر(، حٌث تم
ً: مصفوفة الضرائب واإلعانات، مصفوفة هوامش النقل،  عن الجهاز وذلك من خالل تركٌب عدد من المصفوفات وه

 مصفوفة هوامش التجارة، جدول االستخدام باألسعار األساسٌة.

-91القاااااااااااااااااااااهرة: 
14241/2112 
 2112يوليو 

11 
ٌناٌر  2212/2211

2214 
41X41 للقطاع الحكومً والقطاع العام وقطاع األعمال، وعام  2212/2211الجدول عن الفترة المرجعٌة لعام تم إعداد هذا  تقدٌرٌة

ً نرام الحسابات القومٌة لعام  2212 ً بها ف وتعدٌالته لعام  1553للقطاع الخاص، ووفق للمنهجٌات واألسس الموص
ً تركٌب جداول المدخالت والمخرجات على جداو2229 ل العر  واالستخدام التً أصدرها الجهاز . وقد تم االعتماد ف

ً الموحد لجمٌع األنشطة االقتصادٌة )التنقٌح 2212/2211لعام  (، حٌث تم ISIC.4()4، وباستخدام التصنٌف الصناع
الصادرة عن الجهاز وذلك من  2212/2211جداول المدخالت والمخرجات من جداول العر  واالستخدام لعام  تقدٌر

ً: مصفوفة الضرائب واإلعانعات، مصعفوفة هعوامش النقعل، مصعفوفة هعوامش خالل تركٌب عدد من  المصفوفات وه
 التجارة، جدول االستخدام باألسعار األساسٌة.

-71القاااااااااااااااااااااهرة: 
22412/2111 
 2114يناير 

ٌونٌو  2212/2213 11
2216 

95X95 والقطاع العام وقطاع األعمال والهٌئات  2212/2213تم إعداد هذا الجدول عن الفترة المرجعٌة لعام  فعلٌة ً للقطاع الحكوم
للقطاع الخاص، ووفق للمنهجٌات واألسس الموصً بها فً نرام الحسابات القومٌة لعام  2212االقتصادٌة، وعام 

ً تركٌب 2229وتعدٌالته لعام  1553 جداول المدخالت والمخرجات على جداول العر  واالستخدام . وقد تم االعتماد ف
،وباسعتخدام 2212/2213، والتً تضمنت بٌانعات التععداد االقتصعادي لععام 2212/2213التً أصدرها الجهاز لعام 

-71القاااااااااااااااااااااهرة: 
22412/2113 
 2116يونيو 



  

21 
 

(. وقععد تععم اشعتقاق جععداول المععدخالت ISIC.4()4التصعنٌف الصععناعً الموحععد لجمٌعع األنشععطة االقتصععادٌة )التنقعٌح 
الصادرة عن الجهاز وذلك من خعالل تركٌعب ععدد معن  2212/2213من جداول العر  واالستخدام لعام  والمخرجات

ً: مصفوفة الضعرائب واإلعانعات والرسعوم الجمركٌعة، مصعفوفة هعوامش النقعل، مصعفوفة هعوامش  المصفوفات وه
 التجارة، جدول االستخدام باألسعار األساسٌة.

أغسطس  2214/2215 12
2219 

52X52 وتعدٌالتعه لععام  1553تم إعداد هذا الجدول وفق للمنهجٌات واألسس الموصً بها فً نرام الحسابات القومٌة لععام  تقدٌرٌة
ً أصدرها الجهاز لعام 2229 ، 2214/2215. وقد تم تركٌب هذا الجداول باالعتماد على جداول العر  واالستخدام الت

للقطعاع  2214للقطعاع الحكعومً والقطعاع الععام وقطعاع األعمعال، وععام  2214/2215المرجعٌعة لععام وععن الفتعرة 

جداول  تقدٌر(. وقد تم ISIC.4()4الخاص، وباستخدام التصنٌف الصناعً الموحد لجمٌع األنشطة االقتصادٌة )التنقٌح 
ة عن الجهاز وذلك من خالل تركٌب الصادر 2214/2215المدخالت والمخرجات من جداول العر  واالستخدام لعام 

ً: مصفوفة الضرائب واإلعانات والرسوم الجمركٌة، مصفوفة هوامش النقل، مصفوفة هوامش  عدد من المصفوفات وه
 التجارة، جدول االستخدام باألسعار األساسٌة.

