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 بسم  هللا  الرحمن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 احلمد هلل القائل ىف حمكم  تنزيله 

 َوابْغتَغغغغغغَم َ يَمغغغغغغغا آتَغغغغغغغاَآ اللَغغغغغغغه  الغغغغغغَداَر اْ َ غغغغغغغ ََة 
 

نْغَيا َمغغغغغغغ َ  َنَصغغغغغغغيَب َ  تَغغغغغغغن َ  َوَل  ۖ   الغغغغغغدا
 

 اللَغغغغغغغه   َأْحَسغغغغغغغ َ  َكَمغغغغغغغا  َوَأْحَسغغغغغغغ  ۖ
  إَلَْي َ 

 
  اْْلَْرضَ  َف  اْلَفَسادَ  تَغْبمَ  َوَل  ۖ

 
با  َل  الَلهَ  َإنَ  ۖ  (77) اْلم ْفَسَدي َ  ُيَ 

 – صدق اهلل العظيم -
 77ا ية سورة القصص  -

 رئيس  المجلس  الوطني  الموقر  األخ
 خوة واألخوات  أعضاء المجلس  الموقرينال 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وب كاته
  بل هدانا سو  هيئ لنا م  أم نا رشداو ، احلميد  هدانا إىل الطيب م  القول وإىل ص اطاحلمد هلل الذى

تَغْ َضاه  َوأَْدَ ْلنا  نَْعَمَتَ  اَلَِت أَنْغَعْمَت َعَلينا َوَعَلٰى والدينا َوَأْن  نَغْعَمَل َصاحَلًاربنا أَْوزَْعَنا َأْن نْشك َ   ، ال شاد
قيمة ومنا ع الذى ي عىن ب ISSAI (12) العاملى رقم املعيارمهتدياً بوبعد ،  َبَ مْحََتَ  َف َعَباَدَآ الَصاحلََنيَ 

 ضو  ف، و  حتقيق ذل  لتتمك  م ال قابية أن تفعله اْلجهزة  يتوجب، وما  ال قابة احلكومية املستقلة
 وان إىل، يسعى الدي يو  هاتساع جمال اخلدمات ال قابية الِت إهتمام م  قبل أصحاب املصلحة ، و اإل

ا ية واإل صاح الشف، مستصحباً ىف ذل  مبادئ  إضا ة القيمة للمجتمع وإحداث الفارق ف حياة املواط 
 تقدميذل  ب،  طاتالسلتفويض  اجلمهور بنتائج بابالغ وإلتزام  ، العامة  إلدارة املالية إشرتاطات  واملسآ لة 

  التش يعية الولئية ، واجملال تقاري ه إىل اجملل  الوطىن ورئاسة اجلمهورية املوق يني م   الل املضا ةالقيمة 
  .وحكوماهتا املوق ة

 األخ الرئيس، الخوة واألخوات 
   ن على مث إن الديوا،  م   الل الش اكة مع رئاسة اجلمهورية وجملسكم املوق ي ندعم تل  املبادئ حن

اإل صاح ع  التص  ات املالية للدولة وع  املخاط  واملالحظات الىت تستوجب  20املعيار العاملى رقم هدى 
النمو  ، ُيقق بذل امة احلفاظ على سالمة املالية الع ، ليسعى إىل إنتباه احلكومة وإبالغ اجلمهور

  ضوعها للمسآ لةو كفا ة اإلدارة العامة وشفا يتها   تعزيز مستوى املعيشة ، نيسحتاإلقتصادى املستدام و 
 واحلكم ال شيد.احلوكمة الوطنية  بذل  يعززالديوان إن  ، 

 ليما  "عالىنإتبىن الديوان ،  عزز القدرات الوطنيةيسهم ىف حتقيق اْلهداف واْلولويات اإلمنائية و يل
الذى عزز إستقالليته ،  2015( م   الل قانونه لعام 10و 1)املعياريني العامليني رقمى  "واملكسي 

  .املالية العامة إصالحدوره اإلسرتاتيجى ىف  وعززبصورة  اعلة ،  ونش  مظلته ال قابية
 األخ الرئيس، الخوة واألخوات



 83 من 2 صفحة

 

 ثقة يزيدو ، ي عطى التأكيدات ،  إبالغًا للجمهور ، ملبدأ احملاسبةمتكينًا  إعماًل للمسآ لة ، إن الديوان 
يقوم بذل  ىف ظل  ا ،ل ي سا  إستغالهلو  العامةصلحة املقق حت ، أهنا  اعلية تفويض السلطات ىف اجلمهور

 ذل  اإلقتصاد ىف اً ، مستصحب ضمانًا ملمارسة  متوازنة للسلطة واملسؤولية ،مشاركة اجملل  الوطىن املوق  
،  تصحيحيةلاج ا ات اإل جملسكم املوق  إختاذل يتأتى ذل  إل بو  ،  والفاعلية والكفا ة واحلكمة وال شاد

  .نتائج ملموسة ف حياة املواطننيتٌعطى و ، حتقق القيمة املضا ة امل جوة الىت 
 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 

  ًتهى لتقاري نا السنوية بنتائج م اجعة احلسابات اخلتامية للعام  املايل املنأتش ف كذل  أن أقدم لكم ملخصا
الىت أودعناها لدي اْلمانة العامة جمللسكم املوق  إعماًل  ْلحكام  املادتني  31/12/2017ىف
/ز( م  قانون ديوان 6/2غغة و املادة )2005نتقايل لسغنغ( م  دستور مجهورية السودان اإل205و114)

 غنة.2015ة القومي لسغامل اجع
 التقاري  السنوية بنتائج م اجعة احلسابات شمل ت 2018 أكتوب مطلع  ىف التقاري   الىت  قمنا  بإيداعها

 وتقاري  أ  ى كما يلى: 2017/ ديسمرب /31اخلتامية للعام  املاىل املنتهي ىف 

  المقدمة 

  قطاع الحكم القومى -1

 21-7 للحكومة القوميةاْلدا  املاىل  أولً       

 22-21 أجهزة احلكومة القومية ثانياً 

 22-22 تق ي  مب اجعة سفارات وقنصليات السودان باخلارج ثالثاً 

 24-23 واخلزانة الواحدة مش وع التحصيل اإللكرتوىن        رابعاً   

 25-24 نظم ال قابة الدا لية   امساً  

 25 مراجعة إلتزام الوحدات الحكومية بالقوانين واللوائح   

 25 ديوان الزكاة: -إدارة املصارف   -تق ي  م اجعة اإللتزام مبصارف الزكاة   سادساً 

 26 وزارة اإلستثمار:-إدارة  دمات املستثم ي   -تق ي  م اجعة اإللتزام برتا يص اإلستثمار         سابعاً 

