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 :  Sorties -Tableau Des Entrées جدول المدخالت و المخرجات -

 ليإلصناعية انظرا للتطور الكبير  و المتسارع الذي شهده االقتصاد العالمي منذ الثورة       

لنشذا  ا أصذب ة غير مسبوقة، وبهذذا جيالوقت الحاضر الذي يتميز بثورة معلوماتية و تكنولو

ث تعتمذد تعقيدا و تداخال بين مكوناته من فروع و قطاعذا،، ييذ أكثرز بكونه ياالقتصادي يتم

وعليذذه فهذذي   المنتجذذة علذذض بعاذذها الذذبع  مذذن اجذذم تحقيذذة القذذي  الماذذافة األعذذوا مختلذ  

 يذده عذن بقيذةال يمكذن لقطذاع إنتذاجي أ  ين ذرد لو إذمتعاونة فيما بينها   وإنماليست مستقلة،  

 القطاعا، األخرى.

 المخرجات: –لجدول المدخالت السياق التاريخي  -1

دراسة االرتبا ا، المتداخلة بين قطاعا، االقتصاد الو ني كانت محم اهتمام العديد من  إ 

 :1االقتصاديين و البايثين ل ترا، متاليقة من الزمن يمكننا تلخيصها من خالل

  من النايية النظرية يعتبرF.QUESNAY  عام لتوضي  إ ار إيجادمن ياول  أول 

 دادبإع و التشابك  القائ  بين مختل  قطاعا، االقتصاد الو ني عندما قام ابطالتر
 أهميةمن وراء ذلك توضي   أرادجدوله االقتصادي في القر  الثامن عشر، ييث 

اد القطاع الزراعي في تحديد كي ية دورا  النقود و السلع بين قطاعا، االقتص

ع   القطاتوليد المداخيم بالنظر لكو أساسالزراعي  اإلنتاج أ الو ني، علض اعتبار 
 الزراعي هو القطاع المنتج الوييد؛

  صاغK.Marx   المال المخطط الخاص بعملية رأسمن كتابه الشهير  2في الجزء 

صادية ، ييث ياول تبسيط التشابك القائ  بين القطاعا، االقتاإلنتاج      إعادة
قوم وي اإلنتاجوسائم  بإنتاج يختص األول، القطاع أساسيينبتجمعيها في قطاعين 

 ماأ، نتاجلإل يةاألساسجانب تغذية القطاع الثاني بالمستلزما،  إليبتغذية مطالبه الذاتية 

وسائم االستهالك، وهو بذلك يغطي المطالب  بإنتاجالقطاع الثاني فيختص 
فع لحركية لدالقطاعين، وتستمر هذه ا        العمم لكال  أصحاباالستهالكية للعمال و 

من  بشكم مستمر. وبهذا يحدث التواز  بشكم عرضي وفقا لماركس اإلنتاجيالنشا  

 ولاألاع المقدمة من القط اإلنتاجخالل التغذية العكسية نتيجة لتساوي قيمة وسائم 
اني الث من القطاع إرسالهللقطاع الثاني للتعوي  عن ما ت  استهالكه نتيجة لما ت  

 ؛األولللقطاع 

  الموازين السلعية  التي  بإعدادام عدد من االقتصاديين السوفيا، ق 1925في سنة
لتداخم القائ  بين مختل  المنتجا، المتعلقة باالقتصاد السوفياتي من ل اإلشارةتتامن 

لالتحاد السوفياتي، وقد مهد،  األوليالخطة االقتصادية  إعداداجم االعتماد عليها في 
 .2Wول المدخال، و المخرجا،، ييث ساه  الموازين السلعية بشكم كبير لظهور جد

                                                             
 . 10 – 7، ص ص 1983، بيروت، 1، دار الطليعة للنشر و التوزيع، ط جاترالمخ –تحليل المدخالت عصام عزيز شريف،  1
2 W. Leontief  درس في روسيا ث  انتقم إلي ألمانيا الستكمال رسالة الدكتوراه، وفي  1906اقتصادي أمريكي الجنسية روسي المولد، ولد سنة

 رد، نشر سنةمعة هارفانتقم إلي الواليا، المتحدة األمريكية ييث عمم بها في الدائرة الو نية للبحوث االقتصادية و مدرسا في جا 1931سنة 