-71القاااااااااااااااااااااهرة: 
22412/2118 
 2118أغسا  

13 
ٌولٌو  2216/2211

2222 
61X61 وتعدٌالتعه لععام  1553هذا الجدول وفق للمنهجٌات واألسس الموصً بها فً نرام الحسابات القومٌة لععام تم إعداد  تقدٌرٌة

ً أصدرها الجهاز لعام 2229 ، 2214/2215. وقد تم تركٌب هذا الجداول باالعتماد على جداول العر  واالستخدام الت
للقطعاع  2214ععام وقطعاع األعمعال، وععام للقطعاع الحكعومً والقطعاع ال 2214/2215وععن الفتعرة المرجعٌعة لععام 

جداول  تقدٌر(. وقد تم ISIC.4()4الخاص، وباستخدام التصنٌف الصناعً الموحد لجمٌع األنشطة االقتصادٌة )التنقٌح 
الصادرة عن الجهاز وذلك من خالل تركٌب  2214/2215المدخالت والمخرجات من جداول العر  واالستخدام لعام 

ً: مصفوفة الضرائب واإلعانات والرسوم الجمركٌة، مصفوفة هوامش النقل، مصفوفة هوامش عدد من المصفوفات و ه
 التجارة، جدول االستخدام باألسعار األساسٌة.

-71القاااااااااااااااااااااهرة: 
22412/2121 
 2121يوليو 

مارس  2211/2219 14
2221 

61X61 وتعدٌالتعه لععام  1553الحسابات القومٌة لععام تم إعداد هذا الجدول وفق للمنهجٌات واألسس الموصً بها فً نرام  تقدٌرٌة
ً أصدرها الجهاز لعام 2229 ، 2214/2215. وقد تم تركٌب هذا الجداول باالعتماد على جداول العر  واالستخدام الت

للقطعاع  2214للقطعاع الحكعومً والقطعاع الععام وقطعاع األعمعال، وععام  2214/2215وععن الفتعرة المرجعٌعة لععام 

جداول  تقدٌر(. وقد تم ISIC.4()4م التصنٌف الصناعً الموحد لجمٌع األنشطة االقتصادٌة )التنقٌح الخاص، وباستخدا
الصادرة عن الجهاز وذلك من خالل تركٌب  2214/2215المدخالت والمخرجات من جداول العر  واالستخدام لعام 

ً: مصفوفة الضرائب واإلعانات والرسوم الجمركٌة، مصفو فة هوامش النقل، مصفوفة هوامش عدد من المصفوفات وه
 التجارة، جدول االستخدام باألسعار األساسٌة.

-71القاااااااااااااااااااااهرة: 
22412/2121 
 2121مار  

(N. A.)  .غٌر متاح 
 مة باللون الرمادي.حصائٌات فعلٌة ُمعل  إ)*( ملحورة: جداول المدخالت والمخرجات المبنٌة على بٌانات و

ً جدول المدخالت  ، كما أنها ال تتضمن الواردات والصادرات الحربٌة. 9: ص.  51/1552والمخرجات لعام )**( تمت اإلشارة ف  ، إلى أن بٌانات الجدول المحدد ال تتضمن جمٌع أنواع اإلنتاج الحرًب

 سنوات مختلفة، القاهرة ، ، جداول المدخالت والمخرجات(CAPMAS) الجهاا المركاي للتعبئة واإلحصا : المصدر
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 العمود()الصف / رقم 
فً المصفوفة المجمعة 

 (15X15الجدٌدة )
 اسم القطاع/القطاعات

 ً رقم التصنٌف الصناع
الدولً الموحد لجمٌع 
األنشطة االقتصادٌة 

(ISIC) 

 رقام الصفوف/ األعمدة المجمعة من جداول المدخالت والمخرجات الفعلٌةأ

66/1561 
 قطاع( 34)

93/1594 
 قطاع( 31)

51/1552 
 قطاع( 39)

2212/2213 
 قطاع( 94)

 3-1 3-1 2، 1 1 1 الزراعة واإلنتاج الحٌوانً. 1
 7-4 5-4 4، 3 5-2 2 التعدٌن واالستخراج. 2
معالجة الغذاء )منتجات اللحوم، األلبان، الحبوب وطحن  3