 26 وزارة الضمان التنمية الجتماعية: -م اجعة اإللتزام بتوزيع الدعم النقدي وتنفيذ مشاريع شامل تق ي         ثامناً 

 27 دودة:ش كة السودان للخدمات املالية احمل -إصدار اْلوراق املالية بالصناديق اإلستثمارية  -تق ي  م اجعة اإللتزام  تاسعاً 

 27 جامعة اخل طوم-تق ي  م اجعة اإللتزام باملشرتيات  عاش اً 
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 28 ة اإلسالمية:ديوان الوقاف القومي -مسودة تق ي  م اجعة اللتزام علي توزيع ش ط الواقف و تنفيذ اإلشهاد الش عي إحدى عش 

 28 ديوان الض ائب: -امل كز الض ييب املوحد للش كات الكربي -تق ي  م اجعة اإللتزام علي إي ادات ض يبة القيمة املضا ة  إثنا عش 

 29-28 الش كة السودانية لتوزيع الكه با  احملدودة: -إدارة اإلمدادات  -تق ي  م اجعة اإللتزام على املشرتيات  ثالثة عش 

 29 تق ي  م اجعة اللتزام  على رسوم الوارد هبيئة اجلمارآ السودانية أربعة عش 

 30 تق ي  م اجعة اللتزام  اللجنة الفنية مخسة عش 

 30                 2017ق ي  بنتيجة م اجعة حسابات ديوان الزكاة اجملمعة  للعام املايل  ستة عش 

 32-31 والص ف  ارج املوازنة ىف احلكم القومى والولئى املتحصالت سبعة عش 

 33-32 م اجعة حساب العهد وحساب اْلمانات  مثانية عش 

 35-33  باحلكم القومى والولئى تعويضات العاملني تسعة عش 

 36-35 وقاف السالميةديوان اْل ه بال يال السعودي و1437احلج للعام  م اجعة حسابات عش ون

 37-36 ولية اخل طوم -م اجعة اجلامعات احلكومية إحدى وعش ون

 37 الصناديق القومية إثنا وعش ون

 37 تق ي  بنتائج م اجعة العقودات احلكومية  ثالثة وعش ون

 37 2017 -2015: تق ي  ع  م اجعة املش وعات اإلستثمارية بوزارة اإلستثمار للفرتة م   أربعة وعش ون

 38 قطاع المراجعة المتخصصة  2

 39-38 احلكم القومى-جل ائم املال العام اجلنائيةامل اجعة  مخسة وعش ون

 40-39 نظم املعلوماتم اجعة  ستة وعش ون

 40 ىف بعض الوحدات اخلاضعة للم اجعة الغش واإلحتيال تقييم خماط  بنتائج   تق ي  سبعة وعش ون

 40 مراجعة األداء 

 40  أدا  الدي  العام م اجعة  مثانية وعش ون

 41 وزارة املالية –إدارة اهليئات والش كات  تسعة وعش ون

 41 واخلدمات والتخلص م  الفائض واإللتزام على املشرتيات احلكومية لوزارة املاليةش ا  م اجعة أدا  ال ثالثون

 42 ىف إدارتى الض ائب واجلمارآواملتأ  ات الشيكات امل تدة  إحدى وثالثون

 42 بن  السودان–اإلدارة العامة لل قابة املص  ية  إثنا وثالثون
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م   اجملل  القومي للتدريب ف  ال قابة على العملية التدريبية على املسغغغغتوي القومي للفرتةتق ي  م اجعة أدا  ع  دور  ثالثون وثالثون
2014 - 2016 

43 

 43 تق ي  م اجعة أدا  ع  تقدمي اخلدمات البيط ية حليوانات الصادر بوزارة الث وة احليوانية والسمكية وامل اعي وثالثون أربعة

 43 2017-2015والية اخلرطوم الفرتة  –تقدمي خدمة احلوادث مبستشفي حبري التعلميي وزارة الصحة تقرير مراجعة أ داء  مخسة وثالثون

 44 2017-2014قرير مراجعة أ داء عن أ سواق اخلرض والفواكه بوالية اخلرطوم للفرتة من  وثالثون ستة

ليات بولية وزارة الزراعة والث وة احليوانية وال ي واحمل-تق ي  م اجعة أدا  ع  ال قابة علي اللحوم احلم ا  بولية اخل طوم  وثالثون سبعة
 اخل طوم  

44 

 45-44 2017-2015م اجعة أدا  ال قابة علي اللنب احلليب بوزارة الزراعة ووزارة الصحة ولية اخل طوم  مثانية وثالثون

تق ي  م اجعة أدا  ع  دور مشغغغغ وع أم عجاج ف إسغغغغتصغغغغالح اْلراضغغغغي لتو ت الغالل وحتقيق التنمية املسغغغغتدامة بولية  تسعة وثالثون
 ش ق دار ور

45 

 45 ولية جنوب دار ور  –تق ي  م اجعة أدا   دمة التنومي مبستشفي نيال التعليمي وزارة الصحة  أربعون

 46-45 هيئة مياه ولية مشال دار ور  -تق ي  م اجعة أدا  تو ت وتنقية وتوزيع مياه الش ب مبدينة الفاش   إحدى وأربعون

 46 دارفور  والية وسط–تقرير مراجعة أ داء عن البيئة املدرس ية مبدارس ال ساس احلكومية مبحلية زالنجي وزارة  الرتبية والتعلمي  إثنا وأربعون

مان االإجامتعي تقري    ثالثة وأربعون  46 والية شامل كردفان-وزارة الرعاية والضامن االإجامتعي  -ر مراجعة أ داء مرشوع برانمج شامل لل 

 47-46 الية جنوب  كردفانو -تقرير مراجعة أ داء عن الرقابة عىل البيئة املدرس ية وأ ثرها عىل نتيجة الشهادة السودانية وزارة الرتبية والتعلمي  أربعة وأربعون

ولية  -تق ي  م اجعة أدا  ع  ال قابة على البيئة املدرسغغغغية وأث ها على نتيجة الشغغغغهادة السغغغغودانية وزارة الرتبية والتعليم  مخسة وأربعون 
 جنوب  ك د ان 

47 

 47 لنيل ولية هن  ا-ديوان الزكاة للفق ا  واملساكني للتخفيف م  حدة الفق  م  دور املش وعات والدعم املقدم  ستة وأربعون

 48-47 دور اْلوقاف اإلسالمية ف التكا ل الجتماعي والتنمية اإلقتصادية بولية هن  النيل س بعة وأ ربعون

 48 2017غغغغ2015وام ولية النيل اْلبيض لألع -يمتق ي  م اجعة أدا  ال قابة على التعليم الثانوي بوزارة الرتبية والتعل مثانية وأربعون

