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مقدمة:
يتفق علماء اإلحصاء واالقتصاد على القول إنه كلما عرفنا كيف نطبق لغة األرقام على حياتنا
كلما أدركنا أن المسككككتقبص لير مر ما مار الصكككك فة فهم

اليومية بالشككككلص الصككككايع والواق

ينسكككككككبون للرقم ب ًا نوعيًا باإلضكككككككافة إلى قيمته اللمية فالم لوما الت يق مها الرقم ينبغ أن
تسكككاع كص ككك ف على فهم أف كككص ألباا ه او دراسكككاته او قراراته ك ً حسكككو موق ه وما م
اللشكككككككف عا الغر

به لتملينه ما التارك باالتجاه الصكككككككايع .وللا رغم هذه

الذي ي و

األهمية اللبير اال اننا نج اغلو الباحثيا وصكككككنار القرار ي انون ما صككككك وبة الاصكككككول على
االرقام الت يسككككككك ون ما

لها الى تاقيق اه افهم وهذه الصككككككك وبة تلاد تلون م ق ما ع

نواح سواء كان ما ناحية ما ودية البيانا او سهولة الاصول عليها كون ان الرقم ي االساس
ف كص المنهجيا الباثية.
لذا ت ُ ُّ األرقام أدا ال غنى عنها ف عملية التنمية والت طيط فالالوما الت ال تمتلك بنى
تاتية ف تولي البيانا واست امها ب قة ف ت طيط ورص وتقييم البرامج والمشاريع التنموية ال
يملا لها أن تتوصكككككككص إلى قرارا

ف الة فيما يت لق بالسكككككككياسكككككككا

الالوميةَّ .
وإن الالوما

والشكككككككركا والمنرما غير الالومية دائما ً ما تلون ف وضكككككككع ياتم عليها أن تت ذ قرارا
سككككليمة ف الق ككككايا المهمة على أسككككاس منترم باالسككككتناد الى م لوما ( )Informationذا
ككفافية عالية ما أجص قبولها ما قبص المجتمع وما َ َّم فإنَّه ال يتم إ با أية حجة أو قرار ما دون
االسككتناد إلى أرقام حقيقية وتاليلها وتق يمها بأسككاليو علمية مو وقة وهذه اإلحصككائيا

مصككممة

للتواصص مع ال الم ما حولنا (نافذ على المجتمع).
كشكككككف األزما المالية الت تفجر ف التسككككك ينا عا جوانو ضككككك ف ف نرم اإلب
واإل فصكا للنرام المال ال ول
النرام المال ال ول

وف مواجهة ذلك حشك المجتمع ال ول قواه ما أجص ت زيز بنية

عا طريق وضككع وتنفيذ م ايير ومنهجيا

مقبولة دوليا ً ف مجال االفصككا

والشفافية والت يُساع اتباعها ف ضمان س مة األداء االقتصادي على المستوى الوطن .
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تقدم هذه الورقة صووورة عن البنية التحتية لإلحصوواءاو والبياناو التي سوواهم في تعزيز
دور البنك المركزي في مجال اإلفصاح والشفافية وأثرها على التنمية.

 مبدأ الشفافية:ان مب أ الشكككفافية هو جوهر الاوكمة الن هناك إرتباط بيا هذا المب أ وباق المبادص بصكككفة
مبا ككر كان او غير مبا ككر ألنه ي تبر ما الركائز األسككاسككية الت توفر البيانا
وازداد أهمية هذا المب أ إ ر االنهيارا المالية اللبير الت ح

والم لوما

ف األسكككككككوا المالية األمر

الذي ج ص المت امليا االقتصادييا ورجال االعمال يفق ون الثقة ف كفاء األسوا المالية.
ان فلر اإلفصكككا الشكككفافية بالرغم ما اهميتها ف تاسكككيا ت صكككيف الموارد فانها تج ص
الالومة أكثر عرضكككة للمسكككاءلة وت ككك ف قو ونفوذ المصكككالع الشككك صكككية وتقود الى تاسكككيا
سكككياسكككا الم سكككسكككا
الم لومككا

كما ان التفسكككير الموضكككوع لها يملا حصكككره بانه يتمثص ب قة وانترام

االقتصككككككككاديككة المتكك فقككة للجمهور ويلون بككذلككك أقرب الى موضكككككككور االفصككككككككا

( )Disclosureالذي ت تم ه الم سككسككا المالية والذي يسككاع مت ذي القرارا ف تقييم المركز
المال واالعمال الت تقوم بها منرما االعمال وغيرها ويساع على التنب ا المستقبلية.
ان استق لية البنك المركزي ال راق ت ُ مسألة ماورية وهامة ف عملية االص

