
 

 

خطةةةةل االةةةةا  املاةةةة/  ا  ة/الةةةةل      ةةةة    ا ةةةة    
 2018 افنلل   ادر س/ا 

 

 

 
 

 

 

 

2019 

 

www.fbsa.gov. iq  

info@fbsa.gov.iq 

http://www.fbsa.gov.iq/


  ةحتوي/اجد ل 

  ةحتوي/ا

2018 لسنة والدراسات الفنية الشؤون دائرة/  املالية اإلحصاءات قسم عمل خطة  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0 

 
 

file:///C:/Users/meena&majd/Desktop/خطة%20الاحصاءات.docx%23_Toc12266122


 
  
 
 

 ت
 اسم العمل
 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 
البيانات 
 إلى
الجهات 
املستخدم
 ة للبيانات

الفتــــــر
ة التي 
تعود 
لهـــــــــ
ـا 
 البيانات

تاريخ 
انجـــــــــاز 
العمل 
 إذااإلحصائي 
كان خاضعا 
 للتحديد

 املـــــــالحظات

1 
ـــــــالي  ـــــــل امل ـــــــام التحلي نظ

  التمويل الذاتي  لوحدات/

ــــــل  إلغــــــرا  عم
ـــديوان ـــر ) ال التقري
  السنوي (

----------
- 

ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 
 الصادرة 

نظــــــــــــــام  
اإلدخــــــــــــال 
بواســــــــــطة 
برنـــــــــــــامج 

oracle  

ــــر يت ــــم   تقري
 داولـــــج

 2017 سنوي

ــــرة إعــــداد  فت
التقريـــــــــــــر 
الســــــــــــنوي 
 للديوان 

ــــات  يــــتم ســــحا البيان
ـــا  ـــام وتحويله ـــ  النظ م
إلــــى تقــــارير كريســــتال 

ـــرا  ر ـــض إلغ ـــوت وذل بي
ـــــــاب  ـــــــافة واحتس إض
املؤشــــرات اإلحصــــائية 

 للبيانات املالية 

2 
ـــــــالي  ـــــــل امل ـــــــام التحلي نظ

لنتـــــــائج إعمـــــــال الرقابـــــــة /
 والتدقيق 

ــــــل  إلغــــــرا  عم
ــــديوان ــــر ) ال التقري
 السنوي( 

----------
- 

ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 
 الصادرة 

برنـــــــــــــامج 
word 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

ـــــــــــــــر    تقري
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 
  سنوي  2017 سنـــوي

 عمل الديوان إلغرا  حركات التمويل الشهرية  3
----------

- 
 وزارة املالية 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

ـــــــــــــــر    تقري
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 

فصلي / 
 سنوية

2017 
ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده
 وزارة املالية 

 

4 

املخصــــــــــــ  املـــــــــــــنق  
ــــة  ــــي للموازن ــــروف الفعل واملص
ـــــــــــــقيها )الجاريـــــــــــــة  بش

 (واالستثمارية

ــــــل  إلغــــــرا  عم
 الديوان

----------
- 

 وزارة املالية

جــــــــــــداول 
EXCEL 

ـــــــــــــــر     تقري
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 
 2017 سنوي

ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده

 املاليةوزارة 
 

 2018خطل االا قسم  إلملا/  ا  ة/الل          ا      افنلل   ادر س/ا اسنل 



  ةحتوي/اجد ل 

5 
ـــــة التخصـــــي  الســـــنوي  مقارن
مــــص املصــــروف النهــــائي  مــــص 

 التمويل الفعلي 

ــــــل  إلغــــــرا  عم
 الديوان

----------
 وزارة املالية -

جــــــــــــداول 
EXCEL 

جــــــــــــــــداول 
EXCEL 2017 سنوي 

ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده
 وزارة املالية 

 

 نظام التمويالت  6
ــــــل  إلغــــــرا  عم
 الديوان

----------
- 

 وزارة املالية

برنـــــــــــــامج 
Access 

برنـــــــــــــامج 
oracle  

 تقـــــارير 

قيـــد 
اإلعداد م  
قبل مركز 
الحاسبة 
 االلكترونية

2017   

7 

ــــــة حســــــا  السالســــــل الزمني
بيانـــــات الحســـــابات الختاميـــــة 
ـــــــــــــرادات  ـــــــــــــادرة ل ي الص
ـــــــــــة  واملصـــــــــــروفات الجاري
ــــذ  واالســــتثمارية ونســــا التنفي