 48 2017-2015وزارة الرتبية والتعلمي والية النيل ال زرق للفرتة من  -مراجعة أ داء عن البيئة املدرس ية مبدارس ال ساس     وأربعون تسعة

اس والكتاب املدريس للمدارس احلكومية مبرحليت ال سامامامامام الوالية الشاماماماماماملية ري توفج االإ  س -مراجعة أ داء دور وزارة الرتبية والتعلمي مخسون

 2017-2014والثانوي احلكومية للفرتة من  
49 

 49 2017-2015تق ي  م اجعة الدا  ع  رقابة وزارة الرتبية و التعليم علي التعليم اخلاص بولية اجلزي ة لالعوام  واحد ومخسون

 50 مح  ولية البح  اْل -تق ي  أدا  ال قابة على التعليم غت احلكومي م حلة اْلساس وزارة الرتبية والتعليم إثنا ومخسون

 50 2017 -2015تقرير مراجعة أ داء عن كفاءة تقدمي خدمة العمليات مبستشفى س نجة التعلميي والية س نار  للفرتة من  ثالثة ومخسون
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س تخدام قرض مرشوع حصاد املـياهام لتطوير املناطق الرعاموية  أربعة ومخسون  50 والية القضـارف   -تقرير مراجعـة أ داء عامن كفاءة اإ

دارة املرشوعات بديوان الزاكة والية القضارف مخسة ومخسون  تقرير مراجعة أ داء عن دور املرشوعات يف التخفيف من حدة الفقر بواسطة اإ

 م2017-2014للفرتة  
50-51 

 51 2017ستة ومخسون: تق ي  بنتيجة م اجعة أدا  مش وع الدعم الجتماعي لألس  الفقتة للسنة  ستة ومخسون

 51 تق ي  م اجعة أدا  ال قابة على اْلدوية البش ية باجملل  القومي لألدوية والسموم سبعة ومخسون

اجملل  الطيب -البحث العلمي -وزارة التعليم العايل -السغغغغغغغغغودان م اجعة أدا  ع  ال قابة علي جودة التعليم الطيب ف  مثانية ومخسون
 2017-2014السوداين للفرتة م  

51-52 

 52 وزارة املالية واإلقتصاد الوطين-ق ي  م اجعة أدا  املوارد املخصصة للتنمية واملش وعات القطاعية ت تسعة ومخسون

نتاج الصمغ العريب  ستون  52 2017-2015ابلهيئة القومية للغاابت وجملس الصمغ العريب للفرتة من مراجعة أ داء عن تطوير وترقية اإ

 53-52 مراجعة أ داء اجمللس القويم حملو الامية وتعلمي الكبار وستونواحد 

 53 ودانالستقرير أ داء عن تطوير الس ياحة ري السودان بواسطة وزارة الس ياحة والآاثر واحلياة الربية ومدراء الس ياحة بوالايت  إثنا وستون

ل  تق ي  أدا  ع  تطوي  وت قية التعليم الفين ف السغغغغودان وزارة الرتبية والتعليم العام وزارات الرتبية والتعليم الولئية اجمل ثالثة وستون
 - 2015القومي للتعليم التقين والتقاين الفرتة م  

53 

وضغغغغغغغغغغغغغغغعية الشغغغغغغغغغغغغغغغارع م  اجملل  القومي ل عاية الطفولة ووزارات  تق ي  م اجعة أدا  ع  اخلدمات املقدمة لألطفال ف أربعة وستون
 2017-2013التنمية اإلجتماعية بالوليات للفرته م  

54 

 54 تقرير مراجعة أ داء عن خفض معدالت وفيات ال همات   مخسة وستون

 55-54 والية كس -(27مراجعة أ داء ادلورة املدرس ية القومية رمق ) وستونستة 

 55 2030( خبصوص التمنية املس تدامة لعام A/70/L1قرار امجلعية العامة لل مم املتحدة رمق ) سبعة وستون

 56 جاهزية الدولة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة  وستونمثانية 

 58-56 دور ديوان امل اجعة القومي وجت بته ىف ال قابة على أهداف التنمية املستدامة تسعة وستون

 58 البيئية والتنمية المستدامةالمراجعة   

 58 2017/2018تقرير مراجعة تقيمي كفاءة و كفاية املعامل البيئية وأ ثرها البيىئ بوالية اخلرطوم للعام  سبعون

عداد وتصممي اخملطط الهيلكي وأ ثره عىل البيئة بوالية اخلرطوم  سبعونواحد و   59 2010 -2007مراجعة اإ

 59 والية اخلرطوم-ال اثر البيئية لتشغيل الركشاتتقرير مراجعة  سبعونإثنا و 

 59 2018 – 2017والية اخلرطوم للعام -تقيمي القوانني والرشوط اليت حتمك صناعة الطوب البكل اخلرصاين وأ ثره عيل البيئة  سبعونثالثة و 

 60 2018 – 2017و معاص  الزيوت  بولية اخل طوم للعام تق ي  م اجعة ع  مدي اإللتزام بالتش يعات و اإلشرتاطات البيئية ملصانع  أربعة وسبعون
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 60 2017تق ي  ع  إدارة وحفظ املنطقة الساحلية )ساحل البح  اْلمح ( للعام  وسبعون مخسة

دارة النفاايت  وسبعون ستة  60 مدينة بورتسودان–والية البحر الامحر –مراجعة اإ

 61 القطاع السكين والية كس .تقرير عن ال ثر البييئ لنفاايت  سبعة وسبعون

 61 2017-2014تقرير ال داء عن البيئة املدرس ية ملرحةل ال ساس والية كس  للفرتة من  مثانية وسبعون

 61 والية جنوب دارفور-تقرير مراجعة بيئة عرض اخلرض والفاكهة بأ سواق مدينة نياال تسعة وسبعون

 62 2017ام  2015والية رشق دارفور  للعام  -الغاابت واملراعي عىل البيئة تقرير املراجعة البيئية عن أ ثر حرائق مثانون

 62 والية شامل كردفان-تقرير مراجعة تقيمي كفاءة النظم البيئية للرصف الصحى والتخلص من النفاايت الصندوق القوىم لرعاية الط ب واحد ومثانون

 62 2017امامامامامام  2015والية جناماماماماموب كردفان للفرتة تقرير مراجعة عن بيئة مستشفى اكدقىل  إثنا ومثانون

 63-62 والية القضارف–الق ابت -ابس ندة-تقرير مراجعة محمية مثلث اتاي ثالثة ومثانون

 63 حملية حلفا–الوالية الشاملية –مراجعة التعدين التقليدى  أربعة ومثانون

 63 2017- 2015أ مسنت ربك  والية النيل ال بيض للفرتة تقرير مراجعة تقيمي ال ثر البييئ ملصنع   مخسة ومثانون

