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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ديوان املراجعة القومي
 

 

 

 

 

 التقرير السنوي المتكامل 

 أداء ديوان المراجعة القومي عن

 30/9/2017حتى  1/10/2016لفترة من ل 

 
 

 -: تمهيد
واليت تقضى بتقدمي تقارير م  2010الئحة أعمال اجمللس الوطين لعام ( من1ـ )41 املادةإعماالً ألحكام 

عن أداء الديوان للفرتة  السنوي املتكامل نقدم هذا التقرير الوطين،األداء العام لألجهزة الدستورية للمجلس 
 -التايل: م مبوباً على النحو 30/9/2017وحىت  م1/10/2016من 
 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول : المقدم 

 الفصل الثاني : المفاهيم األساسية 

 لــــــالفصل الثالث : التقرير المتكام 

 ويــــــالفصل الرابع : عناصر المحت 
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 المقدمة  األول:الفصل  
ة ـــــــــــــــــــمل عن أداء االجهزة العليا للرقابابشأن إعداد تقرير متك Eاألفروساي تنفيذا ملوجهات  -

ة ـــــم وحيت هناي2016كتوبر ن األول من أــــــــــن الفرتة مـــــــــمت إعداد هذا التقرير ع واحملاسبية،ة ـــــــاملالي
 م .2017سبتمرب 

يان القومي خالل الفرتة احملددة وإىل ب بيان األداء املهين لديوان املراجعةيهدف هذا التقرير إىل  -
 ة اخلارجية ومدي إستغالل املوارد املتاحة املالية منها والبشرية.البيئة الداخلية للديوان والبيئ

من خالل  يف تعزيز املساءلة والشفافية والنزاهة الغرض من التقرير توضيح مدي مسامهة الديوان  -
 املصلحــــــــــــــة. وألصحابالتقارير اليت صدرت للجهات اخلاضعة للمراجعة 

املهنية املتبعة يف تقييم األداء مسرتشدين باملعايري الدولية ألجهزة الرقابة عد التقرير وفقا للمنهجية أ   -
للدستور وقانون ديوان املراجعة  عتمدت بالديوان إستناداً أ   العليا والسياسات واإلجراءات اليت

 .م2015القومي لسنة 

وتنفيذ املصلحة  ألصحاب توضيح التعريف بقيمة الديوان علىاإلطار العام للتقرير يعتمد  -
 اإلسرتاتيجية والتوجه املستقبلي واألداء اإلداري واملهين.

 املمنوحــــــــــــة.ة ـــــــــــــــات اإلداريـــــــــــب التفويضــــــــــــــر مبوجــــــذا التقريـــن هـــــــــــة عـــــــــــــــوان مسئولــــــــــــــــإدارة الدي -
 

 المف اهيم األساسية  الثاني:الفصل  
 وهذه القيمة مل يتم إنشاؤهاالزمن، نشئ لنفسه قيمة مع مرور ن الديوان ي  يوضح التقرير املتكامل كيف أ

 باآليت:تتأثر و داخل الديوان وحده وإمنا بل أمن ق  
 .اخلارجيةالبيئة   .1
 .املصلحةإنشاء القيمة من خالل العالقات مع أصحاب   .2
  .املختلفةقيمة للديوان تعتمد على املوارد إنشاء    .3
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إن إنشاء القيمة  لألخرين،و إنشاء قيمة أ ترتبط خبلقإن قدرة الديوان على خلق أو إنشاء قيمة له      
ىل تقدمي املنتجات تفاعالت والعالقات النشطة إضافة إحيدث من خالل جمموعة واسعة من األنشطة وال
س املال الذي يعمل هلا إرتباط وثيق بالتغريات يف رأ واليتواخلدمات للمستفيدين من أصحاب املصلحة 

 مبوجبه الديوان مثل:
 واملستفيدين.ثار أنشطة أعمال الديوان وخمرجاهتا مما حيقق رضاء العمالء آ  -
  الديوان.مسعة    - 
 .الديوانالتفويض الذي يعمل على أساسه    - 
 
 
 

 ( يوضح كيف للديوان أن ينشئ القيمة1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و إنشاء أ الديوان خللقلرقايب لدعم قدرة على اهليكل ا مسؤولية احملافظةإن املسؤولني عن احلوكمة عليهم 
 املدى القصري واملتوسط والطويل. علىللديوان قيمة 

 س املال:إنشاء القيمة تتعدد تعريفات رأيف إطار 

 خلق القيمة لآلخرين

ة خلق القيم

 للديوان
 التفاعالت األنشطة

 العالقات
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 .املال املايل رأس  -

  . نعس املال املص  رأ -

 . املال اإلجتماعي والعالقات النشطةس رأ -

 .املال البشري س رأ -

 . املال الفكري س رأ -

 . املال الطبيعيس رأ -

 يوضح: إن النموذج الذي يعمل من خالله الديوان
 .املدخالت  -

 . األنشطة -

 . املخرجات -

 . النتائج -



5 
 

 ( يوضح عملية خلق القيمة 2شكل )

  

   الرؤية والرسالة                                                             

  الحوكمة                                             

    

  المخاطر والفرص                                  وتخصيص الموارد ستراتيجيةاإل                     

 عمالنموذج األ                                                    

 

    

 داءاأل          نظرة عامة مستقبلية                         

 
          

               

 البيئة الخارجية

 

 النتائج

 

 

 

 

 

 مدخالت

 

 

 أنشطة

 األعمال

 

 مخرجات

 

 

 مالي

 مصنعة

 

 فكري

 

 بشري
 

جتماعي إ
 وعالقات

 طبيعي 

 مالي

 مصنعة

 

 فكري

 

 بشري

جتماعي إ

 وعالقات

 طبيعي 
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الفهم واإلبالغ س املال وعلى العالقة بني مكونات رأ بنشاط يفعلى إستعداد للنظر  ن الديوانإ -
 ومتكاملة.و إنشاء القيمة بطريقة أوسع عن خلق أ

 إن التقرير املتكامل يهدف لتوفري نظرة ثاقبة حول:    -
  الديوان.لبيئة اخلارجية اليت تؤثر على 

  النشطة.املوارد والعالقات 
 

  12-إحداث الفارق في حياة المواطنين –قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة issai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزيز مساءلة وشفافية 
ونزاهة الحكومة وهيئات 

القطاع العام

أن تكون مؤسسات 
نموذجية يحتذى بها

التأكيد على قوة إرتباطها 
بالمواطنين والبرلمان 
وأصحاب المصلحة
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 الفصل الثالث: التقرير المتكامل

 :المستقبلياإلستراتيجى )المحورى( والتوجه  التركيز
مراجعة إيرادات ومصروفات الدولة ووحدات القطاع العام من  يفال يسعى الديوان أن يكون كفؤ وفع  

 ءلة العامة.قية وتعزيز الشفافية وتفعيل املساأجل تر 
                              :                                                                   رؤيتنا هي

 ءلة العامة.عيل املساء يف ترقية الشفافية وتفأن نكون فع الني وأكفا
:                                                                                                         رسالتنا هي

فويضنا الدستوري والقانوين مبهنية ونزاهة مراجعة إيرادات ومصروفات الدولة ووحدات القطاع العام وفقا لت
 ة واملساءلة.ع دورهم الرقايب، وتعزيز الشفافياألداء املايل ومساعدة املشرِّعني يف توسية، لتقييم وحيادي

 :قيمنا الجوهرية هي 
 يلتزم املراجع العام وموظفو الديوان بالقيم اجلوهرية لديوان املراجعة القومي وهي: 

 ستقامة واألمانة.اإل:  النزاهة
 .: احليادية واحلكم املهين السليم الموضوعّية

 ة والتحلي بروح الفريق.: العمل بإجتهاد ومهني الكفاءة المهنية

 : توصيل المعلومات
  داخليًا يتم توصيل املعلومات من خالل اإلجتماعات الدورية جمللس املراجع العام بني املراجع العام

 إىل املوظفني.  ل اخلطط واملوجهات والقراراتونوابه واإلدارات العليا ويتم تنزي
   ورئاسة اجلمهورية وقد مت  الوطينيقوم الديوان بتقدمي تقرير بنتائج املراجعة ألصحاب املصلحة اجمللس

مشلت اهليئات والشركات،  م2016 املايلتقريرًا بنتائج مراجعة احلسابات للعام  96تقدمي عدد 
الوحدات واهليئات ، الواليات يفاألجهزة ، األجهزة القومية السيادية، األجهزة القومية اإلقتصادية 

 .مصارف القطاع العامبنوك و و املركزي وبنك السودان  والشركات القومية بالواليات
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 :  عالقة أصحاب المصلحة 
 واجملالس التشريعية الوالئية. اجمللس الوطين-للديوان عالقات جيدة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني  •

من خالل الشراكة الثالثية بني ديوان املراجعة القومي يتم التنسيق الوثيق مع جلان الرقابة الربملانية  •
 . والربملان ورئاسة اجلمهورية

 . الوالئية املراجعة مكاتب خالل من للواليات التشريعية اجملالس مع الوثيق التنسيق •

ورؤساء الوحدات اخلاضعة  القوميوديوان املراجعة  الوطينتتم إجتماعات دورية بني جلان اجمللس  •
 ملناقشة ومتابعة تنفيذ توصيات املراجعة.للمراجعة 

 .فقط املراجعة عمل خالل من للمراجعة اخلاضعة واجلهات املالية وزارة مع جيدة عالقات توجد •

وتقدمي تقارير  الوطينيتم التواصل مع وسائل اإلعالم من خالل جلسة السماع العامة باجمللس  •
يضًا مت إجراء بعض لبعض أنشطة الديوان أنشر األخبار صحفية حول تقرير الديوان ، كما يتم 

حول دور األجهزة الرقابية ىف تنفيذ أهداف التنمية  صحفياملقابالت اإلذاعية وعقد مؤمتر 
 املستدامة.

   

 الفصل الرابع : عناصر المحتوى
 : نظرة عامة 
وواجباتــــه املرجعيــــة الدســــتورية والقانونيــــة يف شــــأن تكــــوين الــــديوان وممارســــة إختصاصــــاته وســــلطاته  -

 -الرقابية ترتكز على:
 م .2005( من الدستور اإلنتقايل لسنة 205املادة ) /1
 م .2015قانون ديوان املراجعة القومي لسنة  /2

ـــ  رع قـــد أوىل أمهيـــة إلســـتقاللية الـــديوان وبيـــان مـــن خـــالل النصـــوي الدســـتورية والقانونيـــة نالحـــ  أن املش 
ه الرقابيـة علـى النحـو الـذي يفضـى إىل إعـداد تقـاريره العامـة إختصاصاته وسلطاته لتمكينه مـن إنفـاذ سـلطت

 ءلة .ريعية علي ممارسة إختصاصها باملسابشفافية وإستقاللية تعني السلطة التش
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( مـن قانونـه الــيت 1يتمثـل نشـاط الـديوان يف قيامـه بتنفيــذ إختصاصـاته الـيت وردت يف املـادة السادســة بالبنـد )
اخلاضعة  األجهزةلكافة والرقابة على األداء املايل  السودان،عايري املراجعة يف تقضى بأن يتوىل الديوان وضع م

للمراجعـــة مبـــا يف ذلـــك اصـــيل اإليـــرادات واإلنفـــاا وفقـــاً للموازنـــات املعتمـــدة مـــن اجمللـــس الـــوطين واجملـــالس 
 التشريعية الوالئية.