 فيها

ــــــل  إلغــــــرا  عم
 الديوان

----------
- 

الحساب 
 الختامي 
الوقائص 
العراقية  
)قانون املوازنة 
 االتحادية(

جــــــــــــداول 
EXCEL 

دراســــــــــــــة   
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 
 2017 سنوي

ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده
 وزارة املالية 

 

 ---------- قاعدة بيانات  بيانات املوازنة االستثمارية  8
ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 
  الصادرة 

ـــــــــــــدة  قاع
ـــــــــــــات  بيان
برنـــــــــــــامج 

word 
جــــــــــــداول 

EXSEL 

قاعــــدة بيانــــات 
جـــــــــــــداول   

EXCEL 

حسا 
 الحاجة 

2017 

ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده

وزارة 
 التخطيط 

 

9 
ــــتثمارية   ــــة االس ــــات املوازن بيان

 مصنفة حسا املشروع 
 قاعدة بيانات

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

وزارة 
 التخطيط 

ـــــــــــــدة  قاع
ـــــــــــــات  بيان
برنـــــــــــــامج 

word 
جــــــــــــداول 

EXSEL 

بيانــــات قاعــــدة 
جـــــــــــــداول   

EXCEL 

حسا 
 الحاجة

2017 

ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده

وزارة 
 التخطيط 

 

10 
 تعدد مصادر التمويل 

 
 

ـــــم املعـــــايير   قس
ـــــات  ـــــدة بيان )قاع

_______ 
إجابــــــــــــات 
ـــــــــــات  الهيئ
 الرقابية 

ـــــــــــــدة  قاع
 بيانات 

قاعــــدة بيانــــات 
جـــــــــــــداول   

EXCEL 

حسا 
 الحاجة

2017 
ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده
 



  ةحتوي/اجد ل 
ـــــرا   ـــــر الغ لتقري
 السنوي (

جــــــــــــداول 
EXCEL 

ـــــــــــات  الهيئ
 الرقابية

11 
املشــــــاريص املســــــحوبة مــــــ  

 املقاولي  

ـــــم املعـــــايير   قس
ـــــات  ـــــدة بيان )قاع

ـــــرا   ـــــر الغ لتقري
 السنوي (

----------
- 

إجابــــــــــــات 
ـــــــــــات  الهيئ
 الرقابية

ـــــــــــــدة  قاع
 بيانات 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

قاعــــدة بيانــــات 
جـــــــــــــداول   

EXCEL 

حسا 
 الحاجة

2017 

ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده
ـــــــــــات  الهيئ
 الرقابية

ـــــم  ـــــى قس ـــــدم إل يق
املعـــــــايير  إلدراجـــــــ  
 ضم  التقرير السنوي

12 
جمص البيانات املالية املتعلقة 
 بموازنة الديوان وتحليلها

ــــــل  ألغــــــرا  عم
 الديوان

--------- 

ـــــــــــة  املوازن
ـــــروفات  واملص
ـــــــــــة  الفعلي
للـــــــــــديوان 
ـــــــــــــا  حس
 الفصول

برنـــــــــــــامج 
word 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

ـــــــــــــــر     تقري
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 
 2017 سنوي

ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده
قســـــــــــــــم 
 الحسابات 

 
 
        

13 

إعــــــداد مطالعــــــات بمتابعــــــة 
نشــــــار املصــــــارف العراقيــــــة 

 )املصــــارف األهليـــــة (الخاصــــة 
   املصارف الحكومية

ــــــل  إلغــــــرا  عم
  الديوان

____  
رابطــــــــــــــة 
املصــــــــــارف 
 العراقية 

ـــــــــــــدة  قاع
ـــــــــــــات  بيان
برنـــــــــــــامج 

word 
جــــــــــــداول 

EXCEL 

ـــــــــــــــر     تقري
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 

ليــــــفص
 / 
 ويــــسن

2016  
2017  

ـــــــــــــا  حس
ــــ   ــــا م وروده
رابطــــــــــــــة 
املصــــــــــارف 
 العراقية 

ــــداءيقــــوم القســــم   بإب
ــــرأي ــــل  ال ــــويم عم وتق

املديريـــــــة العامــــــــة 
ـــــــــــــــــــة    للرقاب
ــــــان  ــــــيرفة واالئتم الص
يف البنــــــض املركــــــزي 

 العراقي 

14 
ـــــة عـــــ   اعـــــداد تقـــــارير دوري
االخطــــــاء الــــــواردة بالبيانــــــات 

