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  المقدمة

 االقتصادفي  المهمة االقتصادیةمن المؤشرات  الثابت التراكم الرأسماليصافي یعتبر    
وتوزیعاته حسب األنشطة  الثابت خزین رأس المالاالستثمار في القومي لكونه یقدم صورة عن 

  . االقتصادیة ونوع الموجود والذي یعكس حجم الطاقات اإلنتاجیة للبلد

إجمالي قیمة األصول الثابتة في كافة األنشطة  بأنه الثابت التراكم الرأسمالي صافي یمكن تعریف
 . المتراكم لألصول الثابتة في تلك اللحظة االندثارمطروح منها  االقتصادیة في لحظة معینة

یكون الغرض من اقتنائها جودات من مو  االقتصادیةویقصد باألصل الثابت كل ماتمتلكه الوحدة 
بینما  . ا أو استخدامها لألغراض الشخصیةالمتاجرة بهممارسة نشاطها ولیس  في ستخدامهاال

خالل  اإلنتاجفي  استخدامها صول الثابتة نتیجةألالمتراكم التناقص التدریجي ل باالندثاریقصد 
  .للموجود  االقتصاديالعمر 

 االقتصادیةوحسب األنشطة التراكم الرأسمالي حسب نوع الموجود صافي  احتساب محاولة لقد تم
التكوینات الرأسمالیة السنویة لألصول الثابتة مستبعدا منها اإلضافات إلى باالعتماد على إجمالي 

وأحتسب صافي التراكم الرأسمالي حسب المتراكمة  اإلندثاراتومستبعدا منها األصول المشطوبة 
،  2007لثابتة بأساس سنة واألسعار ا 2016األنشطة اإلقتصادیة باألسعار الجاریة لسنة 

 إنتاجیةلكونه عبارة عن طاقة قیمة اإلنتاج والناتج ن رأس المال الثابت عالقة طردیة مع ولخزی
  . اإلنتاج الطاقة اإلنتاجیة وبالتالي زیادة زیادتها یؤدي إلى زیادة
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  :تعاریفال

كافة األنشطة االقتصادیة في لحظة إجمالي قیمة األصول الثابتة في  هو عبارة عن :التراكم الرأسمالي .1
 . معینة

خالل  والتقادم االستخدامهو التناقص التدریجي لألصول الثابتة نتیجة : رأس المال الثابت استهالك .2
 .ویسمى االندثار السنوي العام

اإلندثارات السنویة لألصول الثابتة المستخدمة في هو مجموع : المتراكم لرأس المال الثابت ندثاراال .3
 .العملیة اإلنتاجیة في لحظة معینة 

واألندثارات  الرأسمالي عن الفرق بین إجمالي التراكمهو عبارة :  الثابت صافي التراكم الرأسمالي .4
 .المتراكمة في لحظة معینة 

  :الحدود الزمانیة

  .كسلسلة زمنیة  2016- 1992المالیة  واتلسنالتراكم الرأسمالي الثابت لصافي  احتسابتم  

  :الفرضیات

في النظام المحاسبي الموحد كأساس الحتساب أعمار الموجودات  ةتم اعتماد معدالت االندثار الوارد .1
 :الثابتة وكما یلي

  عمر األصل                              االندثارنسبة                                  أسم األصل
  سنة 25                                   %   4                   ة السكنیة               األبنی

  سنة 25                                  %    4                  بنیة غیر السكنیة           األ
  سنة 25                                 %     4                           اءات           اإلنش

  سنة 10            %                        10               تقال            النوسائط النقل وا
  سنة 10                                %     10                        ومعدات           أآلت

  سنة 10                                %     10                   أثاث وأجهزة مكتب          
  سنة 5                       %               20              األصول المفتلحة                

  سنة 5                               %       20              ألخرى                         ا
عمره اإلنتاجي وكذلك  انتهاءتم افتراض أن األصل الثابت یتم استبعاده من خزین رأس المال بعد  .2

 .من عمره اإلنتاجي أندثاراته المتراكمة من تاریخ دخوله للعملیة اإلنتاجیة إلى أخر سنة 
لسنة  لغرض استبعاد أثار التضخم تم احتساب خزین رأس المال الثابت وصافي التراكم باألسعار الثابتة .3

 . إضافة إلى األسعار الجاریة 2007األساس 
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بیانات تلك  إنإلى  اإلشارةمع  هي السنة المستهدفة باحتساب صافي التراكم لها 2016تم اعتبار سنة  .4
ن الرأسمالي الثابت الفعلي لسنة التكوی إجماليالسنة أولیة ولیست فعلیة بسبب عدم صدور تقریر 