ــــد ) ــــد )أ( مــــن ذات املــــادة مــــع عــــدم اإلخــــالل ب2كمــــا أنــــه  ــــت  مبوجــــب البن ( بعــــدد مــــن 1حكــــام البن
 -أمهها:اإلختصاصات 

 .أ(/6/2ألجهزة اخلاضعة للمراجعة املادة )القوائم املالية لمراجعة  -

 /هـ(.6/2اخلاضعة للمراجعة املادة ) لألجهزةتقييم األداء املايل الكلي  -

الــيت متــت مراجعتهــا  للجهــة عــة يتضــمن نتــائج املراجعــة وإرســالهيلي بعــد كــل مراجإعــداد تقريــر تفصــ -
 /و(.6/2وفقاً لألسس واملعايري املهنية املتعارف عليها املادة )

واجمللـــس  اجلمهوريـــةاخلاضـــعة للمراجعـــة ورفعـــه لـــرئيس  األجهـــزةإعـــداد تقريـــر ســـنوي بنتـــائج مراجعـــة  -
ة تسعة أشهر من هناي زال تتجاو حبسب احلال خالل مدة  واجملالس التشريعية الوالئية والوايلالوطين 

 /ز(.6/2السنة املالية املادة )

م بشأن خطة عمل الديوان 2016( لسنة 68تنفيذاً لتلك اإلختصاصات أصدر املراجع العام قراره رقم )
اخلاضــــعة للمراجعــــة إضــــافة  األجهــــزةم متضــــمناً املوجهــــات اإلداريــــة والفنيــــة وحصــــر 2016/2017للعــــام 

احملــددة هلــا وتنســيب القــوى العاملــة لكــل إدارة بالقــدر  الزمنيــةبإنفــاذ هــذه اخلطــة واملــدد  الصــلة للمحــاور ذات
 الذي يتناسب وما يليها من اخلطة.

يــؤثر الــديوان يف البيئــة اخلارجيــة احمليطــة بــه والــيت تتكــون مــن أصــحاب املصــلحة يف اإلســتفادة مــن تقــاريره 
ابيــة مفيــدة وواضــحة ومــوجزة وإحــداث الفــارا يف حيــاة املــواطنني ويتــأتى ذلــك بــان تكــون نتــائج تقــاريره الرق

 حبيث يسهل فهمها علي املواطن العادي . 
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وقد أصدر الديوان جمموعة من التقـارير اوضـح فيهـا أهـم املالحظـات اجلوهريـة والـيت سـوف تسـهم يف اسـني 
 األداء املايل لألجهزة اخلاضعة للمراجعة . 

 رأي اصحاب المصلحة في تقارير الديوان :
لــه بعــد أن  املقدمــةم 2015جمللــس الــوطين املــوقر تقــارير املراجعــة عــن العــام املــايل م أجــاز ا2017يف مــايو 

جتماعــات الــيت متــت بشــأن مناقشــة تقــارير واإلقتصــادية تقريرهــا عــن خالصــة اإلأصــدرت جلنــة الشــئون املاليــة 
 م .2015العام 

 -: تيأي المجلس بشأن هذه التقارير كاآلوقد بينت اللجنة في تقريرها ر 

م ومبتابعة اللجان مـع ديـوان املراجعـة القـومي خـالل فـرتة 2015مبا أن التقرير املقدم هو عن حسابات العام 
عملها حيت تاريخ تقدمي التقرير تبني هلا أن هناك اسنا قد طرأ وأن هناك كثري من توصـيات املراجعـة القوميـة 

ستدامة تطوير األداء املايل نوصي السـيد رئـيس ، وملزيد من إإنفاذهاو عمل هبا مت اللدي اجلهات احلكومية قد 
جملــس الــوزراء القــومي بتأســيس وحــدة أو جهــة تابعــة لــه مباشــرة تعــين مبتابعــة تنفيــذ قــرارات وتوصــيات اجمللــس 

 الوطين املتعلقة بتوصيات املراجع القومي.

ر علـي مـا بـذلوه مـن جهـد ويف ختام هذا التقرير تتقدم اللجان للسـيد املراجـع العـام ومعاونيـه بالشـكر والتقـدي
إلعــداد هــذا التقريــر الــذي يعتــرب مــن التقــارير الــيت متيــزت بالدقــة والشــمولية واملهنيــة العاليــة والتفصــيل احملكــم 
 والبيان الواضح مما سهل لألخوة األعضاء الدراسة امليسرة واحلصول علي املعلومات بصورة واضحة وشفافة.

زة تقريرهــا املشــرتك حــول تقريــر املراجــع العــام عــن حســابات العــام لســكم املــوقر بإجــالــذلك توصــى اللجــان جم
 من توصيات .حواه م وما 2015املايل

 ةــــــــــــــــــــــــــــالحوكم 

 اقيــق اجلــودة والتميــز يف  ت واهلياكــل التنظيميــة الــيت هتــدف إىلراوهــي جمموعــة مــن القــوانني والــنظم والقــرا
 ليات احلوكمة بالديوان :من آو هداف املناسبة والفعالة لتحقيق األ ليباألداء عن طريق إختيار األسا
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 م .2015قانون ديوان املراجعة القومي لسنة  -

والـذي يتكـون مـن  م2014 ( لسـنة 44قرار املراجع العام رقـم )  مبوجب املنشأ العام املراجع جملس -
رة وختطــيط السياســات ااملراجــع العــام ونوابــه ورئــيس قطــاع املــوارد املاليــة والبشــرية و ــت  اجمللــس بــإد

 .والرقابة علي األداء املهين واإلداري ناالعليا للديو 

هلـــا ولتوصـــيات  اً إنفـــاذو هـــين واألخالقـــي للعـــاملني بالـــديوان املوجهـــات اإلداريـــة الـــيت اكـــم الســـلوك امل  -
ــــاخلرطوم يف اكتــــوبر ور  ــــيم النزاهــــة الذاتيــــة املنعقــــدة ب م اــــت إشــــراف وإدارة املنظمــــة 2016شــــة تقي
العـام قـد أصـدر املراجـع  (Eة باللغـة اإللليزيـة )أفروسـاي اطقـريقية لألجهزة العليا للرقابة املاليـة الناألف

م والقاضـــي بإنشـــاء وحـــدة إلدارة النزاهـــة ضـــمن اهليكـــل التنظيمـــي 2017( لســـنة 61القـــرار رقـــم )
 والوظيفي للديوان وتتبع جمللس املراجع العام . 

( لســنة 70رقــم ) القــرار املراجــع العــامالســيد / صــدر أراجعــة الداخليــة دارة املإل قالليةتملزيــد مــن االســ -
  . تعد تقاريرها وترفعها جمللس املراجع العامأن  علىع العام مباشرة جمللس املراج م بتبعيتها2016

( مـــن قـــانون ديـــوان املراجعـــة 40للمـــادة ) نفـــاذاً عـــة الـــديوان ملراجـــع قـــانوين مســـتقل إيـــتم إســـناد مراج -
 م( .2016. )مرفق تقرير مراجعة م2015القومي لسنة 

 .هام والسلطاتمت إعداد هيكل تنظيمي للديوان ووصف وظيفي لتحديد الوظائف وامل    -

 ستراتيجية والموارداإل  : 

 :  وهتدف إسرتاتيجية الديوان إىل سرتاتيجياإلمن أهم العمليات اإلدارية اليت متارسها الوحدات التخطيط 

o  رؤيـــة تتمثـــل يف تطـــوير العمـــل الرقـــايب ليـــؤدي بكفـــاءة وفاعليـــة وجـــودة للمســـامهة يف تعزيـــز احلكـــم
والشــفافية يف إدارة املــال العــام ومتكــني اجمللــس الــوطين واألجهــزة التشــريعية الوالئيــة  املؤسســى الراشــد

 .من أداء مهامها بكفاءة وفعالية

o  ،محايـــة وتعظـــيم و رســـالة تتمثـــل يف إعطـــاء القيمـــة املضـــافة ومســـاعدة الدولـــة يف إدارة خمـــاطر العمـــل
 . لنوعية وكفاءة اخلدمة العامة وترشيد اإلنفاا العام
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o  وتقوية إستقاللية الديوان واحملافظة عليها.تعزيز 

o اسني اإلتصاالت الداخلية واخلارجية . 

o .تعزيز املوارد املالية والبشرية لضمان تنفيذ خطط املراجعة 

تتم إجازة موازنـة الـديوان بقـرار مـن رئـيس اجلمهوريـة بـرقم واحـد وقـد كانـت موازنـة  :الماليةالموارد  -
 -كاآليت: م  2016الديوان للعام 

 

 داتااالير / 1
 نسبة األداء التحصيل الفعلي الربط املقدر باجلنيه
15.000.000 5.663.081 37% 

 

 
ضــــعف ويالحــــ   يــــرادات الــــديوان يف رســــوم املراجعــــة احملصــــلة مــــن الوحــــدات اخلاضــــعة للمراجعــــةتتمثــــل إ

 للمراجعة.يرادات نسبة لضعف تقدير رسوم املراجعة مبوازنة الوحدات اخلاضعة التحصيل الفعلي لإل
 المصروفات:  /2

صـول ريـري املاليـة وقـد  مات والبنـود املمركـزة وإقتنـاء األتتمثل يف تعويضات العـاملني وشـراء السـلع واخلـد
 م كااليت:2016كان التنفيذ خالل العام 

 
 

اإليرادات

الربط المقدر

التحصيل الفعلي
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 المبالغ بماليين الجنيهات
 نسبة االداء التجاوز الوفر الصرف الفعلي المصدق بيان

 %99.6  0.4 103.6 104 تعويضات العاملني
 %97.8  0.3 13.7 14 شراء السلع واخلدمات

 %99.4  0.7 117.3 118 اجلملة
 

 

 

 -تعويضات العاملين :

وذلك  هجني 81,511,137م مببلغ 2016تقدم الديوان مبقرتح لبنود تعويضات العاملني للعام املايل 
لتحسني أوضاع املراجعني وضمان إستقرارهم حيث ظل الديوان يفقد الكثري من الكفاءات ومت إعتماد مبلغ 

 . جنيه 27.823.927ومت التصديق للديوان بإعتماد إضايف قدره  هجني 76,300,000
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 -كااليت :  تعويضات العاملنيم فقد مت إعتماد موازنة 2017أما يف العام 

نسبة االعتماد  ادــــــــــــــــاإلعتم رحــــــالمقت السنة
 للمقترح

نسبة التمويل  التمويل النسبي
 لالعتماد

 %90 137.742.495 %96 152.970.542 160.251.213 م2017
 

 -:م2017للعام    شراء السلع والخدمات

لتحقيق إستقاللية الديوان واسني بيئة العمل تضمنت ميزانية الديوان مصروفات شراء السلع واخلدمات 
مليون  34.8وتقدم الديوان مبقرتح مببلغ  ،ألجهزة املراجعة بالواليات إلخراجها من اإلعتماد على الواليات 

نأمل .م2017للعام ن املقرتح م %72حيث بلغت نسبة اإلعتماد جنيه مليون  25ومت إعتماد مبلغ  هجني
يف أن ترتفع نسبة اإلعتماد مقارنة باملقرتح حىت يتمكن الديوان من اقيق اإلستقاللية خاصة ألجهزة 

 املراجعة بالواليات.

 مبالينيم )املبالغ 2016م مقارنة بالعام 2017فيما يلي بيان اإلعتماد والتمويل للسلع واخلدمات للعام 
 اجلنيهات(.

نسبة اإلعتماد  اإلعتماد املقرتح السنة
 مقرتحلل

التمويل 
 النسيب

نسبة التمويل 
 لإلعتماد

 % 64 9 %47 14 30 م2016
 %67 16.6 %72 25 34.8 م2017
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 -:  م2017للعام    الممركزةالبنود  

ملقابلة السفر  %93بنسبة  هجنيمليون  6.4ومت إعتماد مبلغ  هجنيمليون  6.9إقرتح الديوان مبلغ 
  .للمؤمترات واللقاءات العلمية ومراجعة السفارات

 -:م2017للعام  قتناء األصول غير المالية  إ

م وذلك ملقابلة تكملة املرحلة الثالثة 2017للعام املايل  هجنيمليون  25.5تقدم الديوان مبقرتح مببلغ     
ها ثومكاتب ببعض الواليات وتأثيمن مشروع احلوسبة والتطوير يف إطار احلكومة اإللكرتونية وإنشاء مباين 

وتوفري وسائل نقل لبعض الواليات ، علمًا بأن الديوان لديه قطع أراضي خمصصه إلنشاء مكاتب وسكن 
 زع يف حالة عدم إنشائها.ـللن ةببعض الواليات وهي عرض

ن مشاريع مل يتم متويل أي موحىت إعداد هذا التقرير  %67جنيه بنسبة  مليون 17لقد مت إجازة مبلغ    
 التنمية املقرتحة هلذا العام.

