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         : يتالا لودجلا يف ةنيبم امك ةطخلا

 ت
 اسم العمل 
او البرنامج  
 اإلحصائي 

الجهة  
املستفيدة او  
املستخدمة  
لنتائج العمل  

 اإلحصائي 
 داخل الديوان 

الجججججججججججهجججججة  
املسجججتفيجدة او  
املسجججتخججدمججة  
الجعجمججل   لجنجتججائجج 
 اإلحصائي
 خارج الديوان

مصدر  
البيانات  

 املستخدمة 

  األسلوب
املستخدم  
يف إدخال  

 البيانات 

أسلجججججججججججوب  
  إلىالتجهيز 

الجهجججججججججات  
 املستخدمة 

دورية تجهيز  
  إلىالبيانات 

الجهات  
املستخدمة  

 للبيانات 

الفتججججججرة  
التي تعود  
لهججججججججججا  

 البيانات 

تاريخ  
انججججججججججاز  

العمل  
  إذااإلحصائي 

كان خاضعا  
 للتحديد 

 املجججججججالحظات 

1 

نظام التحليل  
لنتائج  /املالي 

إعمال الرقابة  
  لوحداتوالتدقيق  

  التمويل الذاتي  
 والحكومي 

إلغراض عمل  
)التقرير   الديوان

 السنوي(
 

البيانات  
املالية  
 الصادرة 

برنامج  
word 

جداول  
EXCEL 

تقرير يتضمن  
 داول جججججج

 سنوي  2020 سنجججوي 

يقدم إلى قسم  
املعايير  إلدراجه  

ضمن التقرير  
 السنوي 

2 
نتائج تنفيذ  

املوازنة الجارية  
 واالستثمارية 

عمل   إلغراض
 الديوان 

 
 وزارة املالية 

جداول  
EXCEL 

  +  تقرير  
 EXCELجداول 

 سنوي 
حسب ورودها   2020

من وزارة  
 املالية 

 

3 
املؤشرات  

اإلحصائية ملصاريف  
 وايرادات املوازنة 

عمل   إلغراض
 الديوان 

 

الحساب  
 الختامي 

وبيانات وزارة  
 املالية 

جداول  
EXCEL 

دراسة +  
 EXCELجداول 

او   سنوي
حسب  
 الحاجة 

سلسلة  
 زمنية 

  حسب الطلب 

4 

تعدد مصادر  
 التمويل 

 
 

  قسم املعايير  
)قاعدة بيانات  

لتقرير  ا  ألغراض
 السنوي ( 

 
إجابات  
الهيئات  
 الرقابية 

قاعدة  
 بيانات 

جداول  
EXCEL 

قاعدة بيانات  
جداول   +

EXCEL 

حسب  
 الحاجة 

2020 
حسب ورودها  
من الهيئات  

 الرقابية 

يقدم إلى قسم  
املعايير  إلدراجه  

ضمن التقرير  
 السنوي 
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5 
املشاريع  

املسحوبة من  
 املقاولين 

  قسم املعايير  
)قاعدة بيانات  

لتقرير  ا  ألغراض
 السنوي ( 

 
إجابات  
الهيئات  
 الرقابية 

قاعدة  
 بيانات 

جداول  
EXCEL 

قاعدة بيانات  
جداول   +

EXCEL 

حسب  
 الحاجة 

2020 
حسب ورودها  
من الهيئات  

 الرقابية 

يقدم إلى قسم  
املعايير  إلدراجه  

ضمن التقرير  
 السنوي 

6 

جمع البيانات  
املالية املتعلقة  
بموازنة الديوان  

 وتحليلها 

عمل   ألغراض
  الديوان 

املوازنة  
واملصروفات  

الفعلية  
 للديوان 

برنامج  
word 

جداول  
EXCEL 

  +  تقرير  
 سنوي  EXCELجداول 

2020 
حسب ورودها  

من قسم  
 الحسابات 

 
 

7 

اعداد تقارير  
احصائية عن  
الفشل املالي  

والتحليل املالي  
 واالقتصادي

عمل   إلغراض
 الديوان 

 

البيانات  
املالية  
او  الصادرة 

بيانات  
املجموعات  

 االحصائية 

برنامج  
word 

جداول  
EXCEL 

  +  تقرير  
 EXCELجداول 

او   فصلي
حسب  
 الحاجة 

2020 
حسب الطلب  

 او فصلي 
 

8 

تزويد الجهاز  
املركزي لإلحصاء /  

وزارة التخطيط  
بالبيانات املالية  

 الصادرة 

 
الجهاز املركزي  
لإلحصاء / وزارة  

 التخطيط 

البيانات  
املالية  
 الصادرة 

 

PDF  حسب الطلب   ملفات 
حسب  
 الصدور 

حسب ورودها  
يف نظام  
EDMS 

 

9 
مؤشرات النوع  

 االجتماعي 
 

وزارة التخطيط  
قسم تنمية   /

 املوارد البشرية 

املوارد  
 البشرية 

جداول  
EXCEL 

  +    تقرير
 EXCELجداول 

 2020 سنوي 
الفصل األول  

 2021من عام 
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10 
تقديم الدعم  

االحصائي للجهات  
 والباحثين  الرقابية

 عدة جهات  
الدوائر الرقابية  

 او الباحثين 

حسب نوع  
البيانات  

سواًء بيانات  
تأريخية او  
 استقصاءات 

EXCEبرنامج

L   او برنامج
spss 

+نتائج  دراسة  
التحليالت  
 االحصائية 

 حسب الطلب 
حسب  
  العائدية 

تقارير منوعة  
 حسب الحاجة 

11 

قاعدة بيانات  
ألعداد العاملين  

بعقد او اجر يومي  
لكل وزارات الدولة  

  315حسب القرار 
 2019سنة 

عمل   إلغراض
 الديوان 

وزارة العمل /  
دائرة الضمان  
االجتماعي  

 للعمال 

وزارات  
 الدولة 

جداول  
EXCEL 

  قاعدة بيانات 
جداول    + 

EXCEL 

مستمر خالل  
 السنة 

2019  
 صعودا 

 

 

12 
بيانات  قاعدة 

 الواقع التشغيلي 
قسم املوارد  

 البشرية 
 وزارة التخطيط 

قسم املوارد  
 البشرية 

جداول  
excel 

وجداول  
spss 

 spssجداول 
حسب الطلب  

 او سنوي 
2020 

 
 

13 
تحليل األثر  

االقتصادي للموازنة  
 العامة للدولة 

ألغراض عمل  
 الديوان 

 عدة مصادر  
جداول  
excel 

وجداول  
spss 

+نتائج    ةدراس
التحليالت  
 االحصائية 

 2020 حسب الطلب 
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 معلومات االتصال  

  : يمكنكم ارسال رسالة باستخدام احدى الوسائل ادناه املالية االتحاديديوان الرقابة للتواصل مع إدارة 
 ديوان الرقابة املالية االتحادي
Haifa Street, Iraq, Baghdad]] 
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