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جـ1-  الطريقة البيانية: وهي شائعة االستخدام فقط يف الربنامج الذي حيتوي على متغريين على األكثر. 

 وحلل الربنامج اخلطي وفق هذه الطريقة نتبع اخلطوات التالية:

حتويل القيود من مرتاجحات إىل معادالت. -   

متثيل هذه املعادالت بيانيا. -   

، وإىل "أقل من"لقيد الحتقق القيود ، وهي توجد إىل ميني املستقيم يف حالة كون انشطب املناطق اليت  - 

قة احللول العملية . وذه العملية نتحصل على منطقة تسمى مبنط "أكرب من "يساره يف حالة كون القيد

 املمكنة، وهي يف الغالب تشكل مضلعا متعدد الرؤوس.

مكنة، دائما عل ركن أو أكثر من أركان منطقة احللول املاألخري يقع  ذاالبحث عن احلل األمثل، ه - 

 وإلجياد هاته النقطة أو النقاط هناك طريقتان:

الطريقة األوىل: نقوم بتمثيل دالة اهلدف بيانيا ، مث نرسم خطوطا موازية هلا بنفس امليل ، آخر ركن على  �

بة للمسائل اخلاصة بتعظيم دالة بالنسالشكل مير به خط موازي لدالة اهلدف يكون احلل األمثل ، هذا 

اهلدف،أما يف  املسائل املتعلقة بتدنية هذه األخرية ، فأول ركن من أركان منطقة احللول املمكنة مير به 

 خط موازي لدالة اهلدف يكون هو احلل األمثل.

(أو أول) مير من نقطة املبدأ. إن آخر  لذيبعبارة أخرى جنعل دالة اهلدف معدومة ، ونرسم مستقيمها ا  

نقطة مير ا اخلط املوازي لدالة اهلدف ، هي نقطة احلل األمثل، وإلجياد إحداثياا نقوم حبل معادالت 

  املستقيمات املتقاطعة.



، فإنه  ركان منطقة احللول املمكنة أو أكثر الطريقة الثانية: مبا أن احلل األمثل يقع على ركن من أ �

بتعويض إحداثيات كل األركان يف دالة اهلدف نتحصل على قيمة هذه األخرية. واحلل األمثل يكون يف 

 النقطة اليت تعطينا : أكرب قيمة لدالة اهلدف يف حالة "التعظيم"، أو أدىن قيمة هلا يف حالة "التدنية".

  لدينا الربنامج التايل: تمرين:

2+3X1Max Z=2X 

  ية:حتت القيود التال

≤ 302+4X16X 

≤ 202+5X14X 

  ≤ 32X 

   ≥ 01X 

≥ 02X 

  إجياد احلل األمثل باستخدام الطريقة البيانية. طلوب:الم

  الحل:

  حتويل القيود إىل معادالت: -1

=302+4X16X 

=202+5X14X 

=32X 

  بيانيا: املعادالت متثيل -2

 من املعادلة األوىل:                                                                                       - 

= 51= 0  , X2X        15/2 =2, X 0 =1X                                                                                                              

  من املعادلة الثانية: - 



= 51= 0  , X2= 4          X2,  X = 01X  

  من املعادلة الثالثة:  - 

= 32X  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



إىل يسار املستقيم يف مثالنا اليت تطابق كل قيد على حدى، وهي توجد نتأكد من جمموعة النقاط  -3

) ونعوض يف القيد، فإذا حققت النقطة الشرط ، فهذا يدل 0، 0أقل من) : نبدأ من نقطة األصل ((القيود 

  قطة األصل وخط الدالة املعنية تطابق القيد ، فمثال بالنسبة للمرتاجحة على أن كل النقاط املوجودة مابني ن

≤ 302+4X16X  ، 1لـ  0جربنا عملية التعويض بقيم إذاX 2 وX  وهذا معناه  30أقل من  وهو  0 جند ،

صحيح. وذا نقوم   0 > 30   ن) حتقق الشرط أل1()، وخط الدالة 0،  0( لأن النقاط مابني نقطة األص

   بشطب كل النقاط اليت ال تطابق القيد، وهكذا بالنسبة لبلقي القيود.... .