 الموارد البشرية :  
اإلستشارية الفنية لإلدارة  اجلهةومتثل  قطاع املوارد املالية والبشريةتعترب إدارة شؤون العاملني أحد إدارات 

قدراهتا  تعىن جبميع األنشطة اإلدارية املرتبطة بتحديد إحتياجات الوحدة من املوارد البشرية وتنمية، العليا 
 -ورفع كفاءهتا، ومتثل عناصر إدارة املوارد البشرية:

 ـــــــةوارد البشريــــــــالقيام بأنشطة ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة امل. 

 ة.ــاإللتزام بأداء خمتلف األنشطة الوظيفية املتعلقة باملوارد البشري 

 ة.ـــــداف الفرديـــــــــــــة واألهـــــالعمل على اقيق األهداف التنظيمي 
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 -:  الهيكل التنظيمي والوظيفي

يف إطار إزدياد النشاط اإلقتصادي للدولة والتوسع الرأسي واألفقي يف عدد الوحدات اليت ختضع للمراجعة 
والذي حقق  %100ومت إكتمال تنفيذه بنسبة وملواكبة ذلك متت إجازة اهليكل التنظيمي والوظيفي 

 -:للديوان أهدافه املتمثلة يف

 . مواكبة اإلصالح اإلداري املنشود والنظرة املستقبلية للديوان 

  مراعاة التخص  وإعطاء املستويات الوظيفية األوزان احلقيقية هلا وفقًا حلجم األعمال واألعباء
 والواجبات.

 مع اقيق قدر كاف  من تفويض  ةمشاركة املستويات العليا يف رسم السياسات والتخطيط والربجم
 يف جوانب األعمال املختلفة .السلطات 

  اديث وتطوير األنظمة العاملة بالديوان والسعي للتطوير املستمر.و التوسع يف القطاعات 

  أما فيما يتعلق باهليكل الوظيفي اجملاز والذي جاء مستصحبًا اخلطة اإلسرتاتيجية الشاملة للديوان
 -هبدف :

  الكفاءة والفاعلية .تلبية املهام العامة والتفصيلية إلعالء درجات 

 .مواكبة التطوير املستمر يف جمال اجلودة الشاملة 

 . إستيعاب التوسع األفقي والرأسي يف مستويات احلكم املختلفة 

 .معاجلة اخللل الوظيفي وإستصحاب اإلحتياجات الفعلية 

 : لهيكل الوظيفي للعمال )خارج الهيئة(ا

والزيادة يف الوسائل احلركية يتطلب األمر إجياد البدائل نسبة للتوسع األفقي والرأسي يف جمال املباين 
ذلك يف احلصول على عدد مناسب من القوي العاملة ملواكبة التطورات  يكمنوالتحوطات الالزمة و 

واملتغريات املستمرة يف حجم العمل ، ولتقدمي خدمات فاعلة متت التوصية بإعادة النظر يف اهليكل الوظيفي 
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م واخلاي بتشكيل جلنة لدراسة اهليكل الوظيفي 2015( لسنة 49ملراجع العام رقم )للعمال وصدر قرار ا
 -للعمال )خارج  اهليئة( بالديوان ومن مهام تلك اللجنة وإختصاصاهتا:

 . دراسة اهليكل الوظيفي للعمال )خارج اهليئة( ووضع املعاجلات الالزمة 

  اصة يف جانب اإلدارات اليت خر هيكل خآإستصحاب التوسع الذي طرأ على الديوان منذ
 ختصي  مقر إضايف للديوان .إضافة إىل إستحدثت 

 .إعداد دراسة وافية وشاملة تستوعب اإلحتياجات احلالية واملستقبلية 

 -هيكل األجور:

مت تعديل أجور وخمصصات السيد/ املراجع العام ونوابه بناءا على ماجاء بقرار رئاسة اجلمهورية رقم  -
م واملتعلق بتحديد املخصصات 2016الصادر ىف العشرين من مايو  م2016( لسنة 459)

 -( من القرار على اآلتى:2واإلمتيازات حيث نصت الفقرة )

 مينح املراجع العام خمصصات وإمتيازات رئيس القضاء. -1

 مينح نواب املراجع العام خمصصات وإمتيازات نواب رئيس القضاء . -2

 م.1/1/2016يسرى القرار من   -3

 . م2016لسنة  924هذا القرار تم تنفيذ القرار الجمهورى  بناءا علي

م املتعلق باهليكل 2016( لسنة 255رقم) اجلمهوريأما بالنسبة للمراجعني فقد صدر القرار  -
 -:اآليتالراتيب والبدالت واملخصصات للمراجعني والعاملني بديوان املراجعة القومي ون  على 

القومي هيكل األجور والبدالت واملخصصات للمستشارين  يطبق على املراجعني بديوان املراجعة -
 القانونيني بوزارة العدل.

يطبق على العاملني بديوان املراجعة القومي من ريري املراجعني هيكل األجور والبدالت  -
 .وقد مت التطبيق واملخصصات املمنوحة لرصفائهم بوزارة العدل من ريري املستشارين
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 م .1/1/2016يسرى القرار من  -

م 2016ل أجور املراجعني بديوان املراجعة القومي لسنة ـــــــــــــــــــــــاي هبيكــــــــــــدول خــــــــــــــمت تصميم ج -
 -وعباً اآلتى:ــــــــمست

 األساسير ــــــــات األجـــــــــا  ت  مبشتقـــــــــــــمت اإللتزام مبا ورد ىف هيكل األجور للمستشارين فيم -
   بدل للرتحيل(. -بدل سكن  -ريالء املعيشة -الفئة اإلبتدائية )

/ج( من قانون 32وفقًا لن  املادة) األساسيمن األجر %50إستيعاب عالوة املراجعة بنسبة  -
 م.2016ديوان املراجعة القومي لسنة 

مكونات هيكل األجور للمراجعني تسعة درجات تبدأ من الدرجة التاسعة وحىت القطاع الثاىن  -
 اخلاي أسوة بدرجات املستشارين القانونني بوزارة العدل .

من األجر األساسي للحاصلني على زمالة  %100مت إستيعاب تكلفة عالوة بدل التفرغ بنسبة  -
 م.2015احملاسبني القانونيني وذلك وفقاً ملا جاء بقانون الديوان لسنة 

 وصية بتأجيل تنفيذ هيكلهم حلني إجازة بالنسبة للعاملني بالديوان من ريري املراجعني فقد متت الت -
 هيكل العاملني بوزارة العدل من ريري املستشارين.

 : جدول يبين موقف القوى العاملة بالديوان     

 الشاغرة المشغولة الوظائف المصدقة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالفئ
 725 1048 1773 املراجعني

 99 46 145 الكوادراملساعدة
 - 108 108 العمال
 824 1202 2026 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالجمل
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 التعينيإجراءات  فقد إكتملت( وظيفة 375) وقدرهاوظائف مدخل اخلدمة تبقى فيما يتعلق مب -
هندسة  – هندسة احلاسوب-علوم حاسوب -تقنية معلومات -احملاسبة)التالية تخصصات لل

 -وظيفة حسب اجلدول أدناه: 108لعدد ( السكرتارية - الربجميات

 العدد انــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيال
 75 حماسبة

 15 تقنية معلومات
 14 علوم حاسوب
 1 هندسة حاسوب
 1 هندسة برجميات

 2 سكرتارية
 108 الجملة

     
 (الفصل)إهناء اخلدمة( –الوفاة  –ستقالة اإلجدول يوضح حاالت ) -

 نــــــــــــــــالمراجعي انـــــــــــــــــــــــالبي

 إستقالة

 وفاة

 فصل 

5 

3 

2 

 10 إجمالي 

 

 

 



20 
 

 -:الذاتيالتطوير  

أصدر السيد/ املراجع العام القرار  املهينتنفيذًا خلطة العمل التدريبية بالديوان وتشجيعًا للتحصيل 
والذي قضى بإسرتداد رسوم  املهينم املتعلق بتشجيع التحصيل 2016سبتمرب7م( بتاريخ49/2016رقم)

ة ــــــــــــــــــينجح فيها املراجع لكافة مستويات الزماالت املهنية ذات الصل اليتات للمواد ــــــــــالتسجيل واإلمتحان
 مبهنة املراجعة .

 -فيما يلى حصر املؤهالت املهنية واألكادميية فوا اجلامعية للعاملني بالديوان وذلك على النحو التايل:

 -:  المؤهالت المهنيةأ/ 

 العدد ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤه
 77 عضوية الزمالة السودانية 

 5 العربيةعضوية الزمالة 
 82 مجموع حملة المؤهالت المهنية

 -:األكاديمية فوق الجامعيةالمؤهالت  أ/ 

 العدد لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤه
 11 ةمحلة درجة الدكتورا
 133 محلة درجة املاجستري

 42 محلة درجة الدبلوم العايل

 186 الجامعيةمجموع حملة المؤهالت األكاديمية فوق 
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   -:  األداء

  قامــت اإلدارات املختصــة بالــديوان بإنفــاذ مــا يليهــا يف اخلطــة حســب اإلمكانيــات املتاحــة وأســفرت
عــن إلــاز األعمــال الرقابيــة املخطــط هلــا ومت إعــداد التقــارير التفصــيلية بنتــائج املراجعــة ومت  جهودهــا

الـــيت رفعــت لـــرئيس اجلمهوريـــة وجمللســـكم املعنيـــة ومـــن د مت إعــداد التقـــارير العامـــة  ةإرســاهلا لألجهـــز 
 .املوقر وللوالة واجملالس التشريعية بالواليات 

 -:الخاضعة للمراجعة وموقف المراجعة منها    األجهزة

 ( من قانون ديوان املراجعـة القـومي لسـنة 6/2إعمااًل ألحكام املادة )م مت إعـداد تقـارير 2015/و
وفقـــاً لألســـس واملعـــايري متـــت مراجعتهـــا  والـــيتتفصـــيلية بنتـــائج مراجعـــة األجهـــزة اخلاضـــعة للمراجعـــة 

  .ساهلا لألجهزة املعنية املهنية املتعارف عليها ومت إر 

 وموقف المراجعة منها  ةجعجهزة الخاضعة للمرا األ نورد إحصائية ب  يلى  فيما  :- 

 :أدناه ملخص األجهزة الخاضعة للمراجعة- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العدد ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
 300 اهليئات والشركات 

 43 األجهزة القومية السيادية
 145 األجهزة القومية اإلقتصادية 

 678 األجهزة يف الواليات
 284 الوحدات واهليئات والشركات القومية بالواليات

 1450 الجملة
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 اليت متت مراجعة حساباهتا وصدرت تقارير بنتائج مراجعتها   األجهزةصيل اأدناه بيان بتف

واألجهزة اليت مازالت ات املراجعة عند إعداد هذا التقرير وتلك اليت مل تقدم حساباهتا للمراجعة 
حىت تاريخ هناية اخلطة واألجهزة اليت متت  تصفيتها وكذلك حاالت مراجعة األداء واملراجعة 

 البيئية.

 ات  الهيئات والشرك -1

 م2016العام  البيان

 127 وحدات تمت مراجعتها 

 120 وحدات تحت المراجعة )قدمت حسابات(

 19 وحدات لم تقدم حساباتها 

 10 تصفيتهات موحدات ت

 19 وحدات نشاطها متوقف

 3 مشاريع إنتهت فترتها الزمنية

 1 وحدات رفضت اإلستجابة لمراجعة حساباتها

 1 وحدات تم بيعها

 300 الوحدات الخاضعة للمراجعةمجموع 
 

األجهزة الخاضعة للمراجعة

هيئات وشركات

قومية سيادية

قومية اقتصادية

الوحدات بالواليات

وحدات قومية بالواليات
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 بالنسبة للوحدات الىت مل تقدم حساباهتا سوف تتم مراجعتها مستندياً حلني تقدمي حساباهتا.

