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ورقة عمل جمهورية العراق المقدمة الى محور اعمال االجتماع ) الصعوبات و 

التحديات التي تواجهها االجهزة االحصائية العربية في تنفيذ المسوح االقتصادية 

 السنوية و ربع السنوية و الحلول بشأنها(

 

سٌاسات وصانعً القرار سلباً استمرار ضعف الوعً بأهمٌة البٌانات اإلحصائٌة خاصة بٌن راسمً ال* 

االحصائً. النظام وفعالٌة كفاءةعلى   

، وذلك بسبب ضعف الحوافز األمر الذي قد ٌؤثر  لعاملة فً مجال اإلحصاءاستمرار تسرب الكفاءات ا * 

 .سلباً على استدامة النظام اإلحصائً

لسوحات و ٌضمنها المسوحات * قلة الموارد البشرٌة على مستوى المحافظات وتأثٌر ذلك على تنفٌذ كل ا

 االقتصادٌة  فً بعض االحٌان ٌتداخل اكثر من مسح فً ان واحد، و عندها تزداد المشكلة صعوبة.

* الضائقة المالٌة فً تموٌل الجهاز االحصائً واالحصاءات الرسمٌة والبرامج التً ٌنفذها الجهاز والجهات 

ٌة حٌث ٌتم تخصٌص مبالغ لغرض تنفٌذ خطة العمل الرسمٌة ذات العالقة من خالل : المٌزانٌة الحكوم

الجارٌة والخطة االستثمارٌة السنوٌة لتنفٌذ االعمال االضافٌة والمسوح واالنشطة االحصائٌة  وبالتالً هناك 

)الصناعات البٌتٌة، مسح االقتصادي الشامل ، مسح المقالع وغٌرها من  مثل مسوحات متوقف العمل بها

(. المسوحات غٌر الدورٌة  

* قصور فً التغطٌة الجغرافٌة  للمسوحات المنفذة فً اقلٌم كردستان ، على سبٌل المثال ال الحصر كان 

.3102اخر تواصل لنشاط القطاع الصناعً منذ عام   

( اثر على تغطٌة  المسوحات االقتصادٌة للمحافظات 3102* الوضع االمنً )احتالل داعش و خاصة سنة 

 التً احتلها ) داعش( . 

تضمٌن االحصائٌات لكافة االنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة العمل على سد الثغرات الخاصة ب* 

الخاصة بتمكٌن المرأة  (gender:والدٌموغرافٌة والبٌئٌة وغٌرها بمؤشرات احصاءات النوع االجتماعً 

 والرجل فً المجتمع(

حث الوزارات واجهزة الدولة غٌر الرتبطة بوزارة على وضع ستراتٌجٌات للعمل االحصائً القطاعً * 

بالتنسٌق المستمر مع الجهاز المركزي لالحصاء لتلبٌة كافة االحتٌاجات وتوفٌر قاعدة البٌانات الرصٌنة 

 لمتخذي القرارات. 

المعدل والنتضمن الجانب  0793لسنة  30ٌعتمد الجهاز المركزي لالحصاء رقم  تفعٌل قانون االحصاء* 

االلزامً لجمع البٌانات االحصائٌة مع ضمان سرٌة المعلومات وتحدٌد حقوق وواجبات المستجسبٌن 

والمستفٌدٌن. كما ٌشمل القانون على االهداف والمهام التً ٌضطلع بها الجهاز االحصائً، كما ٌحدد تعرٌف 
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رئٌس الجهاز االحصائً ، النظام الداخلً للجهاز المركزي  االشخاص االساسٌٌن فً الجهاز كالوزٌر،

مقترح  ادلالحصاء الذي ٌحدد مهام كل مدٌرٌة  وٌتضمن تحدٌد العالقة بالجهات االخرى. كما جرى اعد

 قانون جدٌد لالحصاء ٌتناسب مع التطورات المقترحة لتعدٌل الهٌكل التنظٌمً  للجهاز. 

 

اق ، حٌث أن هناك ضعف فً التنسٌق بٌن المركز و أقلٌم كردستان و التغطٌة الجغرافٌة لعموم العر* 

انعكاس ذلك على اصدار تقارٌر احصائٌة منفصلة على مستوى العراق عدا أقلٌم كردستان و أخرى 

 تصدرها هٌئة احصاء أقلٌم كردستان.

دوائر االحصاء فً  من االشارة الى أن بعض المسوحات المدعومة من المنظمات الدولٌة ٌتم اشراك ال بدو 

 المركز و االقلٌم و بالتالً ٌصدر التقرٌر ممثال لعموم العراق .

 أن الحالة فً النقطة اعاله تلقً بضاللها لٌس على مستوى النشر للمسوحات االقتصادٌة لالنشطة المختلفة* 

الجمالً للعراق على و انما على مستوى الحسابات القومٌة لعموم العراق عندما نرٌد حساب الناتج المحلً ا 

 سبٌل المثال.