آاثرها السالبة عىل البيئة واملواطن للفرتة من  ستة ومثانون  64-63 2017 – 2016تقرير مراجعة ص حية مياه الرشب بوالية هنر النيل وأ

 64 والية س نار -تقرير مراجعة املبيدات املس تخدمة للخرض والفاكهة سبعة ومثانون

 64 قطاع الهيئات والشركات 3

 65-64 املؤسسات الزراعية  واملتنوعة واملرشوعات املموةل مثانية ومثانون

 66-65 الصناعات االإس تخراجية تسعة ومثانون

 67-66 املؤسسات التجارية تسعون

 68-67 املؤسسات املالية واحد وتسعون

 68 املعام ت مع ال طراف ذوى الع قة إثنا وتسعون

 68 احلومكة املؤسس ية ثالثة وتسعون

 69 قطاع الواليات 4

 72-69 والايت أربعة وتسعون

 72 قطاع الموارد المالية والبشرية 5

 77-72 2018/ سبمترب 31وحىت  2017/ أ كتوبر 1التقرير الس نوي املتاكمل عن أ داء ديوان املراجعة القويم للفرتة من  مخسة وتسعون
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تق ي  متابعة نتائج تقاري امل اجعة البيئيه وم اجعة اْلدا   12املعيار العاملى رقم -قيمة ومنا ع اْلجهزة ال قابية العليا  ستة وتسعون
  جت بة الديوان:   2016غغ  2013لولية ش ق دار ور  للفرتة  م  

77-78 

 79-78 2016ادليوان للعام تقرير مرحىل ملرشوع معل قاعدة بياانت للتوصيات الصادرة عن  سبعة وتسعون 

 79 2023-2018/2019 – 2014اإسرتاجتية ادليوان لبناء القدرات للفرتة  مثانية وتسعون

 83-80 ينالرشاكة مع اجمللس الوطىن ورئاسة امجلهورية املوقر  تسعة وتسعون

  2017خطاب املراجع العام عن حساابت العام املاىل  مائة

  البنوك والمصارف  -الهيئات والشركاتقطاع  تابع   

  بنك السودان املركزى مائة وواحد

  دلوةل وتكل الىت تسامه فهيا اململوكة ل صارفامل مائة وإثنان

  جلرامئ املال العام ري نطاق مصارف وبنوك القطاع العام اجلنائيةاملراجعة  مائةة وثالثة

  القطاع العام تقرير عن حاالت التعرث وجعز اخملصصات ببنوك ومصارف مائة وأربعة

  تقرير عن مراجعة أ داء المتويل ال صغر مائة ومخسة

  خطاب املراجع العام عن البنوك مائة وستة

 كمغغغغغا هغغغغغو   2017املغغغغغاىل أمغغغغغا تقغغغغغاري  قطغغغغغاع املصغغغغغارف والبنغغغغغوآ الغغغغغىت تشغغغغغمل تقغغغغغاري  بنتغغغغغائج م اجعغغغغغة حسغغغغغابات العغغغغغام
 .2018 / يونيو /11تاريخ أ ودعت لدى جملسكم املوق  ىف   قدموضح أعاله ، 

 قطاع الحكومة القومية-1
 لحكومة القوميةل  األداء المالى  أوالً :

 الجزء األول        
 الموازنة العامة                                             

 مقدمة 
  وموجهات   2016لعام  التقدي ى علي أساس مؤش ات اْلدا  الفعلي 2017مت إعداد موازنة العام املايل

الربنامج اخلماسي لإلصالح اإلقتصادي موجهات ( و 2020 -2017) الثالثة العامةوأهداف اخلطة 
احلوار  وإستيعاب خم جات ( و أهداف الوثيقة امل حلية إلسرتاتيجية  فض حدة الفق 2015-2019)

 . الوطىن
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  تستهدف السياسات الكلية للموازنة حتقيق اإلستق ار اإلقتصادي وزيادة اإلنتاج وحتقيق التنمية اإلجتماعية
م   الل التوظيف اْلمثل للموارد البش ية واملادية وجذب اإلستثمار وتفعيل دور القطاع اخلاص الوطين 

 :ات اْلساسية للدولة منها بنا اً علي امل جعي 2017واْلجنيب .مت إعداد مقرتحات موازنة العام 
  2005الدستور اإلنتقايل لعام . 
 .ب نامج رئاسة اجلمهورية 
 .أهداف التنمية املستدامة 
 . الوثيقة امل حلية إلسرتاتيجية  فض الفق 
  2019-2015الربنامج اخلماسي لألصالح اإلقتصادي . 
  ( .2020-2017) الثالثة للدولة العامةاخلطة 
  ب نامح إصالح الدولة. 
 احلوار الوطين . خم جات 

 :صاحب إعداد الموازنة عدداً من الجراءات والسياسات ممثلة في األتي  
  زيغغغغغغادة اإلنتغغغغغغاج واإلنتاجيغغغغغغة مغغغغغغ  أجغغغغغغل  فغغغغغغض ، حتقيغغغغغغق اإلسغغغغغغتق ار اإلقتصغغغغغغادي مبعغغغغغغدلت منغغغغغغو موجبغغغغغغة

 توجيغغغغغغغغه، حتقيغغغغغغغغق التنميغغغغغغغغة املتوازنغغغغغغغغة لزيغغغغغغغغادة الصغغغغغغغغادرات وإحغغغغغغغغالل الغغغغغغغغواردات ، عجغغغغغغغز امليغغغغغغغغزان التجغغغغغغغغاري 
تنفيغغغغغغذ السياسغغغغغغات القطاعيغغغغغغة الداعمغغغغغغة لزيغغغغغغادة اإلنتغغغغغغاج ور غغغغغغع القغغغغغغدرات ، املغغغغغغوارد للقطاعغغغغغغات اإلنتاجيغغغغغغة 

توجيغغغغغغغه التمويغغغغغغغل املصغغغغغغغ ف للقطغغغغغغغاع ، ختفغغغغغغغيض عجغغغغغغغز املوازنغغغغغغغة ليكغغغغغغغون ف احلغغغغغغغدود ا منغغغغغغغة ، التنا سغغغغغغغية 
وتطبيقغغغغغات اإلهتمغغغغغام بإقتصغغغغغاد املع  غغغغغة ، الفقغغغغغ   ة فغغغغغض حغغغغغد، اخلغغغغغاص هبغغغغغدف ت قيغغغغغة وزيغغغغغادة اإلنتغغغغغاج 