 الغالل، منتجات غذائٌة أخري(.
311-312 6 5 6 8 

 11 8 7 8 314 التبغ 4
 11 11، 9 9، 8 9 321 الحلج والغزل والنسٌج 5
 12 11 11 11 322 الجاهزة وتفصٌل الملبوسات المالبس 6
 15 16 15 14 341 الورق والمنتجات الورقٌة والطباعة 1
الصناعات الكٌمٌائٌة )الكٌماوٌات األساسٌة واألخرك  9

 والزٌوت واألسمدة( عدا تكرٌر البترول
351-352 15 16 17 18 

 17 18 17 16 354-353 البترولتكرٌر صنع فحم الكوك و 5
 21 22 21 21 36 الصناعات غٌر المعدنٌة 12
 منتجات الصناعات المعدنٌة والصناعات المعدنٌة األساسٌة 11

 )الحدٌد والصلب والمعادن(
37 21 22 23 22 ،23 

 24 24 23 22 382 عدا الكهرباء الماكٌنات والمعدات تصنٌع  12
 29، 14 15، 14 14 ،13 13 33 الخشب واألثاث 13
الصناعات األخرك )المشروبات، النشر، الجلود والمنتجات  14

ع  الجلدٌة، المطاط، تصنٌع وصٌانة األدوات الكهربائٌة، تصٌن
 وصٌانة معدات النقل، تصنٌع متنوع(

39 7 ،11 ،12  ،
،17 ،18 ،19 

23 ،24 

6 ،11 ،12 ،18 ،
19 ،21 ،24 ،25 

7 ،12 ،13 ،19 ،21 ،21 ،
25 ،26  

9 ،13 ،16 ،19 ،
26 ،27 ،28 ،
31 ،31 ،35 

15 
 الكهرباء والغاز والمٌا 

411 25 26 27 25 ،32 ،33 ،
34 ، 

 38-36 28 27 26 511 التشٌٌد والبناء 16
 )تجارة الجملة والتجزئة( التجارة 11

 
381 27 28 29 39-41 

 52، 45-42 32، 31 31، 31 31، 29 7 والمواصالتالنقل خدمات  19
 84 -53، 51-46 38-33، 31 37 -32، 29 34-31، 28  الخدمات األخرك 15

 ، (Reconciliation) لجمهورٌة مصر العربٌةالفعلٌة جداول المدخالت والمخرجات تجمٌع (: 2-مجدول رقم )

 .2222 -1562( خالل الفترة CAPMASالصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء )
 

 (2212/2213و  51/1552و  93/1594و  1561/ 66)جداول المدخالت والمخرجات لسنوات 

 

 لقاهرة ا ، (CAPMAS) المركاي للتعبئة واإلحصا  الجهاا، 2112/2113، 91/1992، 83/1984، 66/1967أل وام  جداول المدخالت والمخرجات  باال تماد  ل :  المصدر
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 القطاعات 

 جدول المدخالت/المخرجات

66/1561 
 جدول المدخالت/المخرجات

93/1594 
 جدول المدخالت/المخرجات

51/1552 
 المدخالت/المخرجاتجدول 

2212/2213 
C- W R C- W R C- W R C- W R 

FLI BLI FLI BLI FLI BLI FLI BLI FLI BLI FLI BLI FLI BLI FLI BLI 

 1.67 5.00 0.30 1.2 1.26 3.08 0.2 0.73 1.57 2.49 0.37 0.81 6.3 1.89 0.33 2.01 الزراعة واإلنتاج الحٌوانً. 1

 4.29 6.48 1.04 1.5 2.1 1.89 0.68 0.49 1.34 4.12 0.25 1.61 2.97 9.1 2.8 0.82 التعدٌن واالستخراج. 2

 2.66 1.75 0.90 0.3 1.4 1.33 0.32 0.15 1.59 1.42 0.39 0.22 2.13 2.76 0.83 0.46 معالجة الغذاء  3

 1.66 1.21 0.29 0.09 1.1 1.06 0.01 0.04 1.7 1.39 0.45 0.28 1.01 2.54 0.8 0.01 التبغ 4

 2.73 2.33 0.68 0.46 1.9 5.18 0.59 2.2 2.17 1.44 0.71 0.32 2.6 2.6 6 0.85 الحلج والغزل والنسٌج 5

 2.17 2.54 0.48 0.42 11.8 1.47 4.67 0.32 1.62 1.19 0.36 0.14 1.02 2.2 0.48 0.02 المالبس الجاهزة وتفصٌل الملبوسات 6