 . 1973ه  يول هيكم االقتصاد األمريكي، وقد توجت مسيرته العلمية بحصوله علض جائزة نوبم في االقتصاد سنة نتائج بحث 1941
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Leontief   باعتباره عاوا في لجنة التخطيط االقتصادي لالتحاد  إعدادهافي
 السوفياتي؛

  قدمW. Leontief  ث يي، األمريكيهيكل االقتصاد كتابه الشهير يول:  1941سنة

من خالل  1939-1919لل ترة  األمريكينموذج خاص باالقتصادي  بإعدادقام 
 هذا يعتمدالعمليا، اإلنتاجية بين مختل  القطاعا،، وتوضي  الترابط القائ  في 

وقد .ليهاالبسيطة التي تمثم التواز  بين عرض السلع والطلب عالنموذج علض العالقة 

 ي، وهونموذج التشابك    القطاع  أوبجدول المدخال، والمخرجا،  سمي هذا النموذج

 يعرف اختصارا ب نموذج ليونيتي  نسبة إلض مبتكره.

  المخرجات: –العام لجدول المدخالت  اإلطار -2

اصدر  2013، وفي سنة 1979خاص بالجزائر سنة  TESجدول  أول  إعدادت        

، ييث يمكننا  2012 -2000لل ترة  TES  جداوليتامن  ريرتق لإليصاءالديوا  الو ني 

 وفة مايلي: TESالعام لجدول  اإل ارعرض 

بص ة دقيقة وم صلة عمليا، السلع و الخدما،  TESيوض  جدول : TESتعريف جدول  -ا

 أوالسذلع  أوالعالقا، المتبادلة بين مختل  القطاعا، االقتصذادية  إظهارالمنتجة  عن  رية  

جذدول يوضذ  المذوارد المتايذة للذو ن مذن كذم نذاتج مذن مدونذة ، وهذو 3القطاعا، مع السذلع

 . 4النواتج في األعمدة، كما يوض  استخداما، هذا الناتج في األسطر

بأنه يتكو   TES يتا  لنا من خالل الشكم العام لجدول   : TESالهيكل العام لجدول  -ب

 :5في أساساجداول جزئية تتمثم  4من 

  الجدولA -  ل يعكذس هذذا الجذدول الجزئذي  التبذاد : -جدول االستهالكات الوسيييية

 األسذذذطرفذذذي المنتجذذذا، الوسذذذيطية بذذذين ال ذذذروع بعاذذذها مذذذع بعذذذ ، ييذذذث تظهذذذر 
 ، مختل  ال روع من منتج    محدد، كما يظهر كذم عمذود مذا يسذتهلكه فذرعاستخداما

 محدد من مختل  المنتجا،.

  الجيدولB -  يمثذذم  كذذم عمذذود مذذن هذذذا الجذذدول  :- االسييتلاللخيياب معمليييات جييدول
 مذاإا التي يعبر عليه األسطريساب االستغالل لل رع المعني، ييث يتقا ع العمود مع 

يسذذاب االسذذتغالل لل ذذرع، وتكذذو  بنذذود هذذذا الحسذذاب  مذذن  ما،ااسذذتخد أوفذذي مذذوارد 

 .أدناهموارد و استخداما، مرتبة عموديا كما هو واض  في الجدول 

                                                             
    الذي يتامن جدول  1انظر الملحة رقTES  2012للجزائر لسنة .. 
 . 3ص، 10، سلسلة جسور التنمية، المعهد العربي للتخطيط، العدد جداول المدخىالت المخرجاتايمد الكواز، 3
 .94أقاس  قادة، قدي عبد المجيد، الوجيز في المحاسبة الو نية،  مرجع سابة، ص   4

5 ONS , Direction Technique chargée de la Comptabilité Nationale , LES TABLEAUX DES ENTREES 

SORTIES , 2000- 2012, bultain N° 657, février 2013.P P 28 - 29 . 
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  الجدولC -  كم  ةاألعمد: يظهر هذا الجدول من خالل - الموارد من النواتججدول
خدما،  من موارد  علض شكم سلع و  -سنة   -ما يتوفر عليه الو ن في فترة معينة 

 منتجة داخم الو ن أو مستوردة.

