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 -: 8002تجربة العراق في تطبيق نظام الحسابات القومية 

 

  حٌث باشرت مدٌرٌة 4006الى سنة 3995تعود محاوالت تطبٌق نظام الحسابات القومٌة ،

الحسابات القومٌة بتطبٌق هذا النظام على قطاعً الحكومة العامة والقطاع المالً وبالتعاون مع 

 .صندوق النقد الدولً

  السابقة المعوقات والمشاكل التً تواجه تطبٌق النظام والتً فً اغلبها تدور افرزت المحاوالت

حول التداخل بٌن بعض القطاعات وخصوصاً القطاع غٌر المالً وقطاع االسر المعٌشٌة، وكذلك 

 نقص التفاصٌل الالزمة فً البٌانات المتوفرة.

 معالجة المشاكل التً تحول دون بدأت محاوالت الجهاز منذ ذلك الحٌن بتوسٌع التغطٌة و الشمول و

التطبٌق الكامل للنظام، من ذلك اعادة النظر فً االستمارات االحصائٌة لجعلها تتوائم و متطلبات 

تطبٌق النظام، وادراج مسوح احصائٌة جدٌدة لسد النقص فً بٌانات بعض القطاعات، اال ان 

 دون توفٌر كافة متطلبات هذا التطبٌق. الظروف السٌاسٌة واالمنٌة  و االزمة المالٌة فً البلد حالت

  وتم ادراج هذا 4037بناءا علٌه، تم االتفاق على تنفٌذ المسح الشامل للمنشآت االقتصادٌة فً سنة ،

المسح ضمن خطة عمل الجهاز وتخصٌص المبلغ الالزم لهذا المسح الذي ٌفترض ان ٌوفر كافة 

 البٌانات المطلوبة للتطبٌق.

 ٌة المتمثلة بخروج ثالث محافظات عن سٌطرة الحكومة، والظروف المالٌة نتٌجة للظروف االمن

 المتمثلة بهبوط اسعار النفط ، والظروف السٌاسٌة لم ٌتم تنفٌذ المسح الشامل.

  4035على البٌانات الفعلٌة لسنتً  4002تمت االستعاضة عن المسح الشامل بمحاولة تطبٌق نظام 

 . 4037 والعمل جاري على بٌانات سنة 4036و 

 :فً المحاوالت المشار الٌها اعاله تم إعداد الحسابات االتٌة 

 حساب االنتاج. -

 حساب تولٌد الدخل. -

 حساب التوزٌع االولً للدخل. -

 حساب التوزٌع الثانوي للدخل. -

 حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل. -
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 حساب راس المال. -

 الحساب المالً. -

  االتيةكشفت التجربة اعاله المعوقات: 

 نقص التغطٌة الجغرافٌة فٌما ٌخص اقلٌم كردستان. -

نقص التغطٌة الجغرافٌة لبٌانات المحافظات الساخنة فً المسوح االحصائٌة التً اجرٌت خالل  -

 هذه الفترة مثل مسح الخدمات الشخصٌة وغٌره.

 القطاع العام.تؤخر مصادقة دٌوان الرقابة المالٌة على الحسابات الختامٌة للكثٌر من شركات  -

ال زالت هناك صعوبات فً فصل القطاع غٌر المالً عن قطاع االسر المعٌشٌة فً الكثٌر من  -

 االنشطة والتً ٌسببها ضعف التسجٌل االحصائً.

ضرورة تحدٌث بعض المسوح االحصائٌة التً اصبحت ال تفً بالمتطلبات الحدٌثة مثل مسح  -

ومسح  االسرة، حٌث ان االحداث التً مر بها  مقالع القطاع الخاص ومسح الصناعات البٌتٌة

 البلد بعد تنفٌذ هذه المسوح قد اثرت بالتؤكٌد على هٌكلٌة وتوزٌع االنشطة االقتصادٌة.

 


