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 اسم العمل ت
 او البرنامج اإلحصائي

الجهة املستفيدة او املستخدمة لنتائج 
 العمل اإلحصائي
 داخل الديوان

الجهة المستتتتتتت      
او المستتتتتتتتت  تتت متتة 
لتتاتت تتتتت  تت  التت تتمتتتتت  
 اإلحص  ي
   رج ال  وان

البيانات مصدر 
 املستخدمة

 األسلوب
املستخدم يف 
 إدخال البيانات

أسلـــــــــــوب 
 إلىالتجهيز 

الجهـــــــــات 
 املستخدمة

دورية تجهيز 
 إلىالبيانات 

الجهات 
املستخدمة 
 للبيانات

الفتــــــرة 
التي تعود 
لهــــــــــا 
 البيانات

تاريخ 
انجـــــــــاز 
العمل 

اإلحصائي 
كان  إذا

خاضعا 
 للتحديد

 املـــــــالحظات

1 
ــــــل  ــــــام التحلي نظ
ــــدات  املــــالي /لوح

  التمويل الذاتي 

ـــــديوان ـــــر ) إلغـــــرا  عمـــــل ال التقري
  السنوي (

----------
- 

ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 

 الصادرة 

نظــــــــــــــام  
اإلدخــــــــــــال 
بواســــــــــطة 
برنـــــــــــــامج 

oracle  

ـــــــــــــر  تقري
يتضــــــــــم  

 داولـــــج
 2018 سنوي

ــــــــــرة  فت
إعــــــــداد 
ـــــــر  التقري
الســــــنوي 

 للديوان 

ـــــــح   ـــــــتم س ي
ــــــ   ــــــات م البيان
النظـــــــــــــــــــام 
ـــــى  وتحويلهـــــا إل
تقــــارير كريســــتال 

ــــــ  ر بيــــــوت وذل
إلغــــرا  إضــــافة 
واحتســــــــــــــاب 
ــــــــــــــرات  املؤش
ــــــــــــــائية  اإلحص

 للبيانات املالية 

2 

ــــــل  ــــــام التحلي نظ
ـــــالي  ـــــائج /امل لنت

ــــــة  ــــــال الرقاب إعم
 والتدقيق 

ــــــديوان ــــــر ) إلغــــــرا  عمــــــل ال التقري
 السنوي( 

----------
- 

ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 

 الصادرة 

برنـــــــــــــامج 
word 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

ــــــــــر    تقري
جـــــــــــداول 

EXCEL 
  سنوي  2018 سنـــوي

 2019لسن   دائرة الشؤون الفني  والدراس ت / امل لي  اإلحص ءاتخط  عمل قسم 



 جدول املحتوي ت

3 
ـــــل  ـــــات التموي حرك

 الشهرية 
 عمل الديوان إلغرا 

----------
- 

 وزارة املالية 

نظـــــــــــــــام 
oracle 

ــــــــــر    تقري
جـــــــــــداول 

EXCEL 

فصلي / 
 سنوية

2019 

حســــــــ  
ورودهـــــــا 
ـــــ  وزارة  م

 املالية 

 

4 

املخصـــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــنق   امل
واملصــــــــــــــــرو  
الفعلــــي للموازنــــة 
ــــة  ــــقيها )الجاري بش

 (واالستثمارية

 عمل الديوان إلغرا 
----------

- 

 وزارة املالية

جــــــــــــداول 
EXCEL 

ــــــــــر     تقري
جـــــــــــداول 

EXCEL 
 2018 سنوي

حســــــــ  
ورودهـــــــا 

ـــــ   وزارة م
 املالية

 

5 

ــــة  السالســــل الزمني
ــــــات  ــــــ  بيان حس
الحســـــــــــــــــابات 
ــــادرة  ــــة الص الختامي
لإليــــــــــــــــــرادات 
ـــــــــــــروفات  واملص
الجاريــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــتثمارية  واالس
ـــــذ  ـــــ  التنفي ونس

 فيها

 عمل الديوان إلغرا 
----------

- 
الحساب 
 الختامي 
الوقائع 
العراقية  

)قانون املوازنة 
 االتحادية(

جــــــــــــداول 
EXCEL 

دراســـــــــة   
جـــــــــــداول 

EXCEL 
 2019 سنوي

حســــــــ  
ورودهـــــــا 
ـــــ  وزارة  م

 املالية 

 

6 
ـــــة  ـــــات املوازن بيان

 االستثمارية 
 ---------- قاعدة بيانات 

ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 

  الصادرة 

ـــــــــــــدة  قاع
ـــــــــــــات  بيان
برنـــــــــــــامج 

word 
جــــــــــــداول 

EXSEL 

قاعــــــــــــدة 
 بيانـــــــــات  
جـــــــــــداول 

EXCEL 

حس  
 الحاجة 

2018   

7 
ـــــــدد مصـــــــادر  تع

 التمويل 
 

)قاعــــــدة بيانــــــات  املعــــــايير قســــــم 
 لتقرير السنوي (الغرا  

_______ 
إجابــــــــــــات 
ـــــــــــات  الهيئ

 الرقابية 

ـــــــــــــدة  قاع
 بيانات 

قاعــــــــــــدة 
 بيانـــــــــات  

حس  
 الحاجة

2018 
حســــــــ  
ورودهـــــــا 
ــــــــــــ   م

 



