
  ٢٠١٤خطة عمل قسم اإلحصاءات المالیة لسنة 
   االعتیادیة  اإلعمال الجاریة - ١

 ت

  اسم العمل

 او البرنامج اإلحصائي

الجھة المستفیدة او 
المستخدمة لنتائج العمل 

  اإلحصائي

 داخل الدیوان

الجھة المستفیدة 
او المستخدمة 
لنتائج العمل 
  اإلحصائي

 خارج الدیوان

 مصدر البیانات المستخدمة
 األسلوب

المستخدم في 
 إدخال البیانات

أسلـــــــــــوب 
التجھیز الى 
الجھـــــــــات 
 المستخدمة

دوریة تجھیز 
البیانات الى 

الجھات 
المستخدمة 
 للبیانات

الفتــــــرة التي 
تعود لھــــــــــا 

 البیانات

تاریخ انجـــــــــاز 
العمل اإلحصائي اذا 
 كان خاضعا للتحدید

 المـــــــالحظات

١ 
نظام التحلیل المالي 

  الذاتي/
إلغراض التقریر السنوي 

  الصادر عن الدیوان
  مجلس النواب

البیانات المالیة الصادرة 
والمصادق علیھا من قبل 

  الدیوان

نظام ممكنن على 
بلغة (الحاسوب 

 )أوراكل

تقریر مع 
  الجداول

 ____ ٣١/١٢/٢٠١٤  ٢٠١٣  سنویة

٢ 
نظام التحلیل المالي 

  الحكومي/

إلغراض التقریر 
السنوي الصادر عن 

  الدیوان
  مجلس النواب

البیانات المالیة الصادرة 
والمصادق علیھا من قبل 

  الدیوان
 EXCELجداول 

تقریر مع 
  الجداول

 ____ ٣١/١٢/٢٠١٤  ٢٠١٣  سنویة

٣ 

  برنامج  

تنفیذ الموازنة 
  االستثماریة

  _____  مكتب رئیس الدیوان

البیانات المالیة الصادرة -١
والمصادق علیھا من قبل 

   الدیوان

قسم / وزارة التخطیط  -٢
  االستثمار الحكومي

 EXCELجداول 
تقریر مع 
  الجداول

سنوي و 
  حسب الطلب

٢٠١٣  31/12/2014 ____ 

٤ 

فیذ الموازنة نتائج تن
   الجاریة

وزارت الدولة والجھات 
 غیر المرتبطة بوزارة  

  _____  مكتب رئیس الدیوان

البیانات المالیة الصادرة -١
والمصادق علیھا من قبل 

   الدیوان

دائرة /وزارة المالیة  -٢
 المحاسبة 

  EXCELجداول 

 تقریر مطبوعة 

تقریر مع 
  الجداول

 ٣١/١٢/٢٠١٤  ٢٠١٣ سنوي 

ترد البیانات من 
دائرة /وزارة المالیة 

المحاسبة على شكل 
 FOX PROملفات 

٥ 

حركة التمویالت لعموم 
وزارت الدولة 
والجھات غیر 

 المرتبطة بوزارة 

 EXCELجداول   دائرة المحاسبة/وزارة المالیة   _____  مكتب رئیس الدیوان
تقریر مع 
  الجداول

 ٣٠/٩/٢٠١٣  ٢٠١٣  سنوي

ترد البیانات من 
دائرة /مالیة وزارة ال

المحاسبة على شكل 
 FOX PROملفات 
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 ت

  اسم العمل

او البرنامج 
 اإلحصائي

الجھة المستفیدة او 
المستخدمة لنتائج 
  العمل اإلحصائي

 داخل الدیوان

الجھة المستفیدة 
او المستخدمة 
لنتائج العمل 
  اإلحصائي

 خارج الدیوان

 مصدر البیانات المستخدمة
 األسلوب

المستخدم في 
 إدخال البیانات

أسلـــــــــــوب 
التجھیز الى 
الجھـــــــــات 
 المستخدمة

دوریة تجھیز 
البیانات الى 

الجھات 
المستخدمة 
 للبیانات

الفتــــــرة 
التي تعود 
لھــــــــــا 
 البیانات

تاریخ انجـــــــــاز 
العمل اإلحصائي اذا 
 كان خاضعا للتحدید

 المـــــــالحظات

٦ 
صندوق تنمیة العراق 

DFI 
 - مكتب رئیس الدیوان
  لجنة الخبراء المالیین

  لجنة الخبراء
البنك المركزي العراقي 

المدیریة العامة /
 لالستثمارات

  تقریر مع الجداول  EXCELجداول 
٢٠١٤   

٢٠١٣  

٣٠/٩/٢٠١٤  

٣٠/٤/٢٠١٤  

نعتمد على الكشف الشھري 
الذي یزود من قبل البنك 

مركزي العراقي  الى وزارة ال
المالیة وكذلك الرسالة 

 الیومیة الخر یوم في الشھر 

٧ 
صندوق تنمیة العراق 

DFI 
 - مكتب رئیس الدیوان
  لجنة الخبراء المالیین

 قسم النقدیة/ وزارة المالیة   لجنة الخبراء
 FOXملفات  
PRO  

  تقریر مع الجداول
٢٠١٤   

٢٠١٣  

٣٠/٩/٢٠١٤   

٣٠/٦/٢٠١٤  

مقارنتھا مع بیانات البنك 
 المركزي العراقي 

 تعدد مصادر التمویل ٨
ألغراض التقریر 

السنوي الصادر عن 
 الدیوان 

_____  
الھیئات الرقابیة العاملة في 

 دوائر التدقیق
مذكرات مع 

  EXSELجداول 
 یقوم القسم بتوحید االجابات 2014/12/31    ٢٠١٣  تقریر مع الجداول

 وتشخیص الحاالت 

٩ 
نظام األرشفة 

 EDMSااللكتروني 
  _____  _____  ____   _____ البرید الوارد والصادر  ____ إلغراض عمل القسم 