 2.84 1.89 0.74 0.36 1.13 1.42 0.09 0.25 1.42 1.369 0.29 0.22 15.1 2.8 0.6 3.2 الورق والمنتجات الورقٌة والطباعة 7

 2.01 1.64 0.36 0.29 1.58 1.46 0.41 0.22 1.51 1.459 0.35 0.25 2.9 7.4 1.1 0.45 الصناعات الكٌمٌائٌة عدا تكرٌر البترول 8

 3.78 2.37 0.68 0.69 1.56 1.51 0.31 0.31 1.36 1.639 0.26 0.34 2.92 1.16 0.1 0.76 صنع فحم الكوك وتكرٌر البترول 9

 2.78 1.48 0.53 0.18 1.53 1.27 0.33 0.14 7.56 1.95 2.64 0.49 1.2 3.8 0.7 0.17 الصناعات غٌر المعدنٌة 11

منتجات الصناعات المعدنٌة والصناعات  11
 2.82 3.17 0.62 0.84 1.69 1.72 0.43 0.39 2.87 2.69 0.84 0.75 3.5 2.8 0.74 0.95 المعدنٌة األساسٌة 

 2.16 1.55 0.41 0.16 1.21 1.46 0.14 0.27 1.95 1.51 0.46 0.27 3.15 2.7 0.59 0.74 تصنٌع الماكٌنات والمعدات عدا الكهرباء 12

 2.73 1.31 0.66 0.22 1.25 1.28 0.17 0.14 1.28 1.28 0.19 0.19 1.48 3.1 0.58 0.28 الخشب واألثاث 13

 2.22 2.74 0.50 0.71 1.68 2.55 0.42 0.85 1.64 1.98 0.41 0.54 1.94 2.9 0.67 0.45 الصناعات األخرك  14

 3.22 2.58 0.62 0.64 1.66 1.52 0.41 0.31 1.45 1.51 0.31 0.27 1.84 1.6 0.33 0.28 الكهرباء والغاز والمٌا  15

 1.92 1.22 0.39 0.16 1.58 2.61 0.39 0.91 1.65 1.52 0.33 0.25 1.22 2.9 0.53 0.1 التشٌٌد والبناء 16

 1.25 2.88 0.08 0.85 1.29 3.07 0.21 1.20 1.21 2.31 0.16 0.77 1.41 1.32 0.21 0.2 التجارة )تجارة الجملة والتجزئة( 17

 1.48 1.77 0.16 0.33 1.41 1.57 0.29 0.31 1.40 1.65 0.296 0.35 1.62 1.5 0.2 0.23 خدمات النقل والمواصالت 18

 3.63 4.09 1.03 1.09 1.19 2.74 0.13 0.94 1.27 3.7 0.19 1.22 2.02 1.6 0.26 0.41 الخدمات األخرك 19

 

 ، 2212/2213، 51/1552، 93/1594، 66/1561مؤشرات الروابط القطاعٌة للسنوات : (3 - جدول رقم )م

 Rasmussen (R)و     Chenery and Watanabe (C- W-)باستخدام منهجٌتً: 

 : مؤشر الروابط الخلفٌة              BLI: مؤشر الروابط القطاعٌة األمامٌة          FLIمالحرات:  )*(
 

 ،(CAPMASباال تماد  ل  المصادر المتوفرة لديهم مال بيانات الجهاا المركاي للتعبئة واإلحصا  ) الباحثيالمحسوب بواساة  المصدر:

  إلتاحتها لمال يريد  ند الالبو ل  استعداد موجودة لديهم، والبيانات وتقديراتها القياسية التفصيلية 

 : تشٌر الخالٌا المرللة إلى قوة روابط القطاع، حٌث:
 :القطاعات القائدة𝑭𝑳𝑰  𝟏 𝒂𝒏𝒅 𝑩𝑳𝑰  𝟏   

𝑭𝑳𝑰  𝟏 𝒂𝒏𝒅 𝑩𝑳𝑰القطاعات ذات الروابط األمامٌة القوٌة:    𝟏   
𝑭𝑳𝑰  𝟏 𝒂𝒏𝒅 𝑩𝑳𝑰القطاعات ذات الروابط الخلفٌة القوٌة:   𝟏   

𝑭𝑳𝑰  𝟏 𝒂𝒏𝒅 𝑩𝑳𝑰القطاعات ذات الروابط الضعٌفة:   𝟏   

 