هناك نقص فً تغطٌة مؤشرات احصاءات النوع االجتماعً الخاصة بتمكٌن المرأة و الرجل فً المجتمع، * 

و قد تم استقدام خبراء الى الجهاز المركزي لمعالجة هذا النقص و تشخٌصه  و قد وضعت هذة المسالة 

( و قد جرى 3102-3100لتطوٌر االحصاء فً العراق ) ضمن فقرة التحدٌات فً االستراتٌجٌة الوطنٌة

تضمٌن المسوحات لالنشطة االقتصادٌة و االجتماعٌة و الدٌمغرافٌة و البٌئة.... بمعلومات تخص مؤشرات 

 النوع االجتماعً.

ؤشرات معدم اهتمام دوائر الوزارة االخرى شعبة االحصاء لدٌها فٌكون عمل االحصاء مجرد تسجٌل ل* 

من المختصٌن و الحاملٌن لشهادة  لدوائر قد ال ٌكونوذلك مسؤولً اقسام االحصاء فً هذة ابسٌطة، ك

 التخصص فً هذا المجال.

عدم نشر الوعً االحصائً لدى مؤسسات القطاع العام و المشترك و الخاص فٌحاول العدٌد منهم اخفاء * 

 المعلومات الضرورٌة.

 تكون عائق امام االحصائً لجلب المعلومة.االجراءات الروتٌنٌة و االدارٌة التً * 
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 -المؤشرات السريعة :

 

عن المؤشرات بأصدار تقرٌرتقوم مدٌرٌة الحسابات القومٌة بالجهاز المركزي لالحصاء 

السرٌعة و الذي ٌهدف الى الكشف المبكر عن االزمات االقتصادٌة و تأثٌرها على االقتصاد 

هم فً نشوء تلك االزمات أول ستالتً العوامل الداخلٌة و الخارجٌة  تحدٌد العراقً من خالل

  .بأول تمهٌدا لمعالجتها

و الذي ٌتضمن المؤشرات التالٌة  7107و أدناه نموذج لتقرٌر االنذار المبكر للربع الرابع لسنة 

: 

لمحلً االجمالً و مؤشرات القطاع الحقٌقً و ربع السنوي و ٌشمل مؤشرات الناتج ا -0

 التضخم و النفط.

الموازنة و  زعجروفات و فائض و ة العامة و تشمل االٌرادات و المصالمؤشرات المالٌ -7

 الدٌن العام.

مؤشرات القطاع النقدي و تشمل اسعار الفائدة و العملة المصدرة و عرض النقد و سعر  -3

 الصرف و مؤشرات اخرى ذات العالقة.

 مؤشرات القطاع المصرفً. -4

 مؤشرات القطاع الخارجً. -5

 مؤشرات سوق االوراق المالٌة. -6
 مؤشرات قطاع الكهرباء. -7
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 م/ السجالت االحصائٌة للمنشآت االقتصادٌة

هو نظام ٌقوم على تسجٌل الكٌانات االقتصادٌة التً  -سجل االعمال : -1

تمارس انشطة اقتصادٌة , بحٌث تشمل جمٌع الكٌانات العاملة فً االنشطة 

االقتصادٌة المختلفة وهذا ٌنطبق بطبٌعة الحال على المنشآت االقتصادٌة 

 لها عنوان مكانً ثابت .العاملة التً ٌوجد 

الجهات القائمة على تشغٌل وادارة هذا النظام تتمثل بالجهات الرسمٌة  -2

ات االقتصادٌة وهً جمٌع الوزارات القائمة على نظام تسجٌل هذه الكٌان

 انشطتها االقتصادٌة .الجهات ذات العالقة بترخٌص الكٌانات لمزاولة او

 -: الهدف من سجل االعمال االحصائٌة -3

 خلق قاعدة بٌانات واحدة تضم جمٌع الكٌانات االقتصادٌة . *  

الحصول على سجل اعمال ٌكون محدث ومحوسب وذو استخدامات *  

 متعددة .

تطوٌر وحوسبة السجالت االدارٌة لدى المؤسسات الرسمٌة بما ٌضمن *  

 وتكامل جودتها .    تناسقها وترابطها 

الدولٌة واالقلٌمٌة لالعتماد بشكل اكثر التجاوب مع المتطلبات والمعاٌٌر  *  

 على السجالت االدارٌة النتاج الرقم االحصائً الرسمً.

تخفٌض تكلفة العمل االحصائً بدال من االعتماد الكامل على المسوح  *  

 والتعدادات .