وهي عل شكل شبه منحرف  ،وذا حنصل على منطقة تسمى مبنطقة احللول العملية املمكنة   

)0ABC:() 2إن أي نقطة يف هذه املنطقة متثل حال ممكنا، أي زوج القيمX ,1X(  الذي حيقق كل القيود

  .يف آن واحد 

  نبحث عن احلل االمثل والذي يقع دائما على ركن أو أكثر من أركان منطقة احللول املمكنة: -4

خطوطا موازية هلا بنفس امليل ، يف مثالنا آخر ركن عل الشكل نقوم بتمثيل دالة اهلدف بيانيا، مث نرسم  - 

)0ABC يكون احلل األمثل: بوضع دالة اهلدف : ) مير به خط موازي لدالة اهلدف  

12/3X-= 2:  X = 022X1+3X 

  ولتحديد نقاط التقاطع مع احملورين جند أن: 

= 02;   X = 01X 

ذا نقول أن وB ، اخلط املوازي لدالة اهلدف هي النقطة  من خالل الشكل نالحظ أن آخر نقطة مير ا

) ، فإلجياد  إحداثياا 3) و (2تقاطعا للدالتني( متثل B. مادامت النقطة هي نقطة احلل األمثل Bالنقطة 

  نقوم حبل هاتني املعادلتني:

= 5/41= 3 ;   X2X  

قيمة هذه األخرية، واحلل األمثل ) يف دالة اهلدف حنصل على 0ABC(كل األركان   تبتعويض إحداثيا - 

  يكون يف املنطقة اليت تعطينا أكرب قيمة لدالة اهلدف:



 Zدالة اهلدف   X1  X2  أركان منطقة احللول املمكنة

0  0  0  0  

A  0  3  9  

B  5/4  3  23/2  

C  5  0  10  

جند أن الركن هو الذي حيقق أكرب ربح، وها يعين أنه جيب على املؤسسة أن ركن  عند كل Zمبقارنة قيمة   

وحدة من  4/5وحدات من النوع الثاين و  3تنتج (إذا فرضنا أن املسألة مسألة إنتاج) يف ظل املوارد املتاحة 

  و.ن . 2/23النوع األول ، حىت حتقق  أقصى ربح ممكن 
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يف احلاالت اليت حتتوي فيها املسألة عل متغريين  تستعمل الطريقة البيانية فقط  السمبلكس:طريقة  - 2جـ

يف غالب األحيان خاصة تلك الربامج  فقط، ولكن يف احلياة العملية تكون املسائل بأكثر من متغريين

املتعلقة بالعمليات اإلنتاجية، أين يكون عدد املتغريات كبريا جدا، هلذا فان استعمال طريقة الرسم البياين 

للحل تكون غري ممكنة. وأمام هذه الصعوبة نلجأ عادة إىل طريقة السمبلكس ملعاجلة هذا النوع من 

، إذ يتم االنتقال من جدول إىل آخر عن طريق عمليات حسابية إىل املسائل، واليت تكون يف شكل جدول 

  أن نصل إىل اجلدول األخري والذي ميثل احلل األمثل .

ضع الربنامج اخلطي يف الصورة املعيارية أي حتويل وحىت نتمكن من استخدام هاته الطريقة البد من   

  لفروق، حيث يوجد نوعان من هاته الفروق:املرتاجحات (القيود) إىل معادالت، وذلك بإضافة متغريات ا

 الشكل "أقل أو يساوي". متغريات الطاقة العاطلة، وهي اليت تضاف إىل املرتاجحات من - 

 متغريات الفائض، وهي اليت تطرح من املرتاجحات من الشكل"أكرب أو يساوي". - 

  هذه الطريقة من خالل أمثلة خاصة قابلة للتعميم.سنشرح   

  نوعني من العلب اليت حيضرها: ىبائع هدايا الطلب املتزايد عل حظال  :1مثال 

  ، وكأس صغرية.متوسطة 2كؤوس كبرية، و 5و.ن وحيتوي على  8النوع األول بـ  - 

  صغرية. 3متوسطة، و 3كؤوس كبرية، و3و.ن وحيتوي عل  6النوع الثاين بـ  - 

كأس صغرية: املطلوب كيفية   18كأس متوسطة، و  24كأس كبرية،   30وبفرض أنه لديه املوارد التالية:   

  التصرف لتحقيق أكرب ربح ممكن.