 التقنية ف إطار إصالح الدولة .
 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 

 اإلنعقاد  ( ف دور36ف جلسته رقم ) 2017املوازنة القومية للدولة للسنة املالية  املوق  أجاز اجملل  الوطين
كما إعتمدت اهليئة التش يعية القومية قانون املوازنة القومية ) اإلي ادات    2016ديسمرب  29بتاريخ  ال ابع

 املوازنة و يما يلي نورد مكونات .2017واملص و ات احلكومية وإقتنا  اْلصول املالية وغت املالية لسنة 
 :مليون جنيه() املبالم علي النحو التايل  2016مقارنة بالعام 

 معدل النمو 2016 2017 بيانال

 %14 68.048.1 77.710 اإلي ادات واملنح

 %25 67.114.7 83.793 املص و ات

 - 933.4 (6.083) رصيد التشغيل

 %18 10.496.8 12.417 صاف اْلصول غت املالية

 %23 1.436.7 1.765 صاف إقتنا  اْلصول املالية 
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 %84 11.000.1 20.265 صافي تحمل األصول

    مصادر التمويل 

 (%63) 2.975 1.088 التمويل اخلارجيصاف 

 %138 8.025.1 19.177 صاف التمويل الدا لي

 %84 11.000.1 20.265 اإلجمالي

 فيما يلى نتناول نتائج تنفيذ الموازنة : 
  بنسبة أدا  بلغت  مليار جنيه 78.6 مبلم 2017بلم التحصيل الفعلي لإلي ادات  الل العام املايل

كما مليار جنيه ، 77.7البالم  م  ربط املوازنة  %1.2مليار جنيه بنسبة  0.9 بزيادة بلغت 100%
 .%20مليار جنيه بنسبة  13.3مليار جنيه مببلم  65.3 البالغة 2016إي ادات العام السابق  ع  يزيد

  م   %106مليار جنيه بنسبة أدا   88.8مبلم  2017بلم اْلدا  الفعلي اإلمجايل للمص و ات للعام
،   2016مليار جنيه مت ص  ها  الل العام  69.5مليار جنيه ، مقارنًة مببلم  83.8اإلعتماد البالم 

 .%28مليار جنيه بنسبة 19.3بزيادة ف الص ف بلغت 
   الفعلى للعام  بالعجزمقارنًا  جنيه مليار10.2بلم  عليًا  عجزاً  2017أظه  حساب التشغيل للعام

 %13 بنسبة جنيه مليار 6.1 مببلم املقدراملوازنة  بعجزمقارناً مليار جنيه ، و  4.3البالم  2016السابق 
 .ىلاعلى التو  2017 م  إمجاىل اإلي ادات الفعلية وإمجاىل املص و ات الفعلية للعام %11.5و

 اليرادات  جانب  
 إلى األتى )مليون جنيه( :   يشير األداء الفعلي للموازنة

 معدل النمو 2016فعلي   مليــــــــــــــــــون جنيه بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 نسبة التنفيذ 2017فعلي   2017ربط العام  

 %33 45,063 %103 59,806 57,733 اإلي ادات الض يبية

 (%22) 11,240 %98 8,775 8,981 مبيعات السلع و اخلدمات

 %68 2,300 %103 3,860 3,724 امللكيةد ل 

 (%10) 4,940 %100 4,449 4,434 متنوعة

 %21 63,543 %103 76,890 74,872 إمجايل جزئي

 (%5) 1,758 %58 1,662 2,839 املنح

 %20 65.301 %100 78,552 77,711 إجمالي اإليرادات

 :فيما يلي نوضح أهم المالحظات التي وردت بالتقرير
 :يةالضرئبيرادات  ال
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  البغغغغغغالم  مغغغغغغ  الغغغغغغ بط املقغغغغغغدر %103جنيغغغغغغه بنسغغغغغغبة أدا   مليغغغغغغار 59.8بلغغغغغغم إمجغغغغغغايل اإليغغغغغغ ادات الضغغغغغغ يبية
 45.1البالغغغغغغغغغغة  2016مغغغغغغغغغ  إيغغغغغغغغغ ادات العغغغغغغغغغام السغغغغغغغغغابق  % 33ومبعغغغغغغغغغدل منغغغغغغغغغو مليغغغغغغغغغار جنيغغغغغغغغغه  57.7

 .وتشمل إي ادات إدارة الض ائب وإدارة اجلمارآمليار جنيه 
 الضرائب:  إدارة

  25، مبعدل منو  %114نسغغغغغغغغغغغبة أدا  بلغت بجنيه ،  مليار 24.2بلغت إي ادات إدارة الضغغغغغغغغغغغ ائب%. 
 : التفاصيل أدناه )مليار جنيه (

 2016فعلى   % 2017فعلى   2017ربط   البيان
 5.0 100 6.4 6.4 الضرائب المباشرة

 14.4 121 17.8 14.7 الضرائب غير المباشرة

 19.4 114 24.2 21.2 إجمالى

  م  متحصالت  %10متثل نسبة  مليار جنيه 2.4 الشيكات امل تدة واملتأ  ات والفاقد الض ييببلغت
 536.6إضا ًة إىل مبلم ،  2016مليار جنيه ىف  1.9 مببلممقارنًة  زاداتوقد  2017الض ائب للعام 

أماراتى ،  مليون درهم 1.5مليون لاير سعودى،  4.4مليون يورو،  1.9مليون دولر )غت مسرتدة( و
 مليون دينار كويىت. 0.5

  يتم مت ي  شيكات  وم  مثيتم توريد الشيكات الض يبية الواردة للم كز الض ييب ف حساب البن  بامل كز
 اإلج ا ات(  م  لئحة 3و213/1مص  ية حلساب رئاسة ديوان الض ائب مما يعد خمالفًا لنص املادة )

 .2011املالية واحملاسبية لسنة 
  بكامل  يل رئاسة الض ائب ليتم إستخ اج الشي إعند توريد اإلي ادات احملصلة بواسطة امل اكز الض يبية

ات خمتلفة تم حتصيل رسوم  ارج املوازنة مبسميي، كما  املبلم بل يتم اإلحتفاظ جبز  م  ال صيد بالبن 
 (.محاية الوط  مثل)
  يمة  ات واإلستنثنا ات م  ض يبة أرباح اْلعمال والقاحلد م  اإلعفابتحصيل املتأ  ات و أوصت امل اجعة

 .املضا ة
 :الجمارك  إدارة

  مليار  36.5مليار جنيه بينما ال بط املقدر مبلم  35.1مبلم  2017عام للبلغت مجلة إي ادات اجلمارآ
  .%96جنيه بنسبة أدا  