 جدول املحتوي ت
جــــــــــــداول  

EXCEL 
جـــــــــــداول 

EXCEL 
ـــــات  الهيئ

 الرقابية

8 
املشــــــــــــــــــاريع 
املســــــحوبة مــــــ  

 املقاولي  

قاعــــــدة بيانــــــات ) قســــــم املعــــــايير 
 لتقرير السنوي (الغرا  

----------
- 

إجابــــــــــــات 
ـــــــــــات  الهيئ

 الرقابية

ـــــــــــــدة  قاع
 بيانات 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

قاعــــــــــــدة 
 بيانـــــــــات  
جـــــــــــداول 

EXCEL 

حس  
 الحاجة

2019 

حســــــــ  
ورودهـــــــا 
ــــــــــــ   م
ـــــات  الهيئ

 الرقابية

يقـــدم إلـــى قســـم 
املعـــــــــــــــــايير  
ـــــم   ـــــ  ض إلدراج

 التقرير السنوي

9 
جمع البيانات املالية 
املتعلقة بموازنة 
 الديوان وتحليلها

 --------- عمل الديوان ألغرا 

ـــــــــــة  املوازن
ـــــروفات  واملص
ـــــــــــة  الفعلي
للـــــــــــديوان 
ـــــــــــــ   حس

 الفصول

برنـــــــــــــامج 
word 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

ــــــــــر     تقري
جـــــــــــداول 

EXCEL 
 2018 سنوي

حســــــــ  
ورودهـــــــا 
ــم  ــ  قس م
ــــــابا الحس

 ت 

 
 

        

10 

ـــــــارير  ـــــــداد تق اع
دوريـــــــــة عـــــــــ  
االخطـــــاء الـــــواردة 

 بالبيانات املالية 

 عمل الديوان إلغرا 
------------

----- 
ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 

 الصادرة 

برنـــــــــــــامج 
word 
جــــــــــــداول 
EXCEL 

ــــــــــر     تقري
جـــــــــــداول 

EXCEL 
 فصلي

ـــــــ   حس
ـــــات  البيان
املســـــحو

 بة 

  

11 

ــــــــــــــتحقاقات  اس
ـــــ   املحافظـــــات م
ـــــــنف   ـــــــا  ال انت
ــــــنف   ــــــام وال الخ
ـــــــاز  ـــــــرر وال  املك
ــــتج  الطبيعــــي املن

 ) البترودوالر( 

 عمل الديوان إلغرا 
------------

---- 

دائـــرة تـــدقيق 
النشــــــــــــا  
الصــــــــــناعي 

محضــــــــــــر /
 اجتماع 

ـــــــــــــدة  قاع
ـــــــــــــات  بيان
برنـــــــــــــامج 

word 
جــــــــــــداول 

EXCEL 

ــــــــــر     تقري
جـــــــــــداول 

EXCEL 
 سنوي 

ـــــــ   حس
 الصدور

حســــــــ  
ورودهـــــــا 

 للقسم
 

12 

ـــــــارير  ـــــــداد تق اع
احصـــــــائية عـــــــ  
الفشــــــل املــــــالي 

 والتحليل املالي 

 عمل الديوان إلغرا 
------------

----- 
ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 

 الصادرة 

برنـــــــــــــامج 
word 
جــــــــــــداول 
EXCEL 

ــــــــــر     تقري
جـــــــــــداول 

EXCEL 

حس  
 الحاجة

ـــــــ   حس
ـــــات  البيان
املســـــحو

 بة 

  



 جدول املحتوي ت

13 

ـــــــد الجهـــــــاز  تزوي
ــــاء  ــــزي لإلحص املرك

وزارة التخطــــــــي   /
ــــة  ــــات املالي بالبيان

 الصادرة 

----------------- 
الجهــاز املركزي 

صاء / وزارة  لإلح
 التخطي 

ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 

  الصادرة
 

PDF حس  الطل    ملفات 
ـــــــ   حس

 الصدور 

حســــــــ  
ورودهـــــــا 

يف 
ـــــــــام  نظ

EDMS 

 

14 
مؤشرات النوع 
 االجتماعي

 ـــــــــــــــــــ

وزارة 
ــــــي  /  التخط
ـــة  ـــم تنمي قس
املــــــــــــوارد 

 البشرية 

املــــــــــــوارد 
 البشرية 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

قاعــــــــــــدة 
    بيانــــــــات 

جـــــــــــداول 
EXCEL 

حس  
 الحاجة 

2019 
حســــــــ  

 الطل  
 

15 
سوق العراق لألوراق 

 املالية
 عمل الديوان ألغرا 

----------
----- 

ــــــــــــارير  التق
الســـــــــــنوية 
الصــــادرة مــــ  
ـــــة االوراق  هيئ

 املالية

جـــــــــــداول  
EXCEL الطل حس   تقرير    
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