ك ميكنه من إن أول تصرف ميكن أن يقوم به البائع هو حتضري علب من النوع األول فقط ألن ذل  

علب ، ويكون بذلك قد استعمل كل الكؤوس  6= 30/5احلصول على ربح أكرب، فيمكن عندئذ حتضري 

  ) كأس صغرية، فيكون العائد 6= 1.6) كأس متوسطة، و(12= 2.6ن احلجم الكبري، و (لديه ماملتوفرة 

. ولكن ذا التصرف نرى أنه مل يستعمل كل املوارد املتوفرة لديه، و.ن 48= 8.6الذي حيصل عليه هو 

  كأسا صغرية.  12كأسا متوسطة، و  12حيث بقي عنده 

  داد معه رحبه؟والسؤال املطروح هو: هل هناك تصرفا آخر ميكنه من االستعمال األمثل هلذه املوارد ويز   

األول والثاين على التوايل، فعندئذ يكون  من النوع  احملضرة العلب هي كميات ، 1X، 2Xنفرتض أن  -

  التابع املراد تعظيمه ممثال للربح (العائد الكلي) على الشكل التايل:

 2+6X1= 8XZ   

  كما ميكن لصاحب احملل حتضري:  

2+3X15X   :من الكؤوس الكبرية  

2+3X12X   :من الكؤوس املتوسطة 

2+3X1X     :من الكؤوس الصغرية  

 24كأسا كبريا، وأكثر من   30وملا كانت املوارد حمدودة (بالنسبة للكؤوس) ، فال ميكنه استعمال أكثر من 

  كأسا صغريا. وهذا ما نعرب عنه رياضيا بالقيود أو الشروط التالية:  18، وأكثر من كأسا متوسطا 

≤ 302+3X15X 

≤ 242+3X12X 

≤ 182+3X1X  

 



) والذي يعظم ربح 2X ,1X( يتمثل حل املسألة املطروحة يف البحث عن زوج القيم غري السالبة  -

عنه بالبحث عن الربنامج األمثل لتحضري العلب، وإلجياد هذا األخري وفق طريقة  ، وهذا ماعربنا)Zالبائع(

  السمبلكس نقوم مبايلي:

 ننطلق من الربنامج اخلطي السابق: �

 2+6X1Z = 8XMax  

 القيود: حتت 

≤ 302+3X15X 

≤ 242+3X12X 

≤ 182+3X1X  

 الصيغة املعيارية للنموذج: عضن �

0	
� + 0	� + 0	��+2+6X1MaxZ= 8X 

  حتت القيود:

= 30	
� 	 +2+3X15X 

= 24 	�+2+3X12X 

= 18 	��+2+3X1X 

متغريات الطاقة العاطلة هي متغريات األساس، وتساوي يف اجلدول األول (عند احلل االبتدائي)  �

 قيم الثوابت (املوارد).

 املتغريات احلقيقية هي متغريات خارج األساس (قيمها يف اجلدول األول معدومة). �

 قيمة دالة اهلدف أيضا معدومة. �
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 مصفوفة القيود تتضمن مصفوفة أحادية: جدول احلل األساسي األول: �

	 ��	  الثوابت  النسبة� 	
� 2X  1X    متغريات  

  

  األساس

30/5=6  30  0  0  1  3  5 	
� 
24/2=12  24  0  1  0  3  2  	� 
18/1=18  18  1  0  0  3  1  	�� 

  Z  8  6  0  0  0  0  الدالةقيمة 

  

املتغرية اليت تدخل األساس هي املقابلة ألكرب قيمة يف سطر الدالة االقتصادية: املتغرية املقابلة  �

 ) : عمود عنصر االرتكاز هو العمود األول.1X" (8للقيمة"

املتغرية اليت خترج من األساس هي املقابلة ألصغر نسبة موجبة من بني النسب احملصل عليها عند  �

، وعليه فاملتغرية اليت خترج من 6تقسيم عمود الثوابت عل عمود عنصر االرتكاز، وهي القيمة 

. ويكون عنصر االرتكاز هو القيمة اليت  هو السطراألول: سطر عنصر االرتكاز  �
	األساس هي  

 .5يتقاطع عندها عمود عنصر االرتكاز مع سطر االرتكاز، أي القيمة 

 جنري التحويالت التالية للحصول على جدول احلل األساسي الثاين: �

 نقسم سطر عنصر االرتكاز على عنصر االرتكاز. �

مبوجب  1رتكاز تصبح يتحول عمود عنصر االرتكاز إىل عمود أحادي : قيمة عنصر اال �

  التحويل أعاله، أما بقية عناصر العمود فتتحول إل أصفار.