  يل اإلي ادات إل بعد إكمال اْلقساط مما إ ليتم إظهار اْلقساط املتحصلة ضم  حساب اْلمانات ول حتو
 .2011لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة  م 335/1 املادة خيالف

  ( مما يعد خمالفة  115 - 4ليتم توريد الشيكات ف مواعيد إستحقاقها ويتم تأ ت توريدها لفرتات ) يوم
  .2011سبية لسنة ( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملا214/4لنص املادة ) 
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  السودان مما خيالف  يل بن إالتأ ت ف توريد اْلرصدة بواسطة البنوآ املخصصة للتحصيل وإيداع اإلي ادات
ساعة  16 الل  على التحويل( والِت تنص 4) البند اخلام  م  عقودات التحصيل اإللكرتوين الفق ة )

 . تالحظ عدم إستجابة البنوآ بتوريد الغ اماتكما ،  بن   يصل اإلسالمي ، البن  الزراعي  مثال لذل 
  م   3/288التأ ت ف توريد عائدات دللت الليموزي  لفرتات تزيد ع  ثالثة شهور مما خيالف املادة

 .2011لئحة اإلج ا ات املالية واحلاسبية لسنة 
 مبيعات النفط  

  مليون ب ميل ع   5.6بنقصغغغغغغغغغغغغغغغان  بلم مليون ب ميل  29عدد  2017بلم اإلنتاج الفعلي م  اخلام للعام
زيغغادة ىف مقغغابغغل  17 ، 6، 4،  2ويعزي ذلغغ  لنقص اإلنتغغاج ف كغغل م  م بعغغات   2016إنتغغاج العغغام 

 2B. م بع
 29مليون ب ميل سغغغغغغغغغغغغغغنوياً إل أنه مت إنتاج  41.4إنتاج  2017الحظ م  اْلهداف الكمية ملوازنة العام ت 

 م  املخطط له باملوازنة.  %29يون ب ميل بنسبة مل 12بعجز بلم  2017مليون ب ميل للعام 
  ( حِت العام 17( وم بع )6( بينما مت تأثتها مل بع ) 4،  2،  1مل يتم ثأثت نتائج امل اجعة املالية مل بع )

م   2016وحىت  2013( لألعوام  4، 2، 1 تتم امل اجعة املالية للمصغغغغ و ات مل بع ) ملكما . 2013
 مص و ات.لوامل اجعة املالية ل فحصالتوصى امل اجعة باإلس اع ىف قبل اإلدارة املختصة بوزارة النفط. 

 دخل الملكية : 
  م   وائض وأرباح اهليئات احلكومية وعائدات اإلسغغغغغغغغغتثمار املشغغغغغغغغغرتآ والعوائد بلغت تقدي ات د ل امللكية

م  تقغغغدي ات العغغغام  %63مليون جنيغغغه ومبعغغغدل منو إمجغغغايل بلم  3.7 مبلم 2017مبوازنغغغة العغغغام  ةاجلليلغغغ
 2017حيث أ جيزت إعتمادات الصغغغغغغغغغ ف اجلاري للهيئات والشغغغغغغغغغ كات احلكومية مبوازنة العام ،  2016

 م  اإلي ادات املقدرة باملوازنة . %80بنسبة تتجاوز 
  بينما  (م وضغغغغع ربط هلاشغغغغ كات مل يت 6منها )شغغغغ كة  43عدد الشغغغغ كات احلكومية بقائمة د ل امللكية ،

وعلي ال غم م  ، بيانات املسغغغغغجل التجاري  و قشغغغغغ كة عاملة  431الشغغغغغ كات الِت هبا مسغغغغغا ة حكومية 
 ىف هذا اخلصوص.أن اإلدارة مل تتخد أي إج ا   إلإظهار املالحظة بتقاري  اْلعوام السابقة 

 عائدات الستثمار المشترك : 
  مليون جنيه  301مبلم احلساب اخلتامي   و قضم  د ل امللكية دا  عائدات اإلستثمار املشرتآ اْل أظه

مليون جنيه وبنسبة  40بينما اْلدا  الفعلي حسب امل اجعة مبلم  ،م  اإلعتماد اجملاز %105 وبنسبة أدا 
  .آإلستثمار املشرت عبارة ع  إي ادات ل ختص عائدات ا ،مليون جنيه 261ف ق بم  اإلعتماد  %14أدا  
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  عدد الش كات ، و  2017ش كة مبوازنة العام  20 بلغتأن عدد ش كات اإلستثمار بقائمة د ل امللكية
 .مت حتصيل عائدات إستثمار م  ش كتني  قط ، ش كة 12دد هلا ربط كعائدات إستثمار مشرتآ الِت ح  

ساقها مع يتعلق بتوزيع الفوائض ومدي إتعدم متابعة ق ارات اجلمعيات العمومية اخلاصة باهليئات  يما 
 .2011اسبية لسنة ولئحة اإلج ا ات املالية واحمل 2003قانون اهلئيات والش كات احلكومية لسنة 

 م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية املتعلقة باإلستثمارات  27،  26،  25 املوادتفعيل أوصت امل اجعة ب
 .احلكومية املشرتكة جتاه الش كات الِت مل تسدد نصيب وزارة املالية م  اْلرباح 

 الرسوم الدارية  
  37  جنيه بنسغغبة أدا مليار 1.6م  إمجايل اإلي ادات العامه أي مببلم  %2متثل ال سغغوم اإلدارية نسغغبة% 

  .بعض الوحدات ذات الثقل اإلي ادي مل حتقق ال بطمع مالحظة أن جنيه  مليار 4.3م  ال بط  البالم 
 المنح  

  البالمم  اإلعتماد  %60جنيه بنسغغغغغغغغغغغبة أدا   مليار 1.7مبلم  2017بلم إمجايل املنح بنهاية العام املايل 
م  إمجايل املنح بينما إخنفضغغغغغغت  %79مم املتحدة أعلي نسغغغغغغبة حيث بلغت مثلت اْلجنيه . مليار 2.8

اإلسغتفادة م  بعض املنح بسغبب ل يتم . %80مسغا ة الصغندوق الع ل لإلمنا  ع  العام السغابق بنسغبة 
 .لماحننيلضعف التنفيذ الفعلي حيث تنتهي الفرتة الزمنية للمش وع بعد التجديد ويتم إرجاع املنحة 

 عائدات التصرف في مرافق القطاع العام  
 17.5مليون جنيه منها مبلم  67.4مبلم  2017التصغغغغ ف ف م ا ق القطاع العام للعام  عائداتغت بل 

