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  المقدمة

مؤشر اجمالي تكوین رأس المال الثابت من مؤشرات الحسابات القومیة المھمة لكونھ   یعتبر
في االصول الثابتة وھي تعبر عن حجم الطاقات  بلدمقیاس لحجم االستثمارات السنویة لل
ض یخفوتالتشغیل  وعلى عكس على حجم االنتاج الكليناالنتاجیة المضافة خالل العام والتي ست

تبرز اھمیة ھذا المواطن ومستوى رفاھیة  بلدالدخل المتحقق لل على معدالت البطالة ومن ثم
ر المحدود حیث یعطي ھذا الموارد المالیة المتاحة مقابل حجم االستخدامات غی ةمن ندرالمؤشر 

الجاریة  باألسعارتوزیع االستثمارات حسب االنشطة ونوع الموجود  كلھیعن  المؤشر صورة
كل من  ةخالل الفترة الماضیة ونسبة مساھم تجاھاتھاة واماكن تركز االستثمارات واوالثابت

والذي یعكس توجھات السیاسة   اجمالي تكوین رأس المال الثابت في الخاصوالقطاع العام 
  الى اقتصاد السوق. خططاالقتصاد الم منللبلد في ظل االنتقال  ةاالستثماری

 ةاقتصاد السوق الزال حجم استثمارات القطاع الخاص ضعیفعلى الرغم من االنتقال الى 
) وھذا مخالف لتوجھات %10( ال تتعدىفي اجمالي تكوین رأس المال الثابت  تھونسبة مساھم

القطاع استثمارات ھذا  من مساھمة تحدوبالتأكید ھنالك عوامل كثیرة  2003الدولة بعد عام 
  االستثماریة. الوضع االمني وضعف البیئة أبرزھا

 ومكونات اجماليھمیة ابمفھوم ولقد تناولت الدراسة في فصلھا االول الجانب النظري المتعلقة 
الذي تضمن  التطبیقيفي حین تناول الفصل الثاني الجانب  وطرق احتسابھ رأس المال الثابت

طاع الق فيومصادر بیانات اعداد تقدیر اجمالي تكوین رأس المال الثابت تقییم واقع حال الیات 
تقدیر اجمالي تكوین رأس  إلعدادفي حین تناول المبحث الثاني الیات التحسین المقترحة  الخاص

المال الثابت للقطاع المذكور اما المبحث الثالث فقد تعرض الى اعداد تقدیرات اجمالي تكوین 
  الثابتة. باألسعاررأس المال الثابت 

  لتوصیات التي خرج بھا الباحث.وا االستنتاجات أبرزواخیراً فقد عرضت الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



2 
 

  العام للدراسة اإلطار

  المال الثابت في القطاع الخاص  رأستكوین  إجماليتقدیرات  إعدادتحسین  الدراسة:اسم 

    - الى:  الدراسة تھدف-الدراسة: الھدف من 

 المال رأسالمعتمدة في اعداد تقدیرات اجمالي تكوین  اآللیاتو حال المصادر تقییم واقع .1
والخلل في االلیات  في القطاع الخاص وتحدید النقص في مصادر البیانات الثابت

  المعتمدة في اعداد التقدیرات.
مصادر جدیدة  عنتحسین الیات التقدیر ومعالجة النقص بالبیانات من خالل البحث  .2

  وغیر مباشرةامباشرة 
  

مصادر البیانات  فيالنقص وعدم الشمول  مشكلة الدراسة في تتمثل- الدراسة: مشكلة 
المال  رأسقدم بعض االلیات المعتمدة في اعداد تقدیرات اجمالي تكوین و المعتمدة حالیا

ضعف الثابت في القطاع الخاص لبعض االنشطة االقتصادیة مما ینجم عن ذلك 
  التقدیرات لھذا القطاع 

  
الدراسة ان ھناك امكانیة لتحسین تقدیرات اجمالي تكوین  تفترض-الدراسة: فرضیة 

رأس المال الثابت في القطاع الخاص من خالل تحسین الیات التقدیر ومعالجة النقص 
  في البیانات 

    
تنتجھا المدیریات الفنیة  التي البیانات المتاحة كافة اعتماد سیتم-البیانات: مصادر 
دیدة خارج الجھاز یمكن ان تساعد في معالجة النقص البحث عن مصادر ج باإلضافة

  في البیانات وحسب االنشطة االقتصادیة 
  

المال الثابت في القطاع  رأسجمالي تكوین اعداد تقدیرات ا سیتم-الزمانیة:  الحدود
  2012الخاص لسنة 

  
او غیر مباشرة  جدیدة مباشرةوطرق  استنباط الیاتالباحث الى  یسعى- البحث:منھجیة 

 أكثرباالستفادة من تجارب الدول االخرى في ھذا المجال تساعد على اعداد تقدیرات 
  القومیة.الصادرة عن مدیریة الحسابات  واقعیة مقارنة بالتقدیرات
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