 بقية أعمدة متغريات األساس تبقى أحادية . �

 بقية عناصر اجلدول حتسب بطريقة املستطيالت: �

  جداء الطرفين/عنصر االرتكاز -العنصر الجديد = العنصر القديم



� )2،2 :(3- 3.2/5 =9/5 

� )2،3 :(0- 1.2/5 =-2/5 

� )6،2 :(24- 30.2/5  =12 

� )2،3 :(3- 3.1/5 =12/5 

� )3،3 :(0- 1.1/5 =-1/5 

� )6.3 :(18- 30.1/5 =12 

� )2.4 :(6- 3.8/5 =6/5 

� )3.4 :(0- 1.8/5 =-8/5 

� )4،4 :(0- 0.8/5 =0 

� )5،4 :(0- 0.8/5 =0 

� )6،4 :(0- 30.8/5 =-48  

	 ��	  الثوابت  النسبة� 	
� 2X  1X    

6/3/5=10  6  0  0  1/5  3/5  1 1X  

12/9/5=20/3  12  0  1  -2/5  9/5  0  	� 
12/12/5=5  12  1  0  -1/5  12/5  0  	�� 

  -48  0  0  -8/5  6/5  0  Z  

  

السؤال املطروح : هل توصلنا إىل احلل األمثل؟ مادامت هناك قيما أكرب من الصفر يف السطر  �

وعليه نبدأ من جديد ونتبع األخري ( سطر معامالت الدالة)، فإن احلل األمثل مل يتحقق بعد، 

 نفس اخلطوات السابقة لنحصل يف األخري على اجلدول التايل:

	 ��	  الثوابت� 	
� 2X  1X    

3  -1/4  0  1/4  0  1  1X  

3  -3/4  1  -1/4  0  0  X� 
5  5/12  0  -1/12  1  0  2X  

-54  -1/2  0  -3/2  0  0  Z  

  



سالبة، وبالتايل فإن هذا اجلدول هو أصبحت كل معامالت الدالة االقتصادية (السطر األخري)  �

 اجلدول احلل األمثل.

�  .5 = 54 .3 + 6 = 8 2+6X18XZ =                                                                         

 النتائج احملصل عليها: �

= 3 1X 

X� = 3 

= 5 2X 

(بقي  3هذه النتائج حتقق القيد األول والثالث متاما، أما القيد الثاين فيحتوي عاى طاقة عاطلة قيمتها 

 . وميكن إثبات ذلك من خالل3 = �Xكؤوس من النوع املتوسط) وتعرب عنها متغرية الفرق   3لدينا 

 التعويض يف القيود:

= 30  5: 5.3 + 3. 30 ≤ 2+ 3X 1X5 قيد حمقق متاما :.  

: 2.3 + 3.5 = 24 ≤ 242+3X12X  : وهي قيمة  3قيد غري حمقق متاما وبقيت طاقة غري مستغلة قدرها

3 = �Xمتغرية الفرق املضافة أي .  

3 + 3.5 = 18 : ≤ 182+3X1X قيد حمقق متاما :.  
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  أوجد حال للربنامج اخلطي التايل:  : 2مثال 

2+ 10X1in Z = 3XM 

 حتت القيود :

10 ≥2 6X +1X5 

14 ≥ 2+ 7X12X 

≥ 0 20, X ≥ 1X 

النموذجية (املعيارية)، حبيث نوجد مصفوفة للقيود تتضمن مصفوفة أحادية . وحيث  عن الصيغة البحث -

أن القيود هي من الشكل "أكرب أو يساوي" فغننا نستعمل متغريات الفروق يف إجياد املساواة واملتغريات 

  املصفوفة األحادية:االصطناعية (الومهية) يف إجياد 

MinZ = 3X� + 10X� + 0X
� +MX� + 0X�� +MX�� 

  