 األجهزه القومية السيادية -2

 الوحدات السيادية انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 أخري-الجامعات -الداخلية -الدفاع  –األمن 

 18 الوحدات التي تمت مراجعتها

 21 وحدات تحت المراجعة

 4 وحدات لم تراجع

 43 عدد الوحدات الخاضعة للمراجعة

موقف مراجعة الهيئات والشركات

تمت مراجعتها

تحت المراجعة

لم تقدم حساباتها

تمت تصفيتها

نشاط متوقف

انتهت فترتها الزمنية 

رفضت االستجابة للمراجعة 

تم بيعها 
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 -األجهزه القومية اإلقتصادية :-3

 

 البيان

وحدات 

المالية 

 والزكاة

الصناديق 

والمجالس 

 والمراكز

الوزارات 

الوحدات و

 الخدمية

 

وحدات 

 متنوعة

 الجملة

 53 12 26 6 9 تمت مراجعتهاالوحدات التي 

 64 14 21 19 10 وحدات تحت المراجعة

 28 7 4 14 3 ع حتى تاريخهـــــم تراجـــوحدات ل

 145 33 51 39 22 مجموع الوحدات الخاضعة للمراجعة
 

األجهزة القومية السيادية

تمت مراجعتها

تحت المراجعة

لم تراجع
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 األجهزة في الواليات-4

 
 البيان

األجهزه 
الخاضعة 
 للمراجعة

تمت  ما
 عتهمراج

تحت 
 المراجعة

مراجعتها لم تتم 
 حتى تاريخه

 - 11 25 36 أجهزه سيادية

 27 37 89 153 وزارات

 61 36 92 189 محليات

 47 20 82 149 مصالح فرعيه تابعة للوزارات

 71 43 37 151 هيئات وشركات والئية ومشاريع زراعيه

 206 147 325 678 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالجمل

 ات  ة( وحد147والزالت )بالواليات ( وحده 325أنه متت مراجعة ) من  البيان أعاله يتضح
سوف تشرع  ة( وحد206) تتبقو %70بنسبة اضعة للمراجعة خ (وحدة678)املراجعة من مجلة 

 . املراجعة يف مراجعتها عقب اإلنتهاء من الوحدات ات املراجعة

  مقارنة بالعام السابق إذ متت مراجعة خالل هذا العام يالح  إزدياد عدد الوحدات اليت متت مراجعتها
 . وحدة للعام السابق 219وحدة مقارنة مع  325

 

جهزة القومية اإلقتصاديةموقف األ

تمت مراجعتها

تحت المراجعة

لم تراجع
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 الوحدات القومية بالواليات -5

 

  284وحدة ات املراجعة من مجلة  56من الوحدات القومية والزالت  وحدة59متت مراجعة 
وحدة سوف تشرع املراجعة يف مراجعتها  169وتبقت  ، %41وحدة خاضعة للمراجعة بنسبة 

 عقب اإلنتهاء من الوحدات ات املراجعة.

 قطاع المراجعة المتخصصة

ويعترب من القطاعات الىت م 2014قطاع املراجعة املتخصصة بقرار من املراجع العام يف أكتوبر  إنشاءمت 
نائب املراجع العام للمراجعة املتخصصة ويتكون القطاع من اإلدارات  هويشرف عليبالديوان  نشئت حديثاً أ

 -التالية:

 إدارة مراجعة نظم املعلومات. -

 املستدامه.إدارة مراجعة البيئة والتنمية  -

 إدارة مراجعة األداء. -

 .نائيةإدارة املراجعة اجل -

 

 
 

عدد الوحدات  البيان
 الخاضعة للمراجعة

 لم تتم مراجعتها حتى تاريخه تحت المراجعة ماتمت مراجعته

 134 38 41 213 وحدات إاادية
 35 18 18 71 شركات وهيئات ومشاريع قوميه

 169 56 59 284 الجملة
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 -مفهوم وأهداف أنواع المراجعة المتخصصة: -أوالً :

 (  IT Auditمراجعة نظم المعلومات) -1

والبيئة احمليطة بنظم املعلومات من حيث املخاطر  هتتم مراجعة نظم املعلومات جبميع النواحي الرقابية
وعمليات املعاجلة املتوقعة وريري املتوقعة وحوكمة تقنية املعلومات والرقابة والكفاءة وسرية املعلومات ، 

تتمثل مراجعة نظم املعلومات يف جتميع وتقييم ىل معلومات .إجراءات اخلاصة بتحويل البيانات إلعرب ا
الكافية لتحديد ما إذا كانت األنظمة املستخدمة قد مت تصميمها وتنفيذها وإدارهتا األدلة املناسبة و 

بشكل يضمن سالمة البيانات وحياف  على أصول الوحدة ويساعد يف اقيق أهدافها بكفاءة وفعالية 
 وإقتصادية.

ومات ومن د ستخدام نظم املعلإتواجه الوحدة واملتعلقة ب اليتتبدأ عملية املراجعة بتحديد املخاطر 
جراءات الرقابية إلتتبعها الوحدة لتقليل تلك املخاطر وتنقسم ا اليتجراءات الرقابية إلا وإختبارفح  

 .جراءات خاصة بالربامج التطبيقيةإجراءات عامة تطبق على بيئة نظم املعلومات و إىل إ

 المراجعة البيئية والتنمية المستدامة -2

مارسات البيئية للوحدة للتحقق من مدوري وموثق لل عي منتظمموضو  املراجعة البيئية عبارة عن فح 
تفرضها القوانني املنظمة للبيئة وسياسات الوحدة . كما تسعى التنمية املستدامة  اليتالوفاء باملتطلبات البيئية 

إىل تلبية حاجيات وطموحات األجيال احلاضرة من املوارد البيئية من دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة 
مبختلف تنمية اقيق التوازن بني متطلبات الكما هتدف التنمية املستدامة إىل على تلبية حاجياهتا منها  

 ومقتضيات محاية املوارد البيئية والثروات الطبيعية من جهة أخرى. جهةأشكاهلا وصورها من 
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 -أهداف المراجعة البيئية:

 للوحدة. البيئيفح  وتقييم موضوعي لألداء  -

 اديإر و الناجتة عن سلوك أ التحقق من الوفاء باملتطلبات أو اإللتزامات البيئية اليت تفرضها القوانني -
 . واعى للوحدة

 إىل األطراف ذوي العالقة. البيئيالتقرير عن األداء  -

 ثارها.آحماولة التنبؤ باملخاطر البيئية احملتملة واإلستعداد إلزالتها أو ختفيف  -

ساليب الرقابة قد حدثت بطريقة مناسبة تساعد أذا كانت إكد من فاعلية نظام الرقابة البيئية وما أالت -
 حنرافات.إلا كتشاف وتفاديإعلى 

 عادة تدويرها.إفات البيئية و لتقليل املخ -

مج واخلطط والتبليغ عن اإلحنرافات يف اومقارنته باملعايري واألهداف والرب  الفعليفح  وتقييم التنفيذ  -
 ومعاجلتها . الوقت املناسب 

 مراجعة األداء -3

أو  احلكومة عبارة عن فح  مستقل وموضوعي وموثوا فيما إذا كانت مشروعات األداء مراجعة
نظمها أو عملياهتا أو براجمها أو أنشطتها أو وحداهتا تعمل وفقًا ملبادئ اإلقتصاد والكفاءة والفعالية 

 . للتحسنيجمال إذا كان هناك  وما

ملراجعة والطرا اإلجرائية وتسعى إىل تتميز مراجعة األداء مبرونة أكرب ىف إختيار املواضيع وحماور ا
فح  مدى مراعاة الوحدة اخلاضعة للمراجعة ملبادئ اإلقتصاد والكفاءة والفعالية ، إىل جانب 

 .التثبت من اإللتزام بالقوانني واللوائح ذات الصلة

 الجنائية  المراجعة -4

الفح  والتقييم للمعلومات املالية لألفراد أو الوحدات إلستخدامها كدليل يف  اجلنائيةيقصد باملراجعة 
هبدف مالحقة فرد أو وحدة بتهمة اإلحتيال واإلختالس أو خمالفات  اجلنائيةاحملكمة وميكن إجراء املراجعة 

 . مالية أخري
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لدعم النواحي ذات تشري املراجعة اجلنائية إىل إجراءات حمددة تنفذ من أجل احلصول على األدلة ومجعها 
 وميكن ان تشمل هذه النواحي :  . قضائيةحالة وجود دعوى الصلة يف 

 حتيال.اإلرتكاب عمليات إلدافع املشتبه به والفري  .1
الغـــــــــؤ مت بتواطـــــــــؤ بـــــــــني عــــــــــــــــــــدد  فيمـــــــــــــا إذا كـــــــــان ادي يف مســـــــــرح اجلرميـــــــــةــــــــــــل مـــــــــــدليوجـــــــــود  .2

  املشتبـــــــــــــــــــه هبـــــــــــــــــــــــــــــــــم. من 
 . التعليقات اليت أدىل هبا املتهم خالل املقابالت .3
 . حماوالت تدمري األدلة .4

 موقف تنفيذ الخطة -ثانياً:

الوحدات  البيان
 المستهدفة

 تراجع حتى تاريخه لم تحت المراجعة تمت مراجعته ما

 - 3 19 22 إدارة مراجعة نظم المعلومات
 - 2 5 7 إدارة مراجعة البيئة والتنمية المستدامة

 1 2 7 10 إدارة مراجعة األداء
 1 7 31 39 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجمل

 

 

موقف تنفيذ مهمات المراجعة المتخصصة

وحدات تمت مراجعتها

وحدات تحت المراجعة

وحدات لم تراجع
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 ، منها خت  القطاع العام  (12) العامة مهمة من النيابة (18) أ حيلت هلا بالنسبة إلدارة املراجعة الشرعية 

املتبقية خت  القطاع  (6اما الـ )ات املراجعة  مهمة (1)وهنالك  ةممه (11)مت إستكمال مراجعة 
 اإلدارة على املهمات احملولة هلا وال ويعتمد عمل باإلدارة،عن مراجعتها لقلة املراجعني  االعتذارمت اخلاي 

 . لذلك مل تدرج ضمن اجلدول أعاله املستهدفةميكن التنبؤ بالوحدات 

 المهام األخرى المنجزة  -ثالثا:

 . لس الوطينـــدم للمجــــــتق اليتر ــــــــــــن التقاريـــــــــــــــتقرير عن مراجعة النظم ضم -

 . اتـــللقطاعات األخرى وأجهزة املراجعة بالواليمراجعة وتقومي تقارير البيئة  -

 تقدمي اإلستشارات والدعم الفين لتنفيذ املهام الرقابية. -

 .مراجعة تقارير األداء املعـــــدة بواسطـــــة قطاع الواليات -

 . وضع املادة التدريبية وتدريب الدفعة األويل والثانية علي تطبيق دليل مراجعة االداء -

( 6ويتدرب حاليًا ) E( مراجعني دبلوم مراجعة االداء من األفروساي6العام نال )خالل هذا  -
 .مراجعني لنيل الدبلوم 

 تقرير تقييم املخاطر ىف بعض الوحدات اخلاضعة للمراجعة. -

 م.31/8/2017م حىت1/9/2016تقرير املراجعة اجلنائية جلرائم املال العام للفرتة من  -

 م.31/8/2017م حىت1/9/2016طاع املصارف للفرتة من تقرير جرائم املال العام ىف ق -

 أهم أسباب اإلنحراف في الخطة

 .وعدم توفر املوجهات الكافية الهتاحداثة أنواع املراجعة املتخصصة وقلة اخلربة يف جما -

أخر عدم فهم وإملام إدارات الوحدات اخلاضعة للمراجعة بأنواع املراجعة املتخصصة مما يؤدي لت -
  املراجعة.اإلستجابة ملتطلبات 
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 -:  التق ارير العامة السنوية   

م واملادة 2005( من الدستور اإلنتقايل لسنة 114( و )2/4الفقرة ) (205وفقًا ألحكام املادة )
م ومن واقع التقارير التفصيلية اليت ا عدت بنتائج 2015/ز( من قانون ديوان املراجعة القومي لسنة 6/2)

 - إعداد تقارير سنوية عامة مت رفعها لرئيس اجلمهورية واجمللس الوطين وهي:املراجعة مت