تحقٌق عنصر جودة البٌانات الن البٌانات المستوفاة من السجالت *   

 دقة ومصداقٌة .   ر االدارٌة عادة ما تكون اكث

 . استخدام تصنٌفات مشتركة وموحدة للمنشآت بٌن مختلف الجهات*   

 -الوضع الراهن فً العراق : -4

  المصدر االساسً للمعلومات االحصائٌة عن المنشآت والمؤسسات هو

 .2002والترقٌم  داد المنشآت القدٌم من اطار الحصرتع

 ومتغٌرات محددة لدى ة , لعدم وجود مفاهٌم عدم توفر سجالت متسق

 كافة الجهات الرسمٌة .

 جلة لدى الجهات الرسمٌة فً الدولة هناك كثٌر من المنشآت غٌر المس

 ولم ترخص .

 -النشاء سجل االعمال االحصائٌة البدى من : -5

  تشكٌل لجنة وطنٌة من مختلف المؤسسات ذات العالقة بسجل المنشآت

. 
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 صول لمفهوم واضح لسجل عقد العدٌد من االجتماعات وورش العمل للو

 االعمال .

  / اجراء دراسة تقٌٌم للواقع الحالً حول تسجٌل وترخٌص المنشآت

 .المؤسسات لدى مختلف الجهات الرسمٌة 

  تبنً الجهاز فحص ومطابقة السجالت االدارٌة المختلفة من مختلف

الجهات لتحدٌد جودة البٌانات والمتغٌرات المفقودة والتً ٌشكل 

 ضرورٌات لبناء سجل االعمال .وجودها من ال

  تحدٌد المتغٌرات الواجب توفرها فً سجالت كافة الجهات الرسمٌة

ومفهومها باالضافة الى تحدٌد التصنٌفات المستخدمة لدى مختلف 

 الجهات .

 بد من وجود رقم تعرٌفً لكل منشأة مسجلة لدى الجهات الرسمٌة .ال 

 

 -التحدٌات المحتملة : -6

  االدارٌة من كافة الجهات الحكومٌة والرسمٌة صعوبة جمع السجالت

 )وزارة التجارة , المالٌة , الغرف التجارٌة ....الخ (.

  عدم وجود بٌانات محوسبة لدى كافة الجهات واختالف التعرٌفات

بٌن ( رقم الهاتف )اسم المنشأة , اسم المالك , والمفاهٌم للمتغٌرات 

 الجهات المختلفة وبٌن الجهاز .

  كل منشأة .رقم تعرٌفً موحد لعدم وجود 

  عند جمع البٌانات من المحتمل عدم تجانس صٌغ الملفات والسجالت

pdf ,Excel  ,Word 

 -: اعاله هنالك تحدٌات اكبر وبشكل عام باالضافة الى ماذكر

ساعد الجهاز فً جمع السجالت واالحتفاظ تشرٌعات قانونٌة ت عدم وجود  -1

 .بها

نات ( تساعد الجهات محتواها ) تتعلق بسرٌة البٌاوجود قوانٌن اقوى فً  -2

 مع الجهاز . الحكومٌة على عدم التعاون
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 م / السجالت االحصائٌة االقتصادٌة للمنشات فً العراق

حول سجالت االعمال االحصائٌة  2016/سمتمبر/ 22-26بعد اجتماع عمان فً 

 للبلدان العربٌة

 للمقارنات الدولٌة للسنوات القادمة : ونتٌجة لمتطلبات العمل ومواكبة التطور

  تم تشكٌل لجنة للسجالت االحصائٌة للمنشأت االقنصادٌة وهذه اللجنة

مكونة من خمس اعضاء من المدٌرٌات االقتصادٌة فً الجهاز المركزي 

 لالحصاء فً العراق

 وتم تحدٌد مهام وواجبات اللجنة 

 اعمدة ٌشمل تم انشاء اطار عمل للسجل االحصائً مكون من صفوف و

 بٌانات ادارٌة واقتصادٌة للمنشات

  تم جمع اطر المنشات االقتصادٌة للمدٌرٌات فً الجهاز المركزي لالحصاء

( كاطار مبدئً ٌشمل القطاعات  2002)اطار الحصر والترقٌم لسنة 

)زراعً , صناعً ,انشائً , تجاري , نقل واتصاالت (  وبالتعاون مع 

 ات الصلة بهذه القطاعاتالوزارات والهٌئات العامة ذ

  تم عمل دورة تدرٌبة عن بعد بالتعاون مع المعهد العربً للبحوث

 االحصائٌة لشرح المفاهٌم االساسٌة للسجالت االحصائٌة

  بعد الدورة تم توسٌع نطاق للجنة حٌث تم مفاتحة الوزارات االقتصادٌة

ً )وزارة لجمع قاعدة البٌانات المتوفرة لدٌهم وقد حققت التجربة نجاح ف

التجارة / مسجل الشركات( واتحاد المقاولٌن , فً الحصول على قاعدة 

 البٌانات التابعة لهم.

 