 املالية 

ــــــل  إلغــــــرا  عم
 الديوان

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

ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 
 الصادرة 

برنـــــــــــــامج 
word 
جــــــــــــداول 
EXCEL 

ـــــــــــــــر     تقري
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 
 فصلي

حســـــا 
البيانـــــا
ت 

ــــح املس
 وبة 

  

15 

ــــ   ــــات م ــــتحقاقات املحافظ اس
ــــنفط  ــــنفط الخــــام وال انتــــان ال
املكـــــــرر والبـــــــاز الطبيعـــــــي 

 املنتج ) البترودوالر( 

ــــــل  إلغــــــرا  عم
 الديوان

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

دائـــرة تـــدقيق 
النشــــــــــــار 
الصــــــــــناعي 

ـــــــــــــدة  قاع
ـــــــــــــات  بيان
برنـــــــــــــامج 

word 

ـــــــــــــــر     تقري
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 
 سنوي 

حســـــا 
 الصدور

ـــــــــــــا  حس
ورودهــــــــــــا 
 للقسم

 



  ةحتوي/اجد ل 
مح ــــــــــــر /

 اجتماع 
جــــــــــــداول 

EXCEL 

16 
ــــارير احصــــائية عــــ   اعــــداد تق
ــــــل  الفشــــــل املــــــالي والتحلي

 املالي 

ــــــل  إلغــــــرا  عم
 الديوان

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

ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 
 الصادرة 

برنـــــــــــــامج 
word 
جــــــــــــداول 
EXCEL 

ـــــــــــــــر     تقري
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 
 فصلي

حســـــا 
البيانـــــا
ت 

ــــح املس
 وبة 

  

17 
ـــــــزي  ـــــــاز املرك ـــــــد الجه تزوي

وزارة التخطـــــــيط  ل حصـــــــاء /
 بالبيانات املالية الصادرة 

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

الجهــاز املركزي 
صاء / وزارة  ل ح
 التخطيط

ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 
  الصادرة
 

PDF حسا   ملفات
 الطلا 

حســـــا 
 الصدور 

ـــــــــــــا  حس
ورودهــــــا يف 
نظـــــــــــــــام 

EDMS 

 

 ـــــــــــــــــــ مؤشرات النوع االجتماعي 18

وزارة 
ــــــيط /  التخط
ـــة  ـــم تنمي قس
املــــــــــــوارد 
 البشرية 

املــــــــــــوارد 
 البشرية 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

 قاعــــدة بيانــــات 
جــــــــــــداول    

EXCEL 

حسا 
 الحاجة 

2017 
ـــــــــــــا  حس
 الطلا 

 

19 
دراسة  خاصة باملؤشرات 
 اإلحصائية واملالية الصادرة 

إلغرا  عمل الديوان 
او لتزويد جهات 
 خارجية 

 
ـــــــــــات  البيان
املاليــــــــــــة 
 الصادرة 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

 دراســـــــــــــة    
جــــــــــــــــداول 

EXCEL 
 سنوي

2017 
ـــنوا والس
ت 

الســــابق
 ة 

ـــا   - ـــة حس ـــارير منوع تق
 الحاجة 

2
0 

تطبيق النظام الالمركزي يف 
املحافظات م  خالل متابعة نقل 

 الصالحيات  
  عمل الديوان إلغرا 

ـــــــــــات  الهيئ
ـــــة يف  الرقابي
ـــــــــــــــر  دوائ
التــــــــــدقيق 

 كافة 

جــــــــــــداول 
EXCEL 

 قاعــــدة بيانــــات 
جــــــــــــداول    

EXCEL 

حسا 
 الحاجة 

2017 
حسا 
 الطلا

ـــادة  ـــرار امل ـــذ ق  45تنفي
مــــــــــــ  قــــــــــــانون 
املحافظـــــــات غيــــــــر 
املنتظمـــــــة بـــــــإقليم 

 2008لسنة  21رقم 



  ةحتوي/اجد ل 

21 
العاملي  يف  ألعدادقاعدة بيانات 

 دوائر الدولة  
  عمل الديوان إلغرا 

ـــــــــــات  الهيئ
ـــــة يف  الرقابي
ـــــــــــــــر  دوائ
التــــــــــدقيق 

 كافة

جــــــــــــداول 
EXCEL 

 قاعــــدة بيانــــات 
جــــــــــــداول    

EXCEL 
 2017 

حسا 
 الطلا
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