 أدا  غت نقدي . 49.9مليون جنيه نقدي ومبلم 
  يل احلسغغغاب القغغغومي لإليغغغ ادات ويغغغتم اإلحتفغغغاظ هبغغغا  سغغغاب اْلمانغغغات إل يغغغتم توريغغغد عائغغغدات التصغغغ ف

ف تقغغغاري  امل اجعغغغة السغغغابقة ومثغغغال لغغغذل  مت شغغغ ا  عقغغغار   والتصغغغ ف  يهغغغا ، وظلغغغت هغغغذه املالحظغغغة متكغغغ رة
اليغة ممغا اململيون جنيه  صماً علي اْلمانات بدلً عغ  إقتنغا  اْلصغول غغت  15.6كمق  للجنة الفنية مببلم 
  .2011( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة  289/1يعد خمالفاً لنص املادة )

 جانب النفـاق
 المصروفـات : 

 مليار جنيه للعام  69.6مليار جنيه مقارنًة مببلم  88.8مبلم  2017العام   اللإمجايل املص و ات  بلم
 .م  ال بط املقدر %106السابق بنسبة أدا  

 تعويضات العاملين   
  زنة م  تقدي ات املوا %37مليار جنيه بزيادة  31.2مببلم  2017قدرت تعويضات العاملني مبوازنة العام

وذل  نسبًة لتعديل ال واتب وحتسني ش وط  دمة العاملني بالدولة وتضمني تكلفة ش وط  2016للعام 
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 26.5بلم اْلدا  الفعلي للم تبات واْلجور للوحدات بينما ،  اخلدمة املعدلة لبعض الوزارات والوحدات
 . %99أدا  مليار جنيه بنسبة  26.7مليار جنيه مقارنًة مع اإلعتماد املقدر مببلم 

  عاملني  ،أحياناً يتم الص ف للعاملني بإجازة بدون م تب ، إجازة م ا قة ، مفصولني م  اخلدمة ، متو ني
م جنائياً وإيقا هم نتهاأعماهلم، عاملني متت إد اف بعثات دراسية ، عاملني إنتهت إجازهتم ومل يباش و 

 .م تب ومت ص ف م تباهتم كاملة فبنص
 ات  شراء السلع و الخدم

 

  14.6بينما بلم اْلدا  الفعلي مبلم  2017مليار جنيه للعام  13.6مت تقدي  ش ا  السلع واخلدمات مببلم 
 . %107مليار جنيه بنسبة أدا  بلغت 

 شراء السلع و الخدمات الممركزة  
  نالحظ أن بعض البنود مثلت نسبة أدا  عالية جدًا مثل رسوم هئية املوانئ ورسم ت قية  دمات

 .الصادر مما يدل علي ضعف اإلعتماد املقدر وعدم معقوليته
 الوفود والمؤتمرات  

 مت ت  يع تذاك  السف  لبعض ، كما مليون جنيه  32لبند  الل العام بلغت هلذا اإضا ة حتويالت  مت
  .غغغغغة2010لسنغغغ 10الو ود مما خيالف ق ار جمل  الوزرا  رقم 

 التحويالت الجارية غير المخصصة :   
  إحتياطي الوليات  %4مليون جنيه متثل نسبة  465.9تتضم  التحويالت اجلارية غت املخصصة مبلم

تسيت املفوضية  % 0.5، إحتياطي وليات  %3.5ويتم توريدها ملفوضية ختصيص اإلي ادات ويتم توزيعها 
( 2املادة ) 2007لسنة  31للم سوم اجلمهوري رقم لتوجد لئحة تنظم الص ف مما يعد خمالفة ، 

  ( .5الفق ة )
  اإلحتفاظ  ساب اْلمانات اخلاص بإحتياطي الوليات يتعارض مع ب نامج اإلصالح اإلقتصادي الذي

 ية العامةإلحكام إدارة املال) نظام إدارة املوارد (  G.R.Pيشتمل علي تطبيق نظام اخلزانة الواحد ونظام 
 باحلكومة القومية وم  مث الوليات .

 علماً ، اري نصيبها م  الدعم اجل علىالحظ عدم إثبات السلفيات الِت مت منحها لبعض الوليات  صماً ت
  .بأن إدارة املص و ات ) التحويالت اجلارية ( تقوم مبد إدارة احلسابات بكل املعلومات اخلاصة بالولية

  .أوصت امل اجعة مب اعاة املالحظات أعاله واإللتزام بالقوانني واللوائح 
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 التحويالت الرأسمالية  
 بينما بلغت اإلعتماد املصدقم   %66أن التحويالت التنموية مثلت أعلي نسبة أدا  إذ بلغت  تالحظ 

حيث أن اإلعتماد  .مما يدل علي ضعف التنفيذ %58وصناديق اإلعمار نسبة  %53 ةمش وعات حمدد
 .للتحويالت ال أمساليةم  إمجايل املبلم امل صود  %24للصناديق ميثل  املصدق

  غت واقعية نتيجًة لتجاهل ق ارات السيد/ وزي  املالية بدعم عددًا م  بنودت عطى ق ا ة بعض بنود املوازنة 
 .)املدعومة واملخصوم منها(املوازنة وليتم تأثت بنود هذه اإلعتمادات 

 الشراء والتعاقد والتخلص من الفـائض
 

  عدم مشاركة اإلدارة العامة للش ا  والتعاقد ف مشرتيات السلع واخلدمات لبعض اجلهات مما خيالف املادة
 .2010الش ا  والتعاقد لسنة  ( م  قانون3( واملادة )2)

  متت املوا قة م  اإلدارة العامة للش ا  والتعاقد علي إرسا  عطا  تأهيل م كز املعلومات بالبن  الزراعي مببلم
( م   3/  15ملتطلبات د ول العطا  مما  الف املادة املتعاقد معها مليون جنيه دون إيفا  الش كة  27

 . 2010قانون الش ا  والتعاقد لسنة 
   ( بدًل م  حساب 27الع بات باإلدارة العامة للش ا  والتعاقد للحساب رقم )يتم توريد إي ادات متلي

  .اخلاص بتطبيق نظام اخلزانة الواحدة 2015 /(13املنشور املايل رقم ) خمالفاً الصندوق القومي لإلي ادات 
  لسقف املسموح ايتم إصدار موا قة م  اإلدارة العامة للش ا  والتعاقد بعد إكتمال التنفيذ لعطا ات جتاوزت

 . 2010( الفق ة ) ب ( م  قانون الش ا  والتعاقد والتخلص م  الفائض لسنة 28به مما خيالف املادة )
 2010السالبة واإللتزام بقانون الش ا  والتعاقد لسنة  أوصت امل اجعة بوقف املمارسات. 