 التالية: حتت القيود

5X� + 6X� − X
� + X� = 10 

2X� + 7X� − X�� + X�� = 14 

X� ≥ 0, X� ≥ 0, X
� ≥ 0, X� ≥ 0, X�� ≥ 0, X�� ≥ 0 

  من جمموعة القيود نستخرج قيم املتغريات االصطناعية ونعوضها يف دالة اهلدف كمايلي:  -

X� = 10 − 5X� − 6X� + X
�  

	� = 14 − 2	� − 7	� + 	��                              → 

MinZ = 3X� + 10X� +M"10 − 5X� − 6X� + X
�# + M"14 − 2X� − 7X� + X��# 
MinZ = "3 − 7M#X� + "10 − 13M#X� +MX
� +MX�� + 24M 



Zعند  =    جند: 0

"3 − 7M#X� + "10 − 13M#X� +MX
� +MX�� = −24M 

  نشكل جدول احلل األساسي األول: -

X�� X  �	  الثوابت� X
� X� X�   

10  0  0  1  -1  6  5  X� 
14  1  -1  0  0  7  2  	�  

-24M  0  M  0  M  10-13M  3-7M  Z 

	:2X املتغرية اليت تدخل األساس هي اليت يكون هلا أصغر معامل سالب يف الدالة االقتصادية: املتغرية  -
نسبة  هو عمود عنصر االرتكاز، أما املتغرية اليت خترج فهي املقابلةألصغر 2Xالعمود الذي تنتمي إليه 

. يسمى هذا موجبة ناجتة عن تقسيم عمود الثوابت على عمود عنصر االرتكاز، وهي يف السطر األول 

املوجودة عند تقاطع عمود عنصر  6 السطر بسطر عنصر االرتكاز، ويكون عنصر االرتكاز هو القيمة 

  االرتكاز مع سطر عنصر االرتكاز.

  نحصل على اجلدول التايل:جنري التحويالت كما جرت يف حالة التعظيم، ف -

X�� X  �	  ا���ا��� X
� X� X�   

10/6  0  0  /  -1/6  1  5/6 X� 
7/3  1  -1  /  7/6  0  -23/6  	�  

(-14M-100)/6  0  M  /  )10-7M/6(  0  (23M-32)  Z 

اليت خرجت من األساس مل يتم حساا ومت االستغناء عنها ألن   �Xعناصر عمود املتغرية االصطناعية 

  .أن تدخلها األساس مر ثانيةاخلوارزمية الميكن 

معدومة،  وهل هذا احلل أمثل؟ إنه ليس كذلك ألن معامالت الدالة االقتصادية ليست كلها موجبة أ -

  وبالتايل ينبغي حتسني احلل.

  : 4من اخلطوة  نعيد نفس اخلطوات السابقة ابتداءا -



   M(االفرتاض هو أن قيمة  ��	املرشحة للخروج هي  	واملتغرية ، �
Xاملتغرية املرشحة للدخول هي  �

كبرية جدا  وهي أساسا قيمة مساعدة خارج النظام، وهذا ماجيعلها تزاح يف النهاية كلية بفعل 

 منطق اخلوارزمية املتبعة يف احلل).

 على اجلدول التايل:بإجراء التحويالت الالزمة حنصل  �

X�� X  �	  ا���ا��� X
� X� X�   
2  /  -1/7  /  0  1  2/7 X� 
2  /  -6/7  /  1  0  -23/7  X
� 

-20  /  10/7  /  0  0  1/7  Z 

  كل معامالت الدالة االقتصادية أصبحت غري سالبة: وصلنا للحل األمثل وهو:  -

X� = 3 

X� = 2 

X
� = 2 

$االقتصادية: أما بقية املتغريات فهي معدومة، وقيمة الدالة = |−20| = 20				 

  وميكن التأكد من صحة احلل يف القيود  والدالة حيث جند :

6X15X + 2≤ 10 = 6.2+0  :                           10 ˃ 12              عند القيد األول : �

                           


وهو قيد حمقق، الفرق يعرب عن متغرية الفائض املطروحة � = 2 .  

  7X12X +2 ≤ 14:   7.2+0  = 14                                          :عند القيد الثاين  �

  وهوقيد حمقق متاما.