 . عند إعداد التقریر 2016
 . ألصل وفي ضوء سنة الهدف وعمر األصل یتم تحدید سنة البدء ل  .5

  :المنهجیة المعتمدة في احتساب التراكم وصافي التراكم

الواردة في النظام المحاسبي الموحد یتم تحدید أعمار الموجودات لكل نوع  االندثارفي ضوء معدالت  .1
 .منها 

یتم احتساب التراكم الرأسمالي الثابت لكل نوع من الموجودات الثابتة عن طریق مجموع التكوینات  .2
 .السنویة خالل الفترة المحصورة بین سنة البدء وسنة الهدف  الرأسمالیة

تم احتساب اإلندثارات المتراكمة من خالل مجموع اإلندثارات السنویة لألصول خالل الفترة المحصورة  .3
 .بین سنة البدء وسنة الهدف 

عمر  ن إجمالي التراكم خاللالمتراكم م االندثاریتم التوصل إلى صافي التراكم عن طریق طرح  .4
 . األصل
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  :باألسعار الجاریة تحلیل النتائج

  :الجاریةالتحلیل حسب األنشطة االقتصادیة باألسعار : أوال

كما في الجدول رقم  2016ملیار دینار لسنة ) 236964.5(بلغ صافي التراكم لرأس المال الثابت  .1
أما القطاع ) 2(كما في الجدول رقم %) 78.2( شكل إجمالي التراكم في القطاع العام مانسبته )1(

 ) .3(الجدول رقم  فيمن إجمالي التراكم كما %) 21.8(الخاص فقد بلغت نسبته 
ملیار دینار وكما موضح ) 85605.9(بلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط خدمات التنمیة االجتماعیة   .2

 خدمات التنمیة أن علما رأسماليلى من حیث حجم التراكم المحتلة المرتبة األو ) 21(في الجدول رقم 
 .االجتماعیة تعود بالكامل للقطاع العام

ملیار دینار محتال المرتبة الثانیة من ) 48097.8( ن والمقالعالتعدیبلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط  .3
ملیار دینار كما في  )47557.4( لي ،  حیث كان نصیب القطاع العامحیث حجم التراكم الرأسما

 ) .7(دینار وكما موضح في الجدول رقم  ارملی) 540.4(والقطاع الخاص ) 6(الجدول رقم 
 من ثالثةملیار دینار محتال المرتبة ال) 29287.4(لكهرباء والماء بلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط ا .4

ملیار دینار كما في الجدول  )26431.9(حیث كانت حصة القطاع العام  حیث حجم التراكم الرأسمالي
 ).11(ملیار دینار وكما موضح في الجدول رقم ) 2855.5(والقطاع الخاص )  10(رقم 

 رابعةلملیار دینار محتال المرتبة ا )23575.7( ملكیة دور السكنبلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط  .5
كما  بالكامل للقطاع الخاص علما أن هذا النشاط تعود ملكیتهمن حیث حجم التراكم الرأسمالي ، 

 ) .20(موضح في الجدول رقم 
ملیار دینار محتال ) 22528.0( نقل واالتصاالت والتخزینبلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط ال .6

ملیار ) 13352.5(من حیث حجم التراكم الرأسمالي  حیث كانت حصة القطاع العام  الخامسةالمرتبة 
ملیون دینار وكما موضح في الجدول ) 9175.5(والقطاع الخاص ) 16(دینار كما في الجدول رقم 

 ) .17(رقم 
ملیار دینار محتال المرتبة السادسة ) 6993.5( الصناعة التحویلیة بلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط .7

ملیار دینار كما في ) 4765.4(من حیث حجم التراكم الرأسمالي حیث كانت حصة القطاع العام 
وكما  )9(ملیون دینار وكما موضح في الجدول رقم ) 2228.1(والقطاع الخاص ) 8(الجدول رقم 

 .)20(موضح في الجدول رقم 
ملیار  )6569.7( مفرد والمطاعم والفنادق وما شابهبلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط تجارة الجملة وال .8

 نت حصة القطاع العامدینار محتال المرتبة السابعة من حیث حجم التراكم الرأسمالي حیث كا
ملیار دینار كما ) 4575.8(والقطاع الخاص ) 14(ملیار دینار كما في الجدول رقم ) 1993.9(

 ).15(موضح في الجدول رقم 
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 ثامنةملیار دینار محتال المرتبة ال) 5618.3( بلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط الخدمات الشخصیة .9
علما أن الخدمات الشخصیة تعود ) 22( مرق الجدول ضح فيوكما مو  من حیث حجم التراكم الرأسمالي
 .ملكیتها بالكامل للقطاع الخاص 

