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 خارج الديوان

مصدر البیانات 
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 إدخال البیانات
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 المستخدمة

دوریة تجھیز 
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الجھات 
المستخدمة 
 للبیانات

الفتــــــرة 
التي تعود 
لھــــــــــا 
 البیانات

تاریخ انجـــــــــاز 
 إذاالعمل اإلحصائي 

 كان خاضعا للتحدید
 لمـــــــالحظاتا

التمویل  لوحدات/نظام التحلیل المالي   ١
   الذاتي 

 إلغراض عمل الدیوان
البیانات المالیة   -- ---------   )التقریر السنوي (

  الصادرة 

نظام اإلدخال  
بواسطة برنامج 

oracle  

تقریر مطالعة مع 
فترة إعداد التقریر   ٢٠١٦  سنوي    داولـــــجیتضمن 

  السنوي للدیوان 

یتم سحب البیانات من النظام 
تقاریر  إلىوتحویلھا 
وذلك  بیوتر كریستال

إلغراض إضافة واحتساب 
المؤشرات اإلحصائیة 

  للبیانات المالیة 

 التمویل  لوحدات/نظام التحلیل المالي   ٢
  الحكومي

 إلغراض عمل الدیوان
البیانات المالیة   -----------   ) التقریر السنوي(

  الصادرة 
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    سنوي   ٢٠١٦  سنـــوي   داولـــــمطالعة مع ج  EXCELجداول 

حسب ورودھا من   ٢٠١٦  سنویة   تقریر مع الجداول  EXCELجداول   وزارة المالیة   -----------   عمل الدیوان إلغراض  حركات التمویل الشھریة   ٣
   وزارة المالیة 

المخصص المنقح والمصروف الفعلي   ٤
حسب ورودھا من   ٢٠١٦  سنوي   تقریر مع الجداول  EXCELجداول   وزارة المالیة  -----------   عمل الدیوان إلغراض  )الجاریة واالستثماریة(للموازنة بشقیھا 

   وزارة المالیة

مقارنة التخصیص السنوي مع المصروف   ٥
حسب ورودھا من   ٢٠١٦  سنوي   EXCELجداول   EXCELجداول   وزارة المالیة  ---- -------  عمل الدیوان إغراض  النھائي  مع التمویل الفعلي 

   وزارة المالیة 

  - ---- ------   عمل الدیوان إلغراض  نظام التمویالت   ٦

  وزارة المالیة

 Accessبرنامج 
  تقـــــاریر   oracleبرنامج 

قیـــد اإلعداد 
من قبل مركز 

الحاسبة 
 االلكترونیة 
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السالسل الزمنیة حسب بیانات الحسابات 

الختامیة الصادرة لإلیرادات والمصروفات 
  الجاریة واالستثماریة ونسب التنفیذ فیھا

  -----------   عمل الدیوان إلغراض

  الحساب الختامي 
الوقائع العراقیة  

قانون الموازنة (
  )االتحادیة

حسب ورودھا من   ٢٠١٦  سنوي   EXCELجداول   EXCELجداول 
   وزارة المالیة 

حسب  ةاالستثماریة مصنفبیانات الموازنة   ٨
  وزارة التخطیط   ----------   عمل الدیوان إلغراض  المشروع 

قاعدة بیانات 
 wordبرنامج 
  EXSELجداول 

حسب ورودھا من   ٢٠١٦  سنوي   داولـــــمطالعة مع ج
    وزارة التخطیط 

٩  
  تعدد مصادر التمویل 

  
  

 عمل الدیوان إلغراض
إجابات الھیئات   _______  )لتقریر السنوي (

  الرقابیة 
  قاعدة بیانات 

حسب ورودھا من     سنوي   EXCELجداول   EXCELجداول 
      الھیئات الرقابیة
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إجابات الھیئات   -----------   )التقریر السنوي (

  الرقابیة
  قاعدة بیانات 

حسب ورودھا من   ٢٠١٦  فصلي   داولـــــمطالعة مع ج  EXCELجداول 
  الھیئات الرقابیة

قسم المعاییر   إلىیقدم 
ضمن التقریر  إلدراجھ
  السنوي

جمع البیانات المالیة المتعلقة بموازنة   ١١
  ---------   عمل الدیوان ألغراض  الدیوان وتحلیلھا

الموازنة 
والمصروفات 

الفعلیة للدیوان 
  حسب الفصول
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إعداد مطالعات بمتابعة نشاط المصارف  ١٢
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 العراقیة 
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 وي ــــسن 

٢٠١٥   
٢٠١٧   

حسب ورودھا من 
رابطة المصارف 

 العراقیة 

 الرأي بإبداءیقوم القسم 
وتقویم عمل المدیریة العامة 

للرقابة على الصیرفة 
واالئتمان في البنك المركزي 

  العراقي 

 ٢٠١٧لسنة  دائرة الشؤون الفنیة والدراسات/  المالیة اإلحصاءاتخطة عمل قسم 
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  البنك الدولي   ــــــــــــــ  عمل الدیوان ألغراض  المؤشرات االقتصادیة للعراق  ١٣
قاعدة بیانــات 

 wordبرنامج 
  EXCELجداول 

تقریر مع الجداول 
EXCEL   حسب ورودھا من   ٢٠١٦  سنویة

  البنك الدولي 
  
  
  

وزارة  /تزوید الجھاز المركزي لإلحصاء   ١٤
  التخطیط بالبیانات المالیة الصادرة 

إلغراض عمل الجھاز 
  المركزي لإلحصاء 
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البیانات المالیة 
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PDF حسب ورودھا في   ٢٠١٦  فصلي    ملفات
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  ٢٠١٧  شھري   داولـــــجیتضمن 
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وزارة المالیة والبنك 
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وزارة التخطیط 

قسم تنمیة /
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تقاریر خاصة بالؤشرات االحصائیة   ١٧
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والسنوات 
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  تقاریر منوعة حسب الحاجة    - 

  الدیواناللقاء المحاضرات  والمشاركة في الدورات والندوات التطویریة والحلقات الدراسیة التي تعقد في داخل وخارج  -   ١٨
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