المال

فق أولى البنك المركزي ال راق دورا ً كبيرا ً لمب أ اإلفصكككككا والشكككككفافية على أسكككككاس ان وجود
م سكسكا عالية الجود ي لر قو البنية الم سكسكية والذي يقود الى ان تلون اسكواقها المالية اكثر
تطورا ً واكثر ق ر على مواجهة الص ما .
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 مراحل اإلبالغ عن البياناو (ثالثة مراحل)المرحلة االولى :االمتناع:
امتنع ال را عا تزوي أي م لوما أو بيانا الى الم سسا والمنرما عموما ً ب منها
المنرما الت يتمتع ب

ويتها منذ أوا ر عام .1978

المرحلة الثانية :البناء (إعادة التأسيس):
ألزم ك

االتفككاقيككة الطككارئككة لبل ك ان مككا ب ك الصكككككككرار ( Emergency Post Conflict

) )Assistance (EPCAف عام  2004ال را بتق يم البيانا عا الاالة االقتصكككككككادية للبل
للتفاو

ف مسألة م يونية ال را وت في ها بنسبة .%80

المرحلة الثالثة :التطوير (الصعود):
ال مص على اع اد وتهيئة اإلحصكككككككاءا

النق ية والمالية واحصكككككككاءا

ميزان الم فوعا

والم ايير ال ولية السيما المنهجيا الصادر عا صن و النق ال ول .IMF

مراحل االبالغ عن البيانات

المرحلة االولى
االمتناع (الهبوط)

المرحلة الثانية
إعادة التأسيس
(البناء)
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المرحلة الثالثة
التطوير (الصعود)
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مصادر
داخلية

أوالا :تطوراإلحصاءات على الصعيد المحلي
First: Statistics development locally
دوائر البنك
المركزي

النشرات والتقارير
اإلحصائية

إعادة
تصنيف

تقارير اقتصادية
دولية وإقليمية ومحلية

مصادر خارجية

تجميع

المعالجات

وزارات
هيئات
منظمات

مخرجات
الموقع االلكتروني للبنك
المركزي العراقي

تحليل

www.cbi.iq

الموقع اإلحصائي
www.cbi.iq

ثانيا ا :تطور اإلحصاءات على الصعيد الدولي

Second: Statistics development internationally
االنتقال من النظام المحاسبي الموحد
الى نظام المعايير المحاسبية الدولية
المسح النقدي لشركات اإليداع
Depository Corporation Survey
()DCS

تطورات االحصاءات على الصعيد
الدولي

تنفيذ متطلبات تقارير النماذج القياسية
Standard Report Forms
()SRFs
تنفيذ متطلبات الدخول الى نظام النشر العام للمعلومات
General Data Dissemination System
()GDDS

انضمام العراق الى مسح النفاذ المالي
Financial Access Survey
()FAS

استعاد العراق موقعه كدولة ضمن المجموعة
االحصائية الدولية
International Financial Statistics
)(IFS

تحديات اإلفصاح

التفاوت واالختالفات
في االساليب

دقة وكفاءة البيانات

الفهم والبعد
االحصائي

قدرات فنية
متخصصة
الحكمة والصبر
والدراية

التوثيق

توفير البيانات في
التوقيتات المحددة

نوافذ االتصال
والمتابعة

ثمار التحديات
قاعدة بيانات رصينة

مرجع أساسي على المستوى
المحلي والدولي
المقارنات الدولية

تمثيل العراق في المنظمات
الدولية
التصنيف االئتماني للعراق
الدخول الى اسواق المال
واالستثمار الدولية

عضوية العراق في المنظمات الدولية
المنظمة

الصفة

تاريخ االنضمام

صندوق النقد الدولي ()IMF

عضوًاصيل

1947

المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية في الشرق األوسط )(METAC

عضوًدائم

2017

مجموعة البنك الدولي ()WB

عضوًاصيل

1947

صندوق النقد العربي ()AMF

عضوًاصيل

1976

اتحاد المصارف العربية ()UAB

عضوًمراقب

1981

االتحاد الدولي للمصرفيين العرب

عضوًعاملً

2007

البنك اإلسالمي للتنمية ()IDB

عضوًاصيل

1978

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

عضوًمؤسس

1999

المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

عضوًمساهم

2006

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

عضوًمساهم

2006

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

عضوًمساهم

2007

مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ())(IFSB

عضوًمساهم

2016

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )(AAOIFI

عضوًمساهم

2017

منظمة التجارة العالمية ()WTO

عضوًمراقب

2004

األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ()AABFS

عضوًمساهم

2009

مجلس الوحدة االقتصادية العربية

عضوًمساهم

1964

المجلس االقتصادي واالجتماعي

عضوًمساهم

1950

الشركة العربية لالستثمار

عضوًمساهم

1974