  الجدولD -  هذا الجزء يوض  كي  تتوزع - ت النهائيةاالستخداماجدول :
ول م لألصلكم ناتج علض  االستهالك النهائي و التراك  الخااالستخداما، النهائية 

 ة و تغير المخزو  و الصادرا،.تالثاب

ة ييث يت  ماليظة الجداول الجزئي TESيوض  الجدول التالي الشكم المختصر لجدول 

 مثلما هو موض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TESالشكم المختصر لجدول 

B                 P الخدما، الصناعة الزراعة ⅀EI CF ABFF VS X ⅀EF ⅀E 

 

 اإلطار 

A 

 2000 1070 140 600 0 330 930 180 50 700 الزراعة

 1800 1260 330 0 600 330 540 0 215 325 الصناعة

- 400 330 1440 540 575 325 الخدما،

200 

230 760 2200 

⅀CI 1350 840 720 2910 990 1000 400 700 3090 6000 

 VAB 150 360 1080 1590  اإلطارD 
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 اإلطار

B 

SE 15 25 40 80 

RS 50 100 170 320 

ILP 25 35 50 110 

EBE 90 250 900 1240 

CFF 24 36 60 120 

ENE 66 214 840 1120 

 

 اإلطار

C 

PBB 1500 1200 1800 4500 

TVA 50 250 100 400 

M 450 350 300 1100 

⅀R 2000 1800 2200 6000 

 

يساعد جدول المدخال، و المخرجا، االقتصاديين و متخذي  : TES جدول  استخدامات -ج

القذذرار فذذي متابعذذة وتحليذذم النشذذا  االقتصذذادي، ييذذث يذذوفر لنذذا عذذدد معتبذذر مذذن البيانذذا، و 

المعلوما، التي تعكس صورة النشا  االقتصادي للو ن، كما يوض   مدى التشابك الموجود 

الذي يمكننا من فه  هيكم االقتصاد الو ني بمذا يسذم   األمرتصادية االق األعوا بين مختل  

المراد تحقيقها، وبناء  األهدافتحديد السياسا، االقتصادية المناسبة بما يتوافة مع تحقية بلنا 

 مايلي: وأهمها، 6TESجدول  استخداما،علض ماسبة تتعدد 

 :يتامن جدول  حساب المجمعات االقتصادية الكليةTES وما، كما معتبرا من المعل

 أساسية آخريالمتعلقة بالنشا  االقتصادي و التي تمكننا من يساب مجمعا، 
رق خدام  الكلي و الداخلي     الخام، الدخم الداخلي، وذلك باست اإلنتاجكإجمالي 

 متعددة.

  :يركز يعيي صورة مفصلة عن هيكل االقتصاد الوطنيTES  علض ظاهرة التواز
 خطو  أخذ هذا التحليم في االعتبار عالقا، التشابك المتبادل بينالعام، ييث ي

حديد تمكننا يالمختل ة المكونة لالقتصاد الو ني. وبهذا   روعفي ال واألنشطة اإلنتاج

غالل  و االست اإلنتاجلمختل  ال روع انطالقا من يسابا،  اإلنتاجهيكلة تكالي  
 الكا،ياج ال رع المعني من االستهلمختل  ال روع، وهو ما يسم  لنا بمعرفة ايت

ة معرف TESيتي  لنا جدول  اإل ارالوسيطية، اليد العاملة...الخ. وضمن ن س 

دول مساهمة كم فرع في الصادرا، و نسبة اعتماده علض الواردا،، كما يستخدم ج
 .المدخال، و المخرجا، في تحليم هيكم االستهالك النهائي

 : االستخدام الرئيسي لجدول القيام معملية التنبؤTES عملية التنبؤ يتمثم في القيام ب
 القصير و المتوسط اعتمادا علض نموذج ليونتي . األجماالقتصادي في 

                                                             
6 ONS,   LES TABLEAUX DES SENTREES SORTIES 2012 à 2015, N°774  , voire le 

site :http://www.ons.dz/IMG/pdf/TES12-15-2.pdf. date de consultation 20-02-2020 
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علض جدول المدخال، و المخريا، في عملية  SCEAيعتمد نظام  : TESقراءة جدول  -د

  TESجداول  بإصدارالتحليم و     التنبؤ، ييث تقوم المديرية الو نية للمحاسبة الو نية 

، فمن خالل 7 2012-2000رة تلل  TESسلسلة جداول  أخرهاالخاصة بالو ن والتي كا  

مخرجا،، وذلك وفة  ريقة قراءة جدول المدخال، و ال إبرازيمكننا  TESبيانا، جدول 

 مايلي:

  لض الخاصة بالمنتوج كي ية توزيع المنتوج ع األسطرتوض   :األسيرعلى مستوى

لجزئية اكم ذلك توضجه الجداول و ، النهائية،االستخداما، الوسيطية و االستخداما

A  وD ييث تشير البيانا، الواردة في الشكم المختصر ل ،TES  المنتوج  أ
 325من  رف كم من فرع الزراعة ب  540بمقدار   وسبطياالصناعي ت  استهالكه 

استخدم  . وفيما يخص االستخدام النهائي فإ  المنتوج الثاني215و فرع الصناعة ب 

 للألصوكتراك  خام  600و  330توزعت كاستهالك نهائي ب  1260نهائيا بمقدار 
ثاني توج الن، الماستخداما إجماليعلض شكم صادرا،. وبهذا قدر،  330الثابتة و 

 .1800 540+1260 ب 
  ة نة معينالخاصة بال روع الموارد المتاية للو ن خالل س األعمدةتوض   :األعمدةعلى مستوى

وقد  2000من مختل  المنتوجا،، فعلض سبيم المثال تقدر موارد الو ن من المنتوج الزراعي ب 

و مصدر  M = 450، مصدر خارجي متمثم في الواردا، أساسيينت  تحقية ذلك من مصدرين 

الزراعة  الخام يحتاج فرع اإلنتاج، ولتحقية هذا PB = 1500الخام  اإلنتاجداخلي ممثال في 

بهذا من الخدما،. و 325من منتوج الصناعة و  325من موارده و  700لالستهالك الوسيط ب 

 .1500- 1350  150يحقة قيمة ماافة        بمقدار  األولفإ  ال رع 

  يتاج من خالل قراءتنا لجدولTES   ساوي االستهالك الوسيط لل روع ي إجماليالمختصر بأ

ما ، وهذا التواز  صحي  دائ EI = ⅀CI = 2910⅀، النواتج ييث نجد : استخداما إجمالي

 علض المستوى الكلي فقط.

   من خالل البيانا، الواردة في جدولTES  المختصر يتا  جليا ال رق الموجود بين يساب

لل رع يوض  كي ية تشكيم  اإلنتاجيساب  أ لل رع و يساب الناتج للمنتوج، علض اعتبار  اإلنتاج

يساب الناتج للمنتوج فيوض  موارد الو ن من المنتوج و كي ية استخدامه،  أماالقيمة في ال رع، 

 : 8صم علضفرع الصناعة ونواتجه فإننا نح أخذنا فإذا

 حساب الناتج لمنتوج الصناعة

                                                             
7 ONS , Direction Technique chargée de la Comptabilité Nationale , LES TABLEAUX DES ENTREES SORTIES , 

2000- 2012, bultain N° 657, février 2013. 

 االستخدامات الموارد

PB= 1200 CP= 840 

 

VAB= 360 

1200 1200 

  انظر للمزيد من التفصيل :  أقاسم قادة، قدي عبد المجيد، الوجيز في المحاسبة الوطنية،  مرجع سابق، ص  8.98
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 لفرع الصناعة اإلنتاجحساب 

 االقتصادي: في التنبؤ  TESاستخدام جدول  -3

    النماذج الخطية المستخدمة في التنبؤ و التحليم أه نموذج المدخال، المخرجا، من        

العمليا، اإلنتاجية بين مختل  المؤسسا، االقتصادي، علض اعتبار انه نموذج يعكس 

و الخدمية في االقتصاد الو ني، ييث ترتبط و تندمج هذه المؤسسا، فيما بينها  اإلنتاجية

محك ، ويعتمد نموذج  مشكلة نسيج اقتصادي 

التي تخاع  اإلنتاجية ال روع ليونتي  علض 

لالقتصاد الو ني، ييث  لنظام تقسي  العمم وفقا 

علض عدد من  إنتاجه يعتمد كم فرع  في 

من خالل ما تقدمه من  فروع االقتصاد الو ني 

فإ   األساسوعلض هذا  وسيطية،  ا،استهالك

الو ني يرتبط بحج   تحليم هيكم االقتصاد 

، وعلض األخرىما يستهلكه كم فرع من منتجا، ال روع الترابط بين مختل  ال روع بالنظر ل

 :أساسيينجدول المدخال،  و المخرجا، يرتكز علض محوريين  إعدادفإ   األساسهذا 

  تجميعهذا تقسي  النشا ا، االقتصادية  المقامة في البلد إلض عدد مذن ال ذروع التذي يذت 