 : بالتعويض يف دالة اهلدف جند �

= 0+10.2= 20   2+ 10X1Min Z = 3X 

  



  5المحاضرة

  تحليل المدخالت والمخرجات

واملخرجات طريقة أساسية يف االقتصاد الكمي، وهي تصف العالقات املتبادلة بني  يعترب حتليل املدخالت  

دخالت واملخرجات. وهو اإلسم املعطى إلطار حتليلي القطاعات اإلنتاجية يف اقتصاد ما بواسطة جدول امل

نوبل  الذي حاز به على جائزة، وهو العمل 1930ليونتيف" يف أواخر  طور من طرف االقتصادي "فاسيلي

  .1937االقتصاد يف عام  ملعل

  المخرجات: –جدول المدخالت  خصائص - 1

املدخالت واملخرجات العملية املعقدة لالنتاج ، وكيف أن ناتج قطاع ما هو مدخالت  يصف جدول  

يف توليد الدخل والقيمة املضافة داخل لقطاعات أخرى، ويصور كذلك كيفية استعمال السلع واخلدمات 

  املختلفة.القطاعات 

تدفق السلع واخلدمات بني القطاعات املختلفة لالقتصاد اإلقليمي   جدول املدخالت واملخرجات يصف 

  أو الوطين، وحماوالت لقياس العالقة بني صناعة معينة وصناعات أخرى يف االقتصاد.

" عرض هذه املعلومات احملاسبية واإلحصائية على شكل مصفوفة حيث يرصد ناتج القطاع يف ليونتيف"  

سطره املرافق له، أما مدخالته فرتصد يف عمود القطاع. هاته املصفوفة متثل الروابط بني موارد اقتصاد ما 

  صدير).واستثمار، وت وانفاقه، فهي تصف الطريقة اليت يليب ا النظام االنتاجي الطلب النهائي (استهالك،

يقوم منوذج املدخالت واملخرجات على أساس تساوي املدخالت الكلية مع املخرجات الكلية يف   

  االقتصاد الوطين. وعلى هذا األساس يتم افرتاض أن انتاج كل قطاع ينقسم إىل قسمني أساسيني:

  قطاعات األخرى.خمرجات تستخدم كمدخالت وسيطة للقطاع نفسه، أو كمدخالت وسيطة لل - أ  

  م كمنتج ائي لالستهالك احمللي والتصدير، وتسمى الطلب النهائي.خمرجات تستخد - بـ   



يستخدم هذا النموذج يف التنبؤ مبتطلبات االنتاج الالزمة الشباع الطلب، كما يعطي صورة مفصلة عن   

  هيكل االقتصاد الوطين واليت تستخدم يف إعداد احلسابات الوطنية.

   فرضيات النموذج:  - 2

املخرجات على عدة فرضيات فرضتها البيانات التطبيقية ومشاكل  –يستند حتليل منوذج املدخالت   

  احلساب أمهها:

  عدم وجود منتجات مشرتكة ، أي أن كل قطاع ينتج منتوجا متجانسا واحدا. - أ  

  كل صناعة تستخدم معدال ثابتا من املنتج (يشتمل على عدة سلع تنتج بنسب ثابتة) النتاج منجاا.  - بـ  

املخرج)، وهذا يقودنا  : jالنتاج وحدة واحدة من  : املدخل i(كم  ijaثبات املعامالت الفنية  -جـ  

فين واحد النتاج أي  أسلوب يستخدم الفرتاض آخر وهو أن مدخالت االنتاج تستخدم بنسب ثابتة، وأنه

  سلعة من السلع املنتجة يف القطاع: فرضية ثبات التقنية.

ملستلزمات االنتاج مبعىن أن تكون أسعار كل املدخالت واملخرجات معروفة  ةثبات األسعار النسبي - د  

يف نسب  وحمددة، وغري قابلة للتغيري يف املدى القصري، ألن أي تغيري يف األسعار النسبية يؤدي إىل تغيري

  مزج املدخالت مما جيعل الفرضية الثالثة غري حمققة.

  الطلب النهائي معلوم. -ه

زيادة الطاقة االنتاجية يف إحدى القطاعات بنسب معينة تؤدي بالنتيجة إىل زيادة مشرتياته من  - و

  القطاعات األخرى بنفس النسبة.