١٠ 
سجل الصادر والوارد 
 داخل وخارج الدیوان

  السجل الیدوي  _____  ____   _____ البرید الوارد والصادر  ____  إغراض عمل القسم

  إلغراض عمل القسم نظام التوثیق ١١
وزارة التخطیط 

الحسابات /
 القومیة 

  ٣١/١٢/٢٠١٣  ٢٠١٣  ـــــــــــــ  ____ بیانات مالیة  الصادرة/قسم التوثیق 

یتم سحب البیانات عن طریق 
الشبكة الداخلیة للدیوان ویتم 
مقارنتھا مع نطاق عمل قسم 

 التخطیط 
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١٢ 
إعداد مذكرات 

بالبیانات المالیة التي 
 تحتوي على االخطاء

  _____ البیانات المالیة الصادرة  _____ قسم رقابة الجودة 
+ مذكرات 

بیانات مالیة 
 صادرة 

  _______  ___  ٢٠١٣ حسب الحاجة 

١٣ 

متابعة المشاریع 
الغیر منفذة من 

الموازنة االستثماریة 
وسحب العمل من 

 المقاولین

  _______ إلغراض عمل الدیوان 
الھیئات الرقابیة العاملة في 

 دوائر التدقیق
مذكرات مع 

 جداول 
تقریر مع 
  الجداول

 حسب الحاجة 
 

 حسب الطلب 
یقوم القسم بتجمیع وتوحید  

 البیانات ومتابعتھا 

  اإلعمال التطویریة  - ٢

  ت
   اسم العمل

  او البرنامج اإلحصائي

 الجھة المستفیدة او
المستخدمة لنتائج 
   العمل اإلحصائي

  داخل الدیوان

الجھة 
المستفیدة او 
المستخدمة 

لنتائج العمل 
   اإلحصائي

  خارج الدیوان

  مصدر البیانات المستخدمة
 األسلوب

المستخدم في 
  إدخال البیانات

أسلـــــــــــوب 
التجھیز الى 

الجھـــــــــات 
  المستخدمة

دوریة تجھیز 
البیانات الى 

الجھات 
المستخدمة 

  للبیانات

الفتــــــرة 
التي تعود 
لھــــــــــا 
  البیانات

تاریخ انجـــــــــاز 
العمل اإلحصائي اذا 
  كان خاضعا للتحدید

  المـــــــالحظات

١  
الحملة الوطنیة لمكافحة 

 الرشوة 
الغراض عمل 

 الدیوان 
مكتب /  ھیئة النزاھة   ____

  رئیس الھیئة
 EXSELجداول 

تقریر مع 
  الجداول

 شھریة 
٢٠١٣  

٢٠١٤  

حسب ورودھا من 
  ھیئة النزاھة 

٢  
الموجود النقدي لكل من 

وزارة المالیة والبنك 
 المركزي  

الغراض عمل 
  الدیوان

____  
/ البنك المركزي العراقي

الرسالة الیومیة والكشف 
  الشھري

 جداول 
تقریر مع 
  الجداول

 نصف شھري 
٢٠١٣  

٢٠١٤  
  ـــــــــــ

بعض  بإجراءیقوم القسم 
العملیات الحسابیة لحساب 

  التغیرات الموسمیة

٣  
إعداد مطالعات بمتابعة 

نشاط المصارف العراقیة 
 الخاصة 

الغراض عمل 
  الدیوان

 مطالعة مع جداول  رابطة المصارف العراقیة   ____
مطالعة مع 

  جداول

   فصلي

 سنوي  

٢٠١٤  

٢٠١٣ 
_____  

 الرأي بإبداءیقوم القسم 
وتقویم عمل المدیریة 

العامة للرقابة على 
الصیرفة واالئتمان في 
 البنك المركزي العراقي 
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 احتیاجات سوق العمل   ٤
إلغراض عمل 

  الدیوان
____  

وزارة التعلیم 
 الوقائع العراقیة /العالي

 جداول 
تقریر مع 
الجداول 
EXCEL  

 سنوي 
 

  حسب الطلب
 

٥  
نظام التحلیل المالي 

 للوحدات الحكومیة /
إلغراض عمل 

  الدیوان

   للوحدات الحكومیة/ خاص بالتحلیل المالي )بلغة أوراكل(یقوم القسم بمشاركة قسم الحاسوب في الدیوان بإعداد نظام ممكنن على الحاسوب 

مقارنة بیانات الحساب   ٦
الختامي مع البیانات المالیة 

  الصادرة

عمل  إلغراض
  الدیوان

_____  
البیانات المالیة الصادرة 

والحساب الختامي الصادر 
 من الدیوان 

  جداول
تقریر مع 
الجداول 
EXCEL  

  سنوي
٢٠١٢  

٢٠١٣  

٣١/٣/٢٠١٢  

٣١/١٢/٢٠١٢   

 لقاء المحاضرات  والمشاركة في الدورات والندوات التطویریة والحلقات الدراسیة التي تعقد في داخل وخارج الدیوان ال  ٧
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