من  تاسعةملیار دینار محتال المرتبة ال )4019.8( بناء والتشییدبلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط ال .10
ملیار دینار كما في الجدول  )2611.2(حیث حجم التراكم الرأسمالي  حیث كانت حصة القطاع العام 

 ) .13(ملیار دینار وكما موضح في الجدول رقم ) 1408.6(والقطاع الخاص ) 12(رقم 
ملیار دینار محتال المرتبة ) 3489.7( زراعة والغابات والصیدبلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط ال .11

ملیار دینار كما ) 2624.4(م من حیث حجم التراكم الرأسمالي  حیث كانت حصة القطاع العا عاشرةال
 ) . 5(ملیار دینار وكما موضح في الجدول رقم ) 865.3(والقطاع الخاص ) 4(في الجدول رقم 

من  حادیة عشرملیار دینار محتال المرتبة ال) 1178.8(بلغ صافي التراكم الرأسمالي للنشاط المالي  .12
ملیار دینار كما في الجدول  )471.7(حیث حجم التراكم الرأسمالي  حیث كانت حصة القطاع العام 

 ) . 19(ملیار دینار وكما موضح في الجدول رقم ) 707.1(والقطاع الخاص  )18(رقم 

  : 2016لسنة  جاریةباألسعار ال تحلیل التراكم الرأسمالي الثابت حسب نوع الموجودات: ثانیاً 

االستثمارات  المرتبة األولى من حیث حجم لإلنشاءاتاحتل صافي التراكم الرأسمالي الثابت   
وجاء في المرتبة الثانیة التراكم في %) 28.3(ملیار دینار بنسبة ) 66999.2(حیث بلغ التراكم 
وجاء بالمرتبة الثالثة التراكم %) 26.5(ملیار دینار بنسبة ) 62889.6(حیث بلغ  اآلالت والمعدات

وجاء بالمرتبة الرابعة %) 23.2(ملیار دینار بنسبة  )54964.7(في األبنیة الغیر سكنیة حیث بلغ 
وجاء بالمرتبة %) 12.1(ملیار دینار بنسبة ) 28607.1(حیث بلغ  األبنیة السكنیةالتراكم في 

وجاء %) 7.22(ملیار دینار بنسبة ) 17143.6(حیث بلغ  وسائط النقل واالنتقالالخامسة التراكم في 
%) 2.4(ملیار دینار بنسبة ) 5763.2(اث وأجهزة المكتب حیث بلغ بالمرتبة السادسة التراكم في األث

%) 0.2(ملیار دینار بنسبة ) 508.6(حیث بلغ  خرىوجاء بالمرتبة السابعة التراكم في األصول األ
 %)0.04(ملیار دینار بنسبة ) 88.6(حیث بلغ  مفتلحةوجاء بالمرتبة الثامنة التراكم في األصول ال

  .)1(كما في الجدول رقم 
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  :2007باألسعار الثابتة لسنة  تحلیل النتائج

  :2007باألسعار الثابتة لسنة  االقتصادیة األنشطةالتحلیل حسب : أوال

الثابتة لسنة  باألسعار 2016لسنة  ملیار دینار) 228.5(مال الثابت ال لرأسالتراكم  صافيبلغ  .1
فقد بلغت القطاع الخاص  أما%) 80.4( مانسبتهالتراكم في القطاع العام  إجمالي شكل 2007
 . )25و 24و  23(كما یعرضه الجدول رقم التراكم  إجماليمن  )%19.6(نسبته 

ملیار دینار وكما موضح ) 81.8(بلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط خدمات التنمیة االجتماعیة  .2
خدمات  أن علما لى من حیث حجم التراكم الرأسماليمحتلة المرتبة األو ) 43(في الجدول رقم 

 .االجتماعیة تعود بالكامل للقطاع العام التنمیة
من  ثانیةملیار دینار محتال المرتبة ال) 44.8( تعدین والمقالعالبلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط  .3

ملیار دینار كما في  )44.3( لي ،  حیث كان نصیب القطاع العامحیث حجم التراكم الرأسما
 ) .29(ملیون دینار وكما موضح في الجدول رقم ) 0.5(والقطاع الخاص ) 28(الجدول رقم 

 من ثالثةملیار دینار محتال المرتبة ال) 30.1( كهرباء والماءلابلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط  .4
ملیار دینار كما في الجدول ) 27.3(حیث كانت حصة القطاع العام  حیث حجم التراكم الرأسمالي

 ).33(ملیار دینار وكما موضح في الجدول رقم ) 2.8(والقطاع الخاص )  32(رقم 
محتال  دینار ملیار) 24.5( نقل واالتصاالت والتخزینالالتراكم الرأسمالي لنشاط  صافيبلغ  .5