     المخرجات: –بناء نموذج المدخالت  - 3

العالقات االقتصادية اليت متثل التوازن العام للطلب على  ىاملخرجات عل –يعتمد بناء منوذج املدخالت   

  سلعة ما، وعرض تلك السلعة يف السوق ويف فرتة زمنية معينة.

  املخرجات الصورة العامة التالية: –يأخذ جدول املدخالت   



 االنتاج 

  اإلمجايل

 االستهالك

  الوطين 

قطاعات   -  الطلب الوسيط –املستهلكة  القطاعات

االقتصاد 

  الوطين
n   3  2  1  

1X  1Y  1nX  ..  13X  12X  11X   القطاعات 

 

  املنتجة

2X  2Y  2nX  ..  23X  22X  21X  

:  :    ..  :  :  :  

nX  nY  nnX  ..  n3X  n2X  n1X  

  &V( =&Y*
+

*,�

+

(,�
 

nV  ..  3V  2V  1V   القيمة

  املضافة

&X* =&X(
+

(,�

+

*,�
 

  nX    3X  2X  1X   االنتاج

  اإلمجايل

                 

  من زاوية العرض (حسب األسطر)، ميكن استخراج املعادالت التالية:عند النظر إىل اجلدول  – أ  

X�� + X�� +⋯X�+ + Y� = X� 

X�� + X�� +⋯X�+ + Y� = X� 

⋮																																																																→ 

X+� + X+� +⋯X++ + Y+ = X+	  

X* =&X*( + Y*
+

(,�
 

  بالنظر إىل اجلدول من زاوية الطلب: (حسب األعمدة)، ميكن أن نستخرج املعادالت التالية: - بـ

X�� + X�� +⋯+ X+� + V� = X� 

X�� + X�� +⋯+ X+� + V� = X� 

⋮																																																																														→ 

X�+ + X�+ +⋯+ X++ + V+ = X+ 

X( =&X*( + V(
+

(,�
 



 :جند أسطر اجلدولجبمع 

∑	* = ∑∑X*( + ∑Y*   

  :وجبمع أعمدة اجلدول حنصل على

&X( =&&X*( +&V0		 

  : وعليه فإن

∑∑X*( + ∑Y* = ∑∑X*( + ∑V0																																																→   

&Y* =&V( 																																																																→ 

 

  القيمة الجديدة المولدة من عملية اإلنتاج. االستهالك النهائي في المجتمع يتطابق مع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  6محاضرة ال

  

  مصفوفة المعامالت الفنية المباشرة لالنتاج: - 4

  املعامالت الفنية املباشرة لالنتاج أي: اسم )*aعلى العناصر يطلق   

234 =
	34
	4  

  .)jوحدة واحدة من القطاع ( النتاج  )i(وهي تعين مقدار املدخالت الالزمة من إنتاج القطاع 

  خصائص المعامالت الفنية:  

� a*( ≥  . j و iمن أجل مجيع قيم  0

 . ليس هلا وحدة قياس �

� a*( < 1 . 

� ∑ a*( = 6a�� + a�� +⋯+ a�+7 ≤ 1+(,� 

� ∑a*( = االستهالك النهائي من منتجات هذا القطاع معدوم، أي كل ما انتج  : 0

 استهلك يف صورة مستلزمات وسيطة.

� ∑a*( <  ال ميكن أن تتم بدون قيمة مضافة.عملية االنتاج :  1

� 2*( = 89:
8: 	→ X*( = a*(      

 ومنه ميكن كتابة مجلة املعادالت من منظور العرض (حسب األسطر) كمايلي:

X� = a��X� + a��X� +⋯+ a�+X+ + Y� 

X� = a��X� + a��X� +⋯+ a�+X+ + Y� 

⋮ 
X+ = a+�X� + a+�X� +⋯+ a++X+ + Y+ 



  ميكن صياغة هاته العالقة عل شكل مصفوفات:

  

  

      

  

  

 

  

  

 

 

  

   

 

 

  

 

 

	
  

   



  

  

  

  

	
  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 	
  

 

 

  

 

 



 

 

 



   

 

 

 

                                                                                                       

 

  

  