 قطاع الحكم القومي 1

للحكومة القوميةاألداء المالي  أوالا   

 أجهزة الحكومة القومية ثانياا 

والخزانة الواحدة مشروع التحصيل اإللكتروني ثالثاا   

نظم الرقابة الداخليةتقييم  رابعاا   

بالقوانين واللوائح مراجعة إلتزام الوحدات الحكومية خامساا   

 المتحصالت والصرف خارج الموازنة في الحكم القومي والوالئي سادساا 

 مراجعة حسابي الدائنين والمدينين )العهد واألمانات( سابعا  

 تعويضات العاملين بالحكم القومي والواليات ثامناا 

لألسر الفقيرة االجتماعيومشروع الدعم  2016للعام  ديوان الزكاة تاسعاا   

وديوان األوقاف اإلسالمية باللاير السعودي هـ 7143الحج للعام حسابات مراجعة  عاشراا   

والية الخرطوم  - قطاع الجامعات الحكومية إحدى عشر   

2016مراجعة صناديق للعام  إثنا عشر  

بنتائج مراجعة العقود تقرير ثالثة عشر  

والمساءلة مصفوفة توصيات المراجعة ومستوى التنفيذ والمتابعة أربعة عشر  

 قطاع المراجعة المتخصصة 2

القومي والوالئي العام بالحكمالمراجعة الجنائية لجرائم المال  خمسة عشر  

 مراجعة نظم المعلومات ستة عشر

 تقرير تقييم المخاطر في بعض الوحدات الخاضعة للمراجعة  سبعة عشر

 مراجعة األداء 

أداء الدين العام مراجعة  ثمانية عشر  

وزارة المالية  –م 2016مراجعة أداء الموارد المخصصة للتنمية للعام  تسعة عشر  
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  الحكومية وعائدات اإلستثمار المشترك إدارة الهيئات والشركات عشرون

وعشرون ىاحد المالية والتخطيط اإلقتصاديتريات الحكومية بوزارة مراجعة اإللتزام على المش   

وعشرون نإثنا  الشيكات المرتدة والمتأخرات في إدارتي الضرائب والجمارك  

 اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ثالثة وعشرون

  وزارة الداخلية –الوافدين األجانب  علىالسودان والرقابة  إلىمراجعة أداء تنظيم الهجرة  أربعة وعشرون

 دور بنك السودان المركزي في التنظيم والرقابة على الجهاز المصرفي خمسة وعشرون

  ستثمار اموال المعاشيينإ في االجتماعيكفاءة الجهاز اإلستثماري للضمان  مراجعة أداء ستة وعشرون

 مراجعة أداء المركز القومي ألمراض وجراحة الكلي  سبعة عشرون

والية الخرطوم .  –مراجعة أداء خدمة جمع ونقل النفايات  ثمانية عشرون  

 مراجعة أداء مشروع زيرو عطش  تسعة وعشرون

والية الخرطوم  –هيئة مياه والية الخرطوم  –مراجعة أداء اإلمداد المائي  ثالثون  

وثالثون ىاحد والية الخرطوم  –مراجعة أداء الزكاة في الحد من الفقر    

والية الخرطوم  –مراجعة أداء إدارة السيول والفيضانات  إثنان وثالثون  

والية الخرطوم  –كفاءة مشروع الرقابة اإللكترونية على الطرق  ثالثة وثالثون  

والية الخرطوم  –مراجعة أداء صيانة الطرق  أربعة وثالثون  

ية الخرطوموال –مراجعة أداء تقديم خدمة التنويم السرير بمستشفى أمدرمان  خمسة وثالثون  

والية شمال دارفور –مدينة الفاشر  –مراجعة أداء سفلتة وإنارة الطرق  ستة وثالثون  

والية شمال دارفور  –مراجعة أداء مركز الفاشر لغسيل الكلي  سبعة وثالثون  

نثمانية وثالثو والية غرب دارفور  –مرحلة األساس  –مراجعة أداء إدارة تعليم الرحل    

والية شرق دارفور –مراجعة أداء مشروع أبو فاما الزراعي  تسعة وثالثون  

والية شرق دارفور   –التعليم الخاص  –مراجعة أداء وزارة التربية والتعليم  أربعون  

وأربعون ىاحد والية شمال كردفان  –وزارة الصحة  –مراجعة أداء إدارة مكافحة المالريا    

والية الجزيرة -المالرياأداء مكافحة مراجعة  إثنان وأربعون  

والية شمال كردفان  –مراجعة أداء التحصيل اإللكتروني   ثالثة وأربعون  

والية غرب كردفان  –مراجعة أداء وتشييد سدي مريوتة وبياض  أربعة وأربعون  

 مراجعة أداء دور المشروعات التنموية في التنمية والية جنوب كردفان  خمسة وأربعون

والية نهر النيل  –مراجعة أداء الوحدات السكنية بصندوق اإلسكان والتعمير  ستة وأربعون  

ل والية نهر الني –محلية عطبرة ووزارة الصحة  –نظافة محلية عطبرة  مراجعة أداء مشروع سبعة أربعون  

نثمانية وأربعو والية النيل األبيض  –صندوق اإلمداد الطبي  –مراجعة أداء الخدمة الدوائية    
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والية النيل االبيض  –( 26الدورة المدرسية رقم ) تسعة وأربعون  

والية كسال  –مراجعة أداء وزارة التربية والتعليم  خمسون  

وخمسونى حدا والية كسال  –مراجعة أداء مستشفي كسال التعليمي    

والية سنار  –مراجعة أداء اإلستثمار الزراعي  إثنان وخمسون  

والية القضارف  –مشروع الحل الجزري لمياه مدينة القضارف  ثالثة وخمسون  

والية النيل األزرق –مراجعة أداء هيئة مياه الشرب  أربعة وخمسون  

والية الجزيرة  –مستشفى ود مدني  –مراجعة أداء كفاءة تقديم خدمة التنويم  خمسة وخمسون  

والية البحر األحمر –مراجعة أداء شبكة مياه مدينة بورتسودان  ستة وخمسون  

 مراجعة أداء مشروع تثبيت الكربون والية القضارف  سبعة وخمسون

 المراجعة البيئية والتنمية المستدامة 

والية الخرطوم –االثر البيئي إلنحسار الغطاء النباتي  ثمانية وخمسون  

والية الخرطوم –المراجعة البيئية للخدمات الصحية  تسعة وخمسون  

م 2017 -م2016تقرير األثار البيئية للمدابغ البلدية والحديثة بوالية الخرطوم للعام  ستون  

والية الخرطوم –مراجعة بيئة المستشفيات وأثرها علي التنويم السريري  إحدى وستون  

والية الخرطوم  –مراجعة األثر البيئي للمعالجة والتخلص من النفايات الخطرة  اثنان وستون  

نثالثة وستو  –براج اإلتصاالت تقييم كفاءة وفعالية القوانين واللوائح واإلشتراطات التي تحمي البيئة من اثر ا 

  والية الخرطوم

والية الخرطوم  –مراجعة األثر البيئي لتلوث الخضر والفواكه  اربعة وستون  

والية شرق دارفور  –التلوث البيئي علي األطعمة  ثرأ مراجعة خمسة وستون  

وستونستة  والية شرق دارفور  –محلية الضعين  – المنزلية للنفايات البيئي األثر مراجعة   

 م2016/2017مياه النيل من التلوث والية الخرطوم للعام  تقييم كفاءة النظم البيئية لحماية سبعة وستون

الية جنوب و –مراجعة األثر البيئي للنفايات المنزلية وأثرها على بيئة حوض نياال الرسوبي  ثمانية وستون

 دارفور

 –بيض التعليمي كفاءة النظم البيئية للصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية مستشفى األ تسعة وستون

  والية شمال كردفان 

والية شمال كردفان  –مدينة األبيض  –المراجعة البيئية لمشروع النظافة  سبعون   

يرة والية الجز -المراجعة البيئية األثر الصرف الصحي علي البيئة بمنطقة الصناعات احدى وسبعون  

والية الجزيرة  –المراجعة البيئية ألثر القمائن علي البيئة  اثنان وسبعون  

ال والية كس –المراجعة البيئية لهيئة مياه الشرب  ثالثة وسبعون  

والية كسال  –المراجعة البيئية للنفايات الطبية بمستشفى كسال  اربعة وسبعون  
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والية النيل األزرق  –محلية الدمازين  –األثار البيئية لتصريف األمطار  خمسة وسبعون  

والية سنار  –مراجعة األثر البيئي لخزان سنار  ستة وسبعون  

والية القضارف  –القضارف  لمستشفىثر البيئي مراجعة األ سبعة وسبعون  

والية سنار  – الغير منظم لألشجار ععلن القطاألثار المترتبة  ثمانية وسبعون  

 قطاع الهيئات والشركات 3

 المؤسسات الزراعية والمتنوعة والمشروعات الممولة تسعة وسبعون

 الصناعات اإلستخراجية ثمانون 

 المؤسسات التجارية  احدى وثمانون

 المؤسسات المالية اثنان وثمانون

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة  ثالثة وثمانون

 الحوكمة المؤسسية أربعة وثمانون

 قطاع الواليات 4

الوالياتتقرير عن حسابات  خمسة وثمانون  

 قطاع الموارد المالية والبشرية 5

المتكامل عن أداء ديوان المراجعة القومي  السنويالتقرير  ستة وثمانون  

م2018-2014 لبناء القدرات موقف تنفيذ إستراتيجية الديوان  وثمانون سبعة  

ودور  م2030التنمية المستدامة لعام بخصوص  -(  A/70/L1)رقم المتحدة مم الجمعية العامة لأل قرار    وثمانون ثمانية

 المراجعة القومي في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة.لشراكة بين المجلس الوطني وديوان ا ا

 الشراكة مع المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية الموقرين   وثمانون تسعة

2030ـــــ  2015المستدامة جاهزية الدولة لتنفيذ أهداف التنمية  تسعون  

والمصارف البنوك-قطاع الهيئات والشركات  3  

المركزيبنك السودان  احدى وتسعون  

 مصارف الدولة وتلك التي تساهم فيها الدولة اثنان وتسعون

 المراجعة الجنائية لجرائم المال العام في نطاق مصارف وبنوك القطاع العام ثالثة وتسعون

 تقرير عن حاالت التعثر وعجز المخصصات ببنوك ومصارف القطاع العام  أربعة وتسعون

أداء التمويل األصغرتقرير عن مراجعة   خمسة وتسعون  

 خطاب المراجع العام عن البنوك ستة وتسعون
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 -: الديوان في المحاور التاليةشاط  ن

 ودة.ــــان اجلـــــضم دةــــــوحاط ــــنش 

 .نشاط إدارة التدريب والبحوث 

  تقنية املعلومات. إدارةنشاط 

 .نشاط وحدة اإلتصال 

 واإلحصاء.دارة العامة للمتابعة نشاط اال 

 .العالقات اخلارجية 

 -نشاط وحدة ضمان الجودة :

 م أصدر2015وىف يونيو م 2012مت إنشاء اإلدارة العامة لضمان اجلودة بقرار من املراجع العام يف يناير 
 املراجع العام قراراً بتسميتها وحدة ضمان اجلودة لتكون ات مسئوليته مباشرة.

 : الهدف من وظيفة ضمان الجودة- 

وأنه  تصميمه  ،تأكيداً معقواًل بأن نظام رقابة اجلودة بالديوان قد جرى تكفل لديوان املراجعة القومي    
وأن تقارير املراجعة  ،ال مبا يضمن اإلستجابة إىل املعايري املهنية واملتطلبات القانونية ع  يعمل على حنو ف

 الصادرة عن الديوان مالئمة.