 ملیار) 16.2( من حیث حجم التراكم الرأسمالي  حیث كانت حصة القطاع العام الرابعةالمرتبة 
دینار وكما موضح في الجدول  ونملی) 8.3( القطاع الخاصو ) 38(دینار كما في الجدول رقم 

 ) .39(رقم 
 لخامسةملیار دینار محتال المرتبة ا )19.7( ملكیة دور السكنبلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط  .6

كما  علما أن هذا النشاط تعود ملكیته بالكامل للقطاع الخاصمن حیث حجم التراكم الرأسمالي ، 
 ) .42(موضح في الجدول رقم 

 سادسةملیار دینار محتال المرتبة ال) 7.5( الصناعة التحویلیة بلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط .7
ملیار دینار كما في ) 5.8(حیث كانت حصة القطاع العام من حیث حجم التراكم الرأسمالي 

 .)31(وضح في الجدول رقم ملیون دینار وكما م) 1.7(والقطاع الخاص ) 30(الجدول رقم 
 ملیار )6.0( مفرد والمطاعم والفنادق وما شابهتجارة الجملة والالتراكم الرأسمالي لنشاط صافي غ لب .8

 حیث كانت حصة القطاع العامة من حیث حجم التراكم الرأسمالي محتال المرتبة السابع دینار
كما موضح دینار  ملیار) 4.0( القطاع الخاصو  )36(كما في الجدول رقم دینار  ملیار) 2.0(

 .)37(في الجدول رقم 
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 ثامنةملیار دینار محتال المرتبة ال) 5.0( بلغ صافي التراكم الرأسمالي لنشاط الخدمات الشخصیة .9
علما أن الخدمات الشخصیة ) 44( مرق الجدول وكما موضح في من حیث حجم التراكم الرأسمالي

 .تعود ملكیتها بالكامل للقطاع الخاص 
محتال المرتبة  دینار ملیار )4.1( الزراعة والغابات والصیدالتراكم الرأسمالي لنشاط  صافيبلغ  .10

دینار كما  ملیار )3.3( من حیث حجم التراكم الرأسمالي  حیث كانت حصة القطاع العام تاسعةال
 ) .27(دینار وكما موضح في الجدول رقم  ملیار) 0.8( القطاع الخاصو ) 26(في الجدول رقم 

من  عاشرةمحتال المرتبة ال دینار ملیار) 3.7(التراكم الرأسمالي لنشاط البناء والتشیید  صافيبلغ  .11
كما في الجدول  دینار ملیار) 2.4( حیث حجم التراكم الرأسمالي  حیث كانت حصة القطاع العام

  . )35(دینار وكما موضح في الجدول رقم  ملیار) 1.3( القطاع الخاصو  )34(رقم 
من  حادیة عشرمحتال المرتبة ال دینار ملیار) 1.2( للنشاط الماليالتراكم الرأسمالي  صافيبلغ  .12

كما في الجدول دینار  ملیار )0.5( حیث حجم التراكم الرأسمالي  حیث كانت حصة القطاع العام
  ) .41(دینار وكما موضح في الجدول رقم  ملیار) 0.7( القطاع الخاصو  )40(رقم 

  : 2007باألسعار الثابتة لسنة  التراكم الرأسمالي الثابت حسب نوع الموجوداتتحلیل : ثانیاً 

االستثمارات  من حیث حجم األولىالمرتبة  لإلنشاءاتالتراكم الرأسمالي الثابت صافي احتل   
اآلالت الثانیة التراكم في  المرتبةوجاء في  %)28.5(بنسبة  ملیار دینار) 65.1(حیث بلغ التراكم 

ألبنیة االتراكم في  بالمرتبة الثالثة وجاء%) 25.7(بنسبة ملیار دینار  )58.7(حیث بلغ  والمعدات
األبنیة وجاء بالمرتبة الرابعة التراكم في %) 23.9(بنسبة  ملیار دینار) 54.5(حیث بلغ الغیر سكنیة 

وسائط في وجاء بالمرتبة الخامسة التراكم %) 11.1(بنسبة ملیار دینار ) 25.3(حیث بلغ  السكنیة
وجاء بالمرتبة السادسة التراكم في %) 8.4(بنسبة  ملیار دینار) 19.2(حیث بلغ  النقل واالنتقال

وجاء بالمرتبة السابعة التراكم في %) 2.3(ملیار دینار بنسبة ) 5.3(األثاث وأجهزة المكتب حیث بلغ 
بالمرتبة الثامنة التراكم في وجاء %) 0.14(ملیار دینار بنسبة ) 0.325(حیث بلغ  خرىاألصول األ
  .)23(كما في الجدول رقم  %)1 .0(ملیار دینار بنسبة ) 0.027(حیث بلغ  مفتلحةاألصول ال