 ا؛علض أساس التشابه الهيكلي لمدخالتها و التجانس في منتجاته
  ل اديا بجدوو المعبر عنها اقتص اإلنتاجيةتحديد االعالقة التشابكية بين مختل  ال روع

 مص وفة المعامال، ال نية. أوالمعامال، االقتصادية 

تصر خجدول االستهالكا، الوسيطية من الجدول الم إلينظرنا  إذا مفهوم المعامل الفني: -ا

ما  وسبطياكما استهالك  1200خام بقيمة  إنتاجننا ناليظ بأ  فرع الزراعة يقة إف tesل

، من المنتجا، الزراعية و الصناعية و الخدما، علض التوالي، وبهذا 575، 215، 50قيمته 

ويدة وايدة في فرع الصناعة نستخدم إلنتاج بأنهنقول 
50

1200
ويدة من منتجا، الزراعة، و  

215

1200
ويدة من منتجا، الصناعة، و  

575

1200
ا،. ا  هذه النسب تمثم المعامم ال ني من الخدم 

 االستخدامات الموارد

PB= 1200 

M = 350 

TVA = 250 

⅀EI = 540 

EF = 1260 ⅀ 

 

1800 1800 
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ويدة وايدة، ويحسب  جإلنتانسبة ما يستخدمه ال رع من منتج محدد  إلي الذي يشير  لإلنتاج

،   jال رع  إنتاجعلض  jفي ال رع  iياصم قسمة االستهالك االنتايي من الناتج عن  رية 

. وعندما نقوم بقسمة االستهالكا، الوسيطية لكم فرع علض aijويرمز للمعامم ال ني بالرمز 

الجدول  إليال رع نحصم علض ما يسمض بمص وفة المعامال، ال نية، وبالرجوع  أنتاح

 الخاصة به تعطي وفة ما يلي: A فإ  مص وفة المعامال، ال نية  tesالمختصر ل 

A =  

[
 
 
 
 

700

1500

50

1200

180

1800
325

1500

215

1200

0

1800
325

1500

575

1200

540

1800]
 
 
 
 

 =   [     
0,466 0,041 0,1
0,216 0,179 0
0,216 0,479 0,3

]  

في  أساسيبشكم  TESيستخدم جدول  و التنبؤ االقتصادي: W. Leontiefنموذج  -ب

التي يت  من خاللها  األساسيةعملية التنبؤ االقتصادي، ييث وضع ليونتي  عدد من ال روض 

ال روض التي  أه القيام بعملية التنبؤ اعتمادا علض جدول المدخال، و المخرجا،، وفيما يلي 

 :9وضعها ليونتي  للقيام بعملية التنبؤ

  ي هذا االقتصاد مغلة ال يصدر و ال يستورد، وسم أ  أوليي ترض ليونتي  في مريلة

 الثامت؛ أومنموذج ليونتيف الساكن النموذج 

  و الطلب؛ اإلنتاجي ترض النموذج وجود عالقة خطية دائمة بين 

 ض ك عليكو  الطلب النهائي معروفاً بصورة مسبقة أي يمكن تحديد ما ين قه المستهل

 شراء الكميا، المختل ة من السلع من القطاعا، االقتصادية؛
 ة ي إلض زيادإ  كم زيادة في أيد ال روع االقتصادية التي يحويها الجدول ستؤد

أ   مشترياته من القطاعا، األخرى بن س النسبة  ييث تكو  الزيادة خطية وتتامن

لهذا  لكلينسبة ما يستلمه أيد ال روع االقتصادية من القطاعا، األخرى إلض اإلنتاج ا
 القطاع هي نسبة ثابتة؛ 

 بلة األسعار  الخاصة بكم من المدخال، والمخرجا،  تكو  معروفة ومحددة وغير قا

مال، لمعاللتغيير في ال ترة القصيرة علض األقم، أل  تغير األسعار يؤدي إلض تغير ا
 ة؛ عامال، االقتصاديمال أو مص وفة  ال نية المعبر عنها بصورة نقدية في جدول

 ول ء جدثبا، المعامال، ال نية لإلنتاج في األجم القصير و المتوسط  بما يامن بقا

 لالستعمال.المدخال، والمخرجا، صالحا 

 

 

 

                                                             
 ، انظر الموقع:2015جان ي  12تاريخ اال الع  ،7، جامعة دمشة، ص جدول المدخــــالت والمخرجــــات ،مالك المحمد 9

www.tahasoft.com/books/385.doc. 
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 في عملية التنبؤ نقوم بعرض الجدول العام التالي: TESول ه   ريقة استخدام جدول 

