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تعتبر الحسابات والجداول القومية من المواضيع التي ثبت جدواها في تحليل السلوك االقتصادي ورسم
السياسات المالية واجراء المقارنات الزمنيةوفيما بين المجتمعات المختلفة وبمعنى محتصر فانة قد ثبتت
فاعليتها فى ادارة االقتصاد القومى وفى السنوات االخيرة لقيت مواضيع المحاسبة القومية اهتماما واسعا
فى الفكر المحاسبى واالقتصادى باعتبارها تشمل ادوات هامة فى قياس نتائج النشاط االقتصادى وتقييم
ادائة كما تمكن من رسم السياسات االقتصادية والرقابة على تنفيذها هذا من ناحية ومن الناحية االخرى
فان الموازنة العامة هى الخطة المالية للدولة وبالتالى تشمل الوجة المالى فى نفس الوقت على كافة

جوانب االقتصاد القومى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وبالتالى فان الحسابات القومية والجداول
القومية من جهة والموازنة العامة من جهة أخرى يعمالن فى اطار المجتمع ككل بصورة عامة تسييرا
لشئونة وقياسا لنشاطة الدائة وتخطيطا للوصول الى اهدافة.أهداف البحث:ترجع أهمية هذا البحث الى

الحاجة الملحة الى ربط كل من الحسابات والجداول القومية مع الموازنة العامة للدولة وتسهيل تجميع
البيانات لكل من المسئوليين عن اعداد الحسابات القومية وهذا الربط سيؤدى الى تحسين وفاعلية البيانات

والمعلومات المنشورة المعددة فى كل من الموازنة العامة والحسابات والجداول القومية االمر الذى ينعكس
أثرة على تشكيل السياسات الحكومية المتعلقة بادارة االقتصاد القومى باالضافة الى ذلك فان هذا البحث

سوف يعمل على التغلب على المشاكل التى يقابلها المخطط الكويتى حيث سيتم توفير نوعية من البيانات
والمعلومات التى تساعدة فى التخطيط السليم لالقتصاد القومى.أهداف البحث:يهدق هذا البحث الى الى

اقتراح نموذج لربط الموازنة العامة بالحسابات والجداول القومية بالتركيز على الموازنة وبالتطبيق على
دول الكويت .اطار البحث:تحتوي علي االبواب التالية الباب االول الحسابات والجداول القوميةويتناول هذا

البحث انواع الحسابات والجداول القومية بالدراسة والتحليل من الناحية الفكرية والناحية التطبيقية
الستكشاف عناصر القوة والضعف نحو االرتباط بالموازنة العامة للدولة وقد قسم هذا الباب الى فصلين

يتناول اولهما النواحى الفكرية والثانى التطبيق فى الحياة العملية.الباب الثاني الموازنة العامة للدولة بين
النظرية والتطبيق ويتضمن هذا البحث دراسة مفهوم الموازنة العامة والتطوير التاريخى لهذا المفهوم

وانعكاس ذلك على مبادىء الموازنة.الباب الثالث ربط الموازنة العامة للدولة بالحسابات والجداول
القوميةويتناول هذا الباب ربط الموازنة العامة بالحسابات والجداول القومية.الباب الرابع الموازنة العامة
في دولة الكويت واقتراحات التطويرويتناول هذا الفصل استخدام الحسابات القوميه فى تطوير الموازنة

العامه الكويتيه وذلك بدراسة وتحليل الواقع الفعلى العداد واستخدام الحسابات القوميه والجداول القوميه
فى دوله الكويت ثم استخدام الموازنه القوميه فى التنبؤ باالجماليات القوميه والتيارات التكميليه. 
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