 ة :الغاية من وظيفة ضمان الجود- 
 .إلتزام الديوان باملعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية 

  وتنفيذه بفعالية مع اإللتزام به. تصميمهأن نظام رقابة اجلودة قد مت 

  اجلودة وتعزيزه.رقابة جيري العمل دائماً حنو اسني نظام 

  مناسبة للظروف احلالية. ةيضمن الديوان أن تقاريره الصادر 
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   التي تتحقق بفضل وظيفة ضمان الجودة :المزايا- 
 .تعزيز املصداقية والثقة يف أداء الديوان 

 .اقيق الكفاءة واإلقتصاد والفعالية يف األداء 

 ونتائج املراجعة. الرفع من قدرات الديوان الناتج عن اسني األداء 

 .تقييم اإلحتياجات الفعلية والضرورية للتدريب 

 والكفاءة واإللتزام للعاملني بالديوان. ةزاهـإثبات الن 

 األداء.ب همإتاحة الرتقيات والتحفيز الفعلي للعاملني عند تقييم 

 .إمكانية قياس أداء الديوان 

 .جتنب إحتمال املنازعات القضائية واإلعرتاض على أداء الديوان 

 :شروط إنتق اء مهام المراجعة التى يتم إخضاعها لمراجعة ضمان الجودة- 

 -األخذ ىف اإلعتبار الشروط التالية: جيب  

 الياً.عمتثل خطرا  أهنا ساسأاملراجعة على  ةمهم تصنيف -

 الل مراجعات سابقة.خمهية نسبية عالية أتسجيل خمالفات ذات  -

 جمال مراجعة جديد. -

 و موضوع مراجعة معني.أهتمام اجلهاز التشريعي مبهمة خاضعة للمراجعة إ -

 ملهمة املراجعة. يتقاء الدور إلنتوقيت ا -

 ن تكون عينة املهام املختارة ممثلة لكل املهام الىت قام هبا الديوان.أجيب  -

   األعمال المنجزه :- 
 .إعداد اخلطة السنوية لإلدارة 

 )مراجعة ضمان اجلودة علي املستوي املؤسسى )للديوان ككل 

  ملهمة رقابية مالية.إجراء مراجعة ضمان اجلودة 
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 داءألودة ملهمة رقابية لجراء مراجعة ضمان اجلإ . 

  فروساىألدليل ا ها ىف تدريب املراجعني علىئعضاأمشاركة وحدة ضمان اجلودة بكلE   
 راجعة النظامية.للم

  دارى للديوان من قبل إلبالديوان ضمن مشاريع التطوير ا توصيف الوظائفاملشاركة ىف مشروع
 E (MDP.)فروساىألا

 فروساى ألاملشاركة ىف مشروع تطبيق دليل اE داء.ألملراجعة ا 

 دارات الفنية عند الطلب. إلتقدمي املشورة ل 

 .املشاركة يف ورشة التقييم الذايت ملراجعة نظم املعلومات 

 األجهزة الرقابية مع الربملان املنظمة بواسطة االفروساي  ةاملشاركة يف ورشة عمل عالقE  بالتعاون
 ( االملانية.GIZمع منظمة ) 

  املنظم بواسطة االفروساي املشاركة يف مؤمتر الرقابة علي اقيق أهداف التنمية املستدامةE  بالتعاون
 ( االملانية.GIZمع منظمة ) 

 -:مراجعة المهام الرق ابية  

خري تنفيذ وتسويق الوحدات السكنية داء عن تأألملهمة رقابة امت القيام مبراجعة ضمان اجلودة  -
جتماعى للفرتة اإلستثمارى للضمان اإلباجلهاز  53خضر مربع ألبالوادى اوى السكىن أمبشروع امل

 م.2015-2012من 

 :األعمال المخطط لها- 
  دارات املعنية بتنفيذ التوصيات الواردة بتقارير مراجعة إلمبتابعة ا وحدة ضمان اجلودةالقيام من قبل

 كد من تنفيذ التوصيات.أضمان اجلودة للت

 عمال أداء لتحقيق اجلودة ىف كافة ألتنفيذ التوصيات ومدى اسن ا كتابة تقرير عن متابعة
 املراجعة.
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 هدف اخلطة املوضوعة. ستمرار يف برنامج التدريب لتحقيقإلا 

 

 -ضمان الجودة:  مؤشرات تحقيق أهداف مراجعة 

 جراء مراجعات ضمان اجلودة.إضمان اجلودة لديوان املراجعة القومي عند  العمل بدليل 

  اجلودة على املستوى املؤسسى ومستوى الرقابة املالية ورقابة األداء بإتباع إنتظام مراجعات ضمان
 املمارسات اجليدة الىت يتضمنها دليل ضمان اجلودة.

  فرزته تقارير أ جراءات مناسبة على ضوء ماإلتطوير املمارسات املتعلقة بالرقابة املالية واألداء نتيجة
 مراجعة ضمان اجلودة.

 .زيادة الوعى ونشر ثقافة اجلودة لدى موظفى الديوان باملمارسات اجليدة ىف جمال ضمان اجلودة  

 -نشاط إدارة التدريب والبحوث: 
 أوالً: الخطة القومية للتدريب:

 -مت تنفيذ فرصتني للتدريب اخلارجى تتمثل يف :
 دراسة ماجستري يف احملاسبة بالصني -

 باهلندتدريب علي مراجعة نظم املعلومات  -

 -ثانياً: التدريب الداخلى:
 أدناه:البيان ( مراجعاً وفق  650نفذت إدارة التدريب خطتها التدريبية حيث أستهدفنا ) 

يف م 2016حــىت مطلــع ديســمرب واســتمر  م2016اكتــوبر مت تنفيــذ كــورس ملــواد الزمالــة الســودانية يف  -
مرحلة العضوية ويقام باملركز القومي  منومادتان ) املهارات( ( مواد منها مادتان من مرحلة الشهادة 4)

كمـا مت   ( مراجـع134ذا بلـغ عـدد الدارسـني )إللدراسات احملاسبية بتمويل من اجمللس القـومي للتـدريب 
م 2017م وســـــوف يســـــتمر حـــــيت هنايـــــة نـــــوفمرب 2017تنفيـــــذ الكـــــورس الثـــــاين يف مطلـــــع أريســـــطس 

 .مراجع 239د بلغ عدد الدارسني للمستويات الثالثة)االساس،املهارات،العضوية( وق
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 : لمراجعة األداء( Eبرامج مراجعة األداء الحتمية ) دليل األفروساي  ثالثاً: 
يتكـــون هـــذا الربنـــامج مـــن ثالثـــة مراحـــل مبعـــدل بســـة أيـــام لكـــل مرحلـــة ، بـــدأت الدفعـــة األويل يف فريايـــر 

مراجع مـن املركـز والواليـات ومـن  29وبلغ عدد املتدربني  2017م وأهنت مرحلته األخرية يف يوليو 2017
 مراجع. 27لعدد م 2017ية مرحلتها االويل يف أريسطس د بدأت الدفعة الثان

 -ترجمة الموضوعات المهنية: -رابعاً:
 -ىف اآلتى: تتلخ  املوضوعات الىت متت ترمجتها

 ملف مراجعة قضايا املياه. -

 جتربة الديوان يف املراجعة البيئية. -

 املراجعة البيئية من دولة اهلند.مادة علمية عن  -

 لوائح محاية البيئة. -

 لوظائف املراجعة. نييمبتطلبات التع E موجهات وقواعد االفروساي  -

 الرتمجة التتبعية والتحريرية لورشة التقييم الذايت. -

 الرتمجة التحريرية ملؤمتر وورشةالرقابة علي أهداف التنمية املستدامة. -

 الوظيفي ملوظفي الديوان.ورقة عن موجهات الرتقي  -

 تقرير عن ورشة النزاهة. -

 ورقة عن التدفقات املالية ريري املشروعة -

 جمموعة أخبار للصفحة االلكرتونية. -

 تقرير ملنظمة االيفاد. -

 تقرير أداء الزكاة. -

 تقرير أداء الطرا واجلسور. -

 ملفات املهمة النموذجية للرقابة املالية. -
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 :  الزمالةالتفرغ إلمتحانات    -خامساً:
 .( مراجع ألداء إمتحانات الزمالة السودانية 114مت إجراء تفرغ لعدد)

 -خارج السودان:والمؤتمرات وورش العمل  التدريب    -:سادساً  

يشمل هذا اجملال املنح املقدمة من الدول الصديقة واملنظمات املهنية الدولية واألفريقية والعربية حبكم 
فإن الديوان إضافيني أي مشاركني  ترشيحممثالً حلكومة السودان . هذه املنح جمانية ويف حالة  الديوانعضوية 

 .اإلقامةاملنظمة  اجلهةيتحمل كامل نفقات السفر واإلعاشة وأحياناً يتحمل الديوان النثرية فقط وتتحمل 
م حىت 1/10/2016فيما يلي ملخ  للمشاركني يف منح وبرامج تدريبية باخلارج خالل الفرتة من 

 .( مشارك89 بعدد )م 30/9/2017
 الفترة الدولة النشاط

 إلي من
 م15/10/2016 م2/10/2016 جنوب افريقيا  الدورة التدريبية لمراجعة األداء 

 م6/10/2016 م2/10/206 جنوب افريقيا  المشاركة  في اإلجتماع السنوي للجنة بناء القدرات
 م22/10/2016 م19/10/2016 تونس دعوة لحضور الدورة الثانية عشر للجمعية العامة 

 م22/10/2016 م16/10/2016 المانيا  ورشة حول مناهج ونظم الشفافية 
 م27/10/2016 م24/10/2016 اندويسيا  اإلجتماع السابع عشر لمجموعة مراجعة البيئة 

 م5/11/2016 م31/10/2016 جنوب افريقيا  ورشة التحديث التقني
 م11/11/2016 م6/11/2016 الجزائر نماذج الرقابة الداخلية الحديثة 

ورشة مراجعة األداء + ورشة مراجعة نظم 
 المعلومات + ورشة المراجعة النظامية 

جنوب افريقيا 
 )درين(

 م11/11/2016 م6/11/2016

اللقاء التدريبي حول إدارة المخاطر المالية في 
 اإلستثمارات والمشروعات 

 م16/11/2016 م13/11/2016 الكويت 

 م 25/11/2016 م19/11/2016 السعودية قياس أداء األجهزة العليا للرقابة 
البرنامج الدولي الرابع للتدريب حول مقدمة المراجعة 

 البيئية 
 م6/12/2016 م20/11/2016 الهند

 م11/12/2016 م5/12/2016 األمارات  مؤتمر األنكوساي الثاني عشر
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 م24/12/2016 م18/12/2016 تونس  تدريب إيفاء معايير األنتوساي 
 م 24/12/2016 م18/12/2016 المغرب  تحليل األثار االقتصادية للمشكالت البيئية 

منظمة ( بين 24المشاركة في اللقاء المشترك رقم )
االمم المتحدة والمنظمة العالمية لألجهزة العليا 

 للرقابة والمحاسبة األنتوساي 

 م2/6/2017 م31/5/2017 النمسا

جنوب  ورشة عمل مراجعة السلطات المحلية 
 افريقيا)بريتوريا(

 م10/6/2017 م4/6/2017

البرنامج الثالثي لمراجعة األداء وحدة التعليم 
 م(2018 –م 2017األلكتروني )

 م16/6/2017 م11/6/2017 جنوب افريقيا

المشاركة في البرنامج الثالثي لمراجعة األداء 
 م وحدة التعليم اإللكتروني 2018 –م 2017

 م16/6/2017 م11/6/2017 جنوب افريقيا

المشاركة في اإلجتماع السنوي لمجموعة البئية 
 التابعة لمنظمة األفروساي 

 م8/7/2017 م2/7/2017 الكنغو

 الرقابةالمشاركة في اإلجتماع الثالث لمجلس 
 المؤقت 

 م8/7/2017 م5/7/2017 كينيا 

المشاركة في المرحلة االولي من البرنامج الثالثي 
 لمراجعة نظم المعلومات 

جنوب 
 افريقيا)بريتوريا(

 م8/7/2017 م2/7/2017

 م22/7/2017 م16/7/2017 جنوب افريقيا ورشة عمل اإلتصال السنوية 
اللقاء التشاوري بشأن إعداد المخطط اإلستراتيجي 

 م2022-م2018للمنظمة العربية 
 م 20/7/2017 م16/7/2017 الجزائر

إجتماع رؤساء األجهزة العليا للرقابة واصحاب 
المصلحة بشأن )مراجعة اإلستعداد والتنمية 

 المستدامة (.

 م21/7/2017 م20/7/2017 امريكا )نيويورك(

دارة األصولورشة عمل   م2/9/2017 27/8/2017 جنوب افريقيا المشتريات وا 
 م16/9/2017 م10/9/2017 يوغندا  ورشة عمل الصناعات االستراتيجية 

 م29/9/2017 م23/9/2017 االردن  اللقاء التدريبي حول الرقابة علي األدوية 
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 م16/9/2017 م10/9/2017 جنوب افريقيا المتكاملة  السنويةورشة التقارير 
 م14/9/2017 م10/9/2017 الكويت ورشة تقييم كفاءة عمليات التخلص من الفائض

 م22/9/2017 م17/9/2017 امريكا واشنطن اإلجتماع السنوي للجنة بناء القدرات
 م 29/9/2017 م27/9/2017 جوهانسبيرج ورشة عمل إطار تطوير الكفاءة المهنية 

افريقيا جنوب  ICTورشة اإلتصال وتقنية المعلومات 
 )بريتوريا (

 م9/9/2017 م3/9/2017

 م26/9/2017 م17/9/2017 فنزويال   مراجعة سفارة فنزويال )كركاس(
 م 30/9/2017 م10/9/2017 الهند منحة تدريبية من المركز الدولي لنظم المعلومات 

 م23/9/2017 م17/9/2017 زمبابوي ورشة األدلة الجنائية الرقمية 
 م27/9/2017 م24/8/2017 السعودية  بعثة الحج

 -تدريب غير العاملين بالديوان: -:سابعاً  

( متدرب من اخلرجيني والطلبة يف خمتلف اإلدارات 62وفقًا لالئحة التدريب والبحوث مت تدريب عدد)
 .بالديوان 

 البرامج التدريبية الخاصة    -:ثامناً  

  -يقوم الديوان بتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالوحدات احلكومية وقد مت تنفيذ :

 ارك.ــــــــــــــ( مش30م لعدد )1/9/2016م إيل 28/8/2016تدريب احملاسبني للفرتة من :االولالبرنامج  -
 ( مشارك.20م لعدد)29/9/2016م إيل 27/9/2016: تدريب الصيارفة للفرتة من  الثانيالبرنامج  -
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 -البحوث والمكتبة.  -:تاسعاً  

من خالل واملعاهد العليا وطالب الزماالت املهنية والدراسات العليا مت تقدمي املساعدة العلمية لطالب اجلامعات 
مدهم باملعلومات املالئمة عن طريق املقابالت الشخصية وملء اإلستبيانات والسماح هلم بدخول املكتبة وذلك 

م 1/9/2016خالل الفرتة من ولويات إدارة التدريب والبحوث ويف وهو من أبغرض تشجيع البحث العلمي 
 -:إرتاد املكتبة م 30/8/2017إيل 

 .( مراجع 20عدد ) -
 .( باحث لرسائل املاجستري 5عدد ) -
 . سبكالوريو ( طالب 30عدد ) -
 . ( طالب يف رحلة علمية من جامعة اإلمام اهلادي65عدد ) -
 ( طالب يف رحلة علمية من جامعة شندي . 60عدد ) -

 -: شراء أجهزة ومعدات :  عاشراً 

التصوير ( واسكنر  –مت شراء عدد مقدر من أجهزة احلاسوب والالبتوبات وماكينات ) الطباعة 
 واجهزة عرض حديثة لقاعات التدريب وذلك خصماً من متبقي منحة البنك الدويل . 

 -نشاط إدارة تقنية المعلومات:

ومت تنفيذ واصلت إدارة تقنية املعلومات يف تنفيذ املرحلة الثالثة من مشروع تطوير نشاط تقنية املعلومات 
 يت : اآل

 ركة الفافا للكمبيوتر ل األجهزة اخلاصة هبا والذي تقوم به شتركيب شبكة مبين الطائف وتشغي
 .احملدودة 
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 املؤمترات املرئية تركيب وتشغيل أجهزة (Video Conference )بىن الطائف وشارع مب اخلاصة
لذات  املتبقيه حسب اخلطة ومت إختبارمها بنجاح ، وسيتم التوجه للواليات، ووالية مشال كردفان النيل

 املوضوع وتنسيق ذلك مع تشغيل الربط الشبكي لكل والية مع الرئاسة . 

 -منها:والمهام كما أنجزت إدارة تقنية المعلومات خالل هذه الفترة الكثير من األعمال 

  . متابعة شراء وتركيب أجهزة السبورات التفاعلية بقاعات التدريب بالطائف 

  .املساعدة ىف شراء األجهزة وكل مايتعلق باألجهزة اإللكرتونية وملحقاهتا واديد مواصفاهتا 

 .توزيع وتركيب أجهزة احلاسوب وملحقاته 

 والعمل على حل مشاكل النظام بالتواصل مع  متابعة عمل نظام حوسبة العمل املايل واإلداري
 .الشركة املنفذه

  مت التعاقد مع شركة الكرتوهيلب لتقدمي دعم فين لصيانة الطابعات وماكينات التصوير والفاكسات
حيث مت تركيب واحدة مببين الطائف  (UPS- 30Kva)مت تشغيل البطاريات الـــبشكل دوري . 

 واألخري بشارع النيل وتعمل بشكل جيد . 

 لشبكة وأستخدام الربيد اإللكرتوين والــــــــ تنوير وتدريب رؤوساء القطاعات ومدراء اإلدارات عن ا
(Outlook  . مبعمل احلاسوب بالطائف ) 

  كما مت تنوير وتدريب العاملني جبهاز املراجعة والية اخلرطوم علي الربيد اإللكرتوين ومت ربط
 ( .Outlookشبكتهم بشبكة الرئاسة وإدخاهلم علي الدومني والــــــــ )

  عملها للمراجعني املستوعبني اجلدد . مت تنوير عن اإلدارة و 

 ــــــــال ة ممثلي إدارة تقنية املعلومات يف ورشة موظفي تقنية املعلومات واإلتصـــــــمشارك 
 املقامة يف جنوب أفريقيا .   Eروساي لألف

 لكرتوينل اإلـــدورات التدريبية اخلاصة بشاشة املراجع القومي يف نظام التحصيــــــمتابعة وتنسيق ال     
 " اخلاي بوازرة املالية .   15أورنيك " 
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  تنفيذ وتنسيق الدورة التدريبية يف جمالITIL & Disaster Recovery  ملوظفي إدارة تقنية
 املعلومات . 

 ( مشاركة ممثل إدارة تقنية املعلومات يف ورش التقييم الذايت ملراجعة نظم املعلوماتITASA . ) 

  تلبية طلبات اإلدارات املختلفة لصيانة أجهزة احلاسوب وملحقاهتا وتوفري الشبكة وضماهنا توصيلها
 لكل األجهزة الطرفية بالديوان . 

 ستشارات ومعاجلة اخطاء الطباعة  كل ما    تقنية املعلومات من إمساعدة املراجعني يف
 وتصميم األريلفة للتقارير وريريه . 

 -:  ال                       دة االتصوحاط               نش
 نبذة عن وحدة اإلتصال -أوالً:

خ ــــــــم بتاري2015ة ـــــــ( لسن40مت إنشاء وحدة اإلتصال بالديوان بقرار السيد/ املراجع العام رقم )
م تنفيذٌا لتوصيات وموجهات املنظمة األفريقية للدول الناطقة باإللليزية  2015/ يوليو/16

  ىف شأن خلق عالقات فعالة وناجحة بني أجهزة الرقابة وأصحاب املصلحة. (E-)أفروساى

 المهام واإلختصاصات

 خلق عالقات وتفامهات ناجحة مع األطراف ذات املصلحة املشرتكة املتمثلة ىف )رئاسة اجلمهورية، /  1
من اإلقتصادى،مفوضية مكافجة اجمللس الوطىن، ديوان احلسبة واملظامل،وزارة العدل،وزارة املالية،األ

 الفساد واجلهات ذات الصلة.
متابعة توصيات املراجعة. التنسيق مع أصحاب املصلحة املشرتكة ىف إجتاه تطوير الفعالية والكفاءة ىف / 2  
 . التنسيق مع أصحاب املصلحة املشرتكة لتوصيل وشرح مهام وعمل الديوان للمجتمع  /3
بني الديوان وأصحاب املصلحة املشرتكة من خالل التنسيق والتعاون / خلق عالقة فعالة وناجحة 4

 والتواصل املتبادل بني الطرفني.
 . اسني فهم وتثمني دور الديوان وتأثريه من خالل املسئولية التضامنية واملساندة / 5
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 نشاط وحدة اإلتصال

مدير مكلف لوحدة اإلتصال بتسمية  م2015/سبتمرب/ 29( بتاريخ 53رقم )أصدر املراجع العام قرار 
 -ومن األنشطة الىت قامت هبا اآلتى:م 2016منتصف شهر مايو/  إال أنه بدأ نشاط الوحدة فعلياً ىف

رقم ومت إجازهتا بقرار السيد/ املراجع العام  م2018-2016إعداد إسرتاجتية اإلتصال للديوان   -
اإلتصال الداخلى واخلارجى )الرؤية والىت تتضمن إسرتاتيجية م 2016/ يوليو /22( بتاريخ 29)

 ،الرسالة، األهداف الرئيسة ،املستهدفون ،أدوات وقنوات اإلتصال وخطط العمل( واملتابعة والتقييم.
/ 29( بتاريخ 19إعداد سياسة اإلتصال للديوان والىت مت إجازهتا بقرار السيد/ املراجع العام رقم )  -

 .م2017مارس /
 إعداد هيكل تنظيمى ووصف وظيفى لوحدة اإلتصال.  -
 تنوير القيادات بالديوان )رؤساء القطاعات، مديرى اإلدارات العامة ورؤساء األقسام(.  -
 وضع اخلطة العامة للوحدة واإلشراف على تنفيذها.  -
ملراجعة والية اخلرطوم م ملنسوىب جهاز ا2017-2016ن إسرتاتيجية الديوان ـــــــــــرى عـــــــعرض تنوي  -

 .م9/3/2017خ ــــــــــــــــــــــــبتاري
اإلشراف على الربيد اإللكرتوىن اخلارجى ) قسم العالقات اخلارجية ( مثل الرد على املراسالت الواردة   -

( وهى خاصة باملراجع 80من املنظمات الدولية ، والرتتيب للمشاركات اخلارجية والىت بلغ عددها )
ونوابه أو املراجعني ومتثلت ىف  مؤمترات وإجتماعات وورش عمل وزيارات متبادلة وذلك  العام

 بالتنسيق مع إدارة العالقات العامة . 
 ات     المشارك  -ثانياً :

مشاركة الوحدة ىف اإلجتماعات املشرتكة بني الديوان وجلان اجمللس الوطىن ملناقشة مالحظات    -
 م حبضور مدراء الوحدات اخلاضعة للمراجعة.2015عام عن العام وتوصيات تقارير املراجع ال

اإلقتصادية للمجلس  اخلرطوم واللجنةمشاركة الوحدة ىف اإلجتماع املشرتك بني جهاز املراجعة والية    -
 م.2015لوالية اخلرطوم ملناقشة مالحظات وتوصيات تقارير املراجع العام عن العام  التشريعي

 جنوب أفريقيا. –بريتوريا  –املشاركة ىف ورشة عمل اإلتصاالت السنوية   -
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 الورش والمؤتمرات    -ثالثاً :

أقيمت  واليت E –للنزاهة بالتعاون مع منظمة األفروساى  الذايتالتنظيم واإلشراف على ورشة التقييم    -
 م.13/10/2016م اىل 9/10/2016باخلرطوم ىف الفرتة من 

 واإلشراف على مؤمتر دور األجهزة الرقابية ىف اقيق أهداف التنمية املستدامةالتنظيم   -
والوكالة األملانية للتعاون  الوطينم باخلرطوم بالتعاون مع اجمللس 22/5/2017الذى مت تنظيمه بتاريخ 

 . (GIZ) الدويل

  واليتاملستدامة - التنظيم واإلشراف على ورشة عمل منهجية اإلنتوساى ىف مراجعة أهداف التنمية  -
 .(GIZ) الدويلاألملانية للتعاون  م بالتعاون مع الوكالة23/5/2017أقيمت باخلرطوم بتاريخ 

 واليت E –التنظيم واإلشراف على ورشة عمل التخطيط ملراجعة األداء بالتعاون مع منظمة األفروساى   -
 م .20/10/2016إىل  16/10/2016ة من أقيمت باخلرطوم ىف الفرت 

التنظيم واإلشراف على ورشة عمل التقييم الذاتى ملراجعة نظم املعلومات بالتعاون مع منظمة    -
 م.21/7/2017م اىل 15/7/2017والىت أقيمت باخلرطوم ىف الفرتة من  E –األفروساى 

التنظيم واإلشراف على ورشة عمل تقييم املرحلة الثانية من برنامج العالقة بني الديوان وجلان اجمللس   -
م بالتعاون مع  27/7/2017ىل م إ26/7/2017ىف الفرتة من باخلرطوم  اقيمت الوطىن والىت

 .(GIZ)والوكالة األملانية للتعاون الدوىل E –منظمة األفروساى 
 

ياراتتنظيم الز  -رابعاً :  

ع القطا  ومراجعي حماسيبللديوان واخلاصة مببادرة إحرتافية  E -التنظيم لزيارة وفد منظمة األفروساى   -
 م .8/3/2017ىل م إ7/3/2017العام ىف الفرتة من 

خالل زيارهتم للتعرف على أنشطة الديوان  اهلادياملشاركة ىف برنامج إستقبال طالب كلية اإلمام   -
 م .6/3/2017وذلك بتاريخ 

املشاركة ىف برنامج إستقبال طالب جامعة شندى خالل زيارهتم للتعرف على أنشطة الديوان وذلك   -
 م .3/8/2017بتاريخ 
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التوثيق لبرامج الديوان    -خامساً :  

 م. 2017رمضان  17للعاملني بالديوان  املشاركة والتوثيق لربنامج اإلفطار السنوى األسرى  -

املشاركة والتوثيق لربنامج تسليم شهادات ميسرى الربنامج الثالثى ملراجعة األداء واإللتزام واملراجعة  -
 .(IDI )  النظامية املمنوحة من ال

ىف شهادتى املشاركة والتوثيق لربنامج تكرمي أبناء العاملني بالديوان بالعاصمة والواليات املتفوقني  -
 . م19/7/2017م وذلك بتاريخ 2017األساس والثانوى للعام 

املشاركة والتوثيق لربنامج تسليم شهادات الدارسني لربنامج دليل مراجعة األداء وامليسرين الذين قاموا  -
 م.27/7/2017بتدريس دليل املراجعة النظامية وذلك بتاريخ 

ة بالواليات)مؤمتر الواليات( ــــــــاء أجهزة املراجعـــــــام مع رؤســـــــــــاملشاركة والتوثيق إلجتماع املراجع الع -
 م . 2/8/2017خ ــــبتاري

 إعداد تقرير األعمال املشرتكة بني اجمللس الوطىن املوقر ورئاسة اجلمهورية املوقرة وديوان املراجعة القومى. -
 

 -:  للمتابعة ولإلحصاءدارة العامة  اإلنشاط  

م لتكون ات إشراف نائب املراجع 2014( 50مبوجب قرار املراجع العام رقم )أنشئت إدارة املتابعة 
  -العام للمراجعة املتخصصة وحدد القرار مهامها وإختصاصاهتا التالية : 

    حصر مجيع املراجعني. 
    بالوحدات اخلاضعة للمراجعة من كل قطاع إعداد بيان . 
    . متابعة وإستالم خطط العمل التفصيلية عن كل عام من القطاعات واإلدارات املختلفة 

   . إستالم خطط اإلجازات والتدريب واملهام الرمسية من قطاع املوارد املالية والبشرية 

  إعداد جدول سنوي موحد يتضمن خطط املراجعة السنوية مبا فيها خطط اإلجازات ، التدريب
 ومتابعة اديثه بالتنسيق مع اللجنة العليا .  واملهام الرمسية

  . توزيع املراجعني علي الوحدات املستهدفة حسب اجلدول املوحد والتنسيق يف ذلك مع اللجنة العليا 

  . إعداد تقرير شهري عن موقف تنفيذ اجلدول املوحد 
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 -: االدارة العامة لإلحصاء والمتابعة  محاور نشاط  
 اوالً : الوحدات الخاضعة للمراجعة من واقع المصفوفة :  

 ( وحدة خاضعة للمراجعة تفاصيلها كاأليت :  515مت إجازة مصفوفة املخاطر واألمهية النسبية بعدد )

             وحدة    266قطاــــــــــــع اهليئـــــــــات والشركــــــــات 

              وحدة    192قطاـــــــــــــع احلكــــــــــــــم القومــــــــــــــــــي 

                وحدة      57جهاز املراجعة والية اخلرطوم 

 وحدة     515                                 اإلجمالي 

 :   الخطط التفصيلية :  ثانياً 

لنظامية واليت مبوجبها يبدأ العمل وينتهي ويتم إعدادها بواسطة رؤساء وهي من أهم متطلبات املراجعة ا
( 203فرا املراجعة ات إشراف املشرفني وبإعتماد رؤساء القطاعات وقد بلغ عدد اخلطط اليت قدمت )

 خطة تفاصيلها كاأليت : 

 الخطة            البيان                               

             79قطاــــــــــــع اهليئـــــــــات والشركــــــــات     

              92قطاـــــــــــــع احلكــــــــــــــم القومــــــــــــــــــي      

                32جهاز املراجعة والية اخلرطوم      

     203                                       اإلجمالي
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 ثالثاً : توزيع المراجعين   :  

لفصل من اخلدمة بعمليات النقل واإلجازات الطويلة واإلنتداب واالستقاالت وايتأثر عدد املراجعني 
( مراجع يف خمتلف الدرجات وقد كان 527حيت وصل العدد من كل القطاعات ) بالزيادة والنقصان

 توزيعهم حسب اخلطط اليت قدمت لإلدارة موضحاً اجلدول التايل : 

 األجمالي الدرجة التاسعة الدرجة الثامنة الدرجة السابعة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة القطاع
 148 50 11 29 27 31 اهليئات والشركات 

 184 48 16 44 42 34 احلكم القومي
 127 40 16 25 24 22 والية اخلرطوم
 459 138 43 98 93 87 امجايل القوي

 68 15 7 17 21 8 املراجعة املتخصصة
 527 153 50 115 114 95 اإلجمالي العام 

 

 : مشاركات اإلدارة   :   رابعاً 
شاركت إدارة املتابعة واإلحصاء يف إجتماعات اللجنة العليا كذلك قامت اإلدارة يف اجلانب اإلحصائي 

 للمراجعة النظامية .  Eبتحليل وإستخالي النتائج والتوصيات إلستمارات تقييم تطبيق دليل اإلفروساي 

 -:  العالق ات الخارجية

وجتربة الدولية واإلقليمية الرقابة العليا  منظماتسابقة مع نتيجة للجهود الىت قام هبا الديوان خالل الفرتة ال
الديوان يف تنفيذ التطور املهين فقد مت إختيار السودان عضواً يف جلنة دعم األجهزة املتضعضعة وهذه اللجنة 

 .  (INTOSAIتتبع للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة )
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هداف التنمية املستدامة بالتضامن مع مؤمتر حول الرقابة علي أس الوطين أقام الديوان بالشراكة مع اجملل
 األملانية .  GIZومنظمة   Eمنظمة األفروساي 

 ورشة عمل حول العالقة بني ديوان املراجعة واجمللس الوطين .   Eنظم الديوان بالتعاون مع األفروساي 

 لتقييم الذايت ملراجعة نظم املعلومات .   ورشة للتقيم الذايت للنزاهة وورشة ل   Eأقامت منظمة األفروساي 

يتطلع الديوان ويسعى لخلق عالق ات مهنية مع أجهزة الرق ابة العالمية المتطورة للوقوف  
على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالف ائدة ويعزز العمل الرق ابي  

 .والمهني

 -خاتمة وتوصيات:
اهليكل الراتيب والبدالت واملخصصات للمراجعني والعاملني بديوان  جازةخالل هذا العام مت حبمد اهلل إ

ذلك يساهم ىف اسني املستوى املعيشي للمراجعني وإستقرارهم مما ينعكس أن املراجعة القومي وحنسب 
  . إجياباً على ترقية واسني األداء

 .زيادة فري التدريب الداخلي واخلارجي لرفع كفاءة العاملني بالديوان 

  التوسع الذي مت يف اهليكل التنظيمي والوظيفي مت نتيجة يف إطار اسني بيئة العمل وتوفري مكاتب
 -ختصي  عقار مؤقت للديوان بالطائف ساهم يف إستيعاب بعض اإلدارات :

منذ صدور القرارات واملوجهات يف شأن املخطط اهليكلي الذي يستهدف نقل املقار  -
نويل األمر إهتمامًا حيث بادرنا وإتصلنا باجلهات املعنية  احلكومية من شارع النيل ظللنا
 -ورفعنا عدة خيارات تتضمن :

  اإلبقاء على الديوان باملقر احلايل مع بناء مقر يتناسب معماريًا مع الواجه النيلية
 ويعكس سيادية الديوان.
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  أو منحنا قطعة أرض باملقرن تتمثل يف مساحة منـزلني حكوميني حىت نتمكن من
هبا كما أهنا تعترب منطقة وسطيه تتيح للديوان التواصل بيسر للديوان شييد املقر الدائم ت

 مع اجمللس الوطين والقصر اجلمهوري.

  مت توفري جزء من وسائل احلركة اليت تتطلبها طبيعة عمل املراجعة وذلك بالتنقل بني رئاسة الديوان
ال الديوان يتطلع إىل األفضل حىت يتمكن من والوحدات املختلفة وكذلك التنقل يف الواليات وماز 

 متويل تسيري أجهزة املراجعة بالواليات بالكامل حىت خترج من دعم الواليات بالكامل.

 مل على تكلفة مراجعة سفاراتنا باخلارج تظل الديوان يتقدم مبقرتحات للبنود املمركزة اليت تش، 
يبية اخلارجية اليت تؤدي إىل رفع كفاءة التدر  السمنارات والورشوحضور املؤمترات العلمية و 

 ،نأمل اإلستمرار ىف اإلعتماد والتمويل لتلك البنود.املراجعني

  واآلن بدأت إجراءات  واإلدارياملايل العمل  حوسبةيف ظل احلكومة اإللكرتونية بدأ الديوان يف
 إعتمادات مقدرة. توفرياإلستمرار يف املرحلة الثالثة من احلوسبة وحىت يستكمل ذلك نرى ضرورة 

  حسب الداخلية واخلارجية ملقابلة اإلحتياجات التدريبية  إنسياب التمويل ملوازنة الديوانضرورة
 خطة عمل الديوان.

  إستكمااًل للهيكل الراتيب ولتحقيق اإلستقرار التام للمراجعني نوصى بإجازة الئحة شروط خدمة
 للمراجعني بالواليات. املأموريةوكذلك تعديل فئات بدل  املراجعني،

  ضرورة متويل املشاريع التنموية املتمثلة ىف تشييد مكاتب ألجهزة املراجعة بالواليات حيث أصبحت
 األراضى املمنوحة للمراجعة عرضه للنـزع بواسطة الواليات حبجة عدم التشييد.

  تتمكن اإلدارة من بالنسبة للبنود املمركزة نقرتح أن يتم متويل اإلعتمادات كل ثالثة أشهر حىت
حسب والعلمية التدريبية  الورشتنفيذ املهام اخلارجية من مراجعة السفارات وحضور املؤمترات و 

  .اخلطة املوضوعة
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هذا التقرير نشكر مجلسكم الموقر علي دعمه للديوان وماتضمنته توصياتكم في    مةتفي خا
أفضل وجه    علىاء رسالته  شأن تأمين إحتياجات الديوان البشرية والمادية لتمكنه من أد

 وذلك أداًء لألمانة الملق اة علي عاتقه وعوناً لمجلسكم الموقر في أداء رسالته.

 -إنتهى-

 

 

 

 




