B                 P الخدما، الصناعة الزراعة ⅀EI ⅀EF ⅀E 

 

 

 x11 x12 x13 E1 Y1 X1 الزراعة

 x21 x22 x23 E2 Y2 X2 الصناعة

 x31 x32 x33 E3 Y3 X3 الخدما،

⅀CI C1 C2 C2 CI= 

EI 

Y X 

القيمة  
 الماافة

V1 V2 V3 V 

 ⅀R X1 X2 X2 X 

  

ناصرها ساب عييمكننا استنتاج مص وفة المعامال، ال نية التي يت   أعالهانطالقا من الجدول 

 اعتمادا علض العالقة التالية:

𝒂
𝐢𝐣= 

𝐱𝐢𝐣
𝐗𝐉

 

 وفة ما يلي: Aوبهذا تعطي مص وفة المعامال، ال نية 

[     

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

]  

[
 
 
 
 

   

x11

X1

x12

X2

x13

X3
x21

X1

x22

X2

x23

X3
x31

X1

x32

X2

x33

X3 ]
 
 
 
 

 =   A  = 

 

 لية:التا ةاألساسينموذج ليونتي  يقوم علض التوزانا،  أ  أيااويتا  لنا من خالل الجدول 

- ∑𝐸 = ∑𝑅 ; 
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-  X = VAB +∑𝐶𝐼 ; X  = Y + ∑𝐸𝐼  ; 

- Y = VAB ; 

- ∑𝐸𝐼 = ∑𝐶𝐼. 

، EFالنهائية  باالستخداما،شعاع الطلب النهائي وهو يمثم العمود الخاص  Yييث يمثم  -

) ويعطي من خالل:
𝑌1
𝑌2
Y3

) Y=. 

- X  الموارد و يعطي وفة ما يلي :  إجماليو هو يمثم  اإلنتاجيمثم شعاع(
𝑋1
𝑋2
X3

) X=. 

لخطية، قا، امن خالل العال أعالهوباالعتماد علض هذه العالقا، نستطيع التعبير عن الجدول 

 وذلك وفة ما يلي:

X1   = x11 + x12 + x13 + Y1 ; 

X2   = x21 + x22 + x23 + Y2 ; 

X3   = x13 + x32 + x33 + Y3 . 

𝒂بما يساويها من خالل العالقة  𝑥𝑖𝑗وبتعوي  
𝐢𝐣= 

𝐱𝐢𝐣

𝐗𝐉

، 𝒂𝒊𝒋   ˟  𝐱𝐢𝐣= 𝐗𝐉 :ييث يصب  لدينا 

 :الخطية السابقة من الشكم وبهذا تصب  العالقا،

X1   =X1 a11 + X2 a12 + X3 a13 + Y1 ; 

X2   = X1 a21 + X2 a22 + X3 a23 + Y2 ; 

X3   = X1a13 + X2 a32 + X3 a33 + Y3 . 

 : تاليةنكتب الشكم العام لنموذج ليونتي  وفة العالقة المص وفية ال األساسوعلض هذا 

(
𝑋1
𝑋2
X3

) = [     

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

] (
𝑋1
𝑋2
X3

)  + (
𝑌1
𝑌2
Y3

) 

 :ألساسيةاقة وباالعتماد علض ما سبة يمكننا التعبير عن هذه العالقا، الخطية بواسطة العال

X = A X + Y 
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X  I – A  = Y 

العالقة الخطية في كوننا دائما ما نبحث  أهمية، وتبرز األياديةالمص وفة  Iييث تمثم       

المتوقع لتلبية يج  الطلب المتزايدـ، وفي هذه الحالة البد من البحث عن  اإلنتاجعن يج  

 = X  I – A     الموافة لحج  الطلب المتزايد وذلك من خالل استخدام X اإلنتاجشعاع 

Y  المص وفةفي عملية التنبؤ، ييث نقوم بارب  رفي المعادلة في معكوس  I – A   و

 بهذا نحصم علض:

X  I – A  𝐈 –  𝐀 −𝟏
 = Y  𝐈 –  𝐀 −𝟏

 

X  = Y  𝐈 –  𝐀 −𝟏
 

هة يج  لمواج الواجب تحقيقها اإلنتاجيت  التنبؤ بمستويا،  األخيرةوباستخدام هذه العالقة 

 الطلب المتزايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