 الجزء الثاني
 الحسابات الختامية

 

 الموجودات غير المالية : 
  مليار  40.4مليار جنيه مقارنة مببلم  52.9مبلم  2017بلم رصيد املوجودات غت املالية بنهاية عام

، كما  مليار جنيه 12.4. بلغت اإلضا ات  الل العام  مبلم  %31جنيه ف العام السابق بنسبة منو 
 .  %26مليار جنيه ميثل نسبة  3.3تضمنت اْلصول غت املالية خمزون إسرتاتيجي مببلم 

  م  إمجايل  %82مليار جنيه ميثل نسبة  43.5مبلم  2017بلم رصيد اْلصول الثابتة بنهاية عام
 .عدم وجود سجل مكتمل لألصول الثابتة وعدم إحتساب أهالآ هلاتالحظ و املوجودات غت املالية 

 التنمية القومية   
  مبلم  2017التنمية القومية للعام املايل وبلم إمجايل إعتماد  2017مش وع مبوازنة عام  164متت إجازة

 مليار جنيه مكون أجنيب . 4.1مليار جنيه مكون حملي و 8.7مليار جنيه منها مبلم  12.8
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  مليار جنيه بنسبة  12.4بلم اْلدا  الفعلي إلدارة التنمية القومية حسب احلساب اخلتامي املقدم مبلم
 .2017م  إعتماد العام  %.97أدا  

 م  بند التمية القومية ، ل ُيقق أهداف التنمية القومية دون وجه حق جعة وجود ص ف تالحظ للم ا
 : املتمثل ىف زيادة اإلنتاجية وذل  كما يلى

  ملش وع تطوي  اإلنتاج احليواين لصاحل وزارة الث وة احليوانية  2017مليون جنيه مبوازنة العام  80إعتماد
 يتضم الص ف بمت إر اق كشف وقد مليون جنيه ،  2لوزارة  بتجاوز لمليون جنيه  82سداد مت ، 

 وزارة .الو مليون جنيه منحة للعاملني هبيئة  وث الث وة احليوانية  4.9 بلغتمبالم ل ختص املش وع 
  مليون جنيه ملش وعات تطوي  احملاصيل بالقطاع الزراعي ،  290مبلم  2017تضمنت موازنة العام

 تقام حيثمليون جنيه  150ان م  البن  امل كزي لصاحل البن  الزراعي مببلم مت إصدار  طاب ضم
و ق  مليون جنيه ومل تقدم أى مستند يدعم الص ف 142.5ص ف مبلم بوزارة الزراعة والغابات 

 املوازنة.
 المساهمة في روؤس األموال :-الموجودات المالية  

  مليون جنيه   31مليار جنيه بزيادة قدرها  1.9مبلم  2017ملسا ة ف روؤس اْلموال للعام ابلم إعتماد
 . 2016م  إعتماد العام  %2م  ربط العام السابق ومبعدل تغت 

  م  اإلعتماد  %10مليون جنيه بنسبة أدا   189.4سجل اْلدا  الفعلي للمسا ة ف رؤوس اْلموال
مليون  19.9ليون جنيه بف ق قدره م 209.3بلم و ق امل اجعة بينما اْلدا  الفعلي  الل العام  ،املصدق

 مليون جنيه مت إثباته 4.2مل يتم إثباهتا ومبلم  مليون جنيه عبارة ع  مسا ات 24.1مبلم  ميثلجنيه 
  . طأً 

  مليون 7.6مليون جنيه عبارة ع  قيمة عدد  521.2مل يتم تأثت رصيد أسهم وحصص رأس املال مببلم
أوصت لش كة.لجياد الصناعية مقابل سداد مديونية وزارة املالية  ةش كسهم تنازلت عنها وزارة املالية لصاحل 
 امل اجعة بإج ا  التسوية ومت اإلج ا .

 األرصدة النقدية بالبنوك والخزن : 
 بالبنوآ   وجود أرصدةحيث تالحظ منشور ديوان احلسابات اخلاص بتوريد النقدية بنهاية العام ة خمالف

 1.4ورصيد باخلزانة بلم مليون جنيه  12.3اللتزام بتوريدها ف هناية العام بلغتديوان الض ائب ( مل يتم )
 مليون جنيه بوزارة اخلارجية.

  م  لئحة اإلج ا ات  288/3توريد ايل حساب الصندوق القومي لإلي ادات مما خيالف املادة التأ ت
   .ية والتعليم(إدارة م اكز اإلمتحانات بوزارة الرتباملالية واحملاسبية ومثال لذل  ) عائد الدللة هبيئة اجلمارآ ، و 
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  م  لئحة اإلج ا ات  234/1/2 تح حسابات ببنوآ جتارية دون موا قة وزارة املالية مما خيالف املادة
بن  ب 4213رقم  اجملل  القومي ل عاية الطفولة حسابمثال لذل   2011املالية واحملاسبية للعام 

ىف هذا الصدد تثم  .بن  املزارع التجاريب 4264 رقم البحوث واإلستشاراتم كز  حساب،  اإلد ار
بقفل حسابات الوحدات احلكومية بالعمالت  2018لسنة  462رقم  امل اجعة ق ار السيد/رئ  اجلمهورية

 اْلجنبية واحمللية لدى املصارف التجارية دا ل السودان و ارجه.
 حساب العهد

 1.3 حيث بلغت 2017للعام  %18الحظ نقصان إمجايل العهد حيث سجلت  معدل نقصان ت 
أرصدة  وجودبعض الوحدات ىف  تالحظ، كما  2016مليار جنيه  للعام  1.5مليار جنيه مقارنًة مببلم 

مليون جنيه ، عهد حتت التسوية  3مليون جنيه ، بند مدينون اخلزانة الواحدة مببلم  19.1بلغت ثابتة 
ظلت ت حل مليون جنيه  7.6ب صيد مليون جنيه ، بند أرصدة مدينة أ  ى  150اخلزانة الواحدة مببلم 

 بشأهنا . م  عام     دون إختاذ اإلج ا ات الالزمة
  ( وتفعيل دور وزارة املالية ممثلة ف احلسابات  6غغغغغ  1( ) 343ما جا  باملادة ) بتطبيقأوصت امل اجعة

ملسؤلني ف الوحدات عند إستالم كشف احلسابات الشه ية إيل أي أرصدة ختص هذه القومية بلفت نظ  ا
 احلسابات والتوجيه بإزالتها .

 العجز المرحل : 
  مليار ف العام السابق  42.6مليار جنيه مقارنًة مببلم  55مبلم  2017نهاية عام ببلم العجز امل حل

م  العجز امل حل  %5مليار جنيه متثل نسبة  2.2.كما بلغت تسويات سنوات سابقة  %29بنسبة منو 
مليار  1.3، ميثل معظمها إثبات مديونيات  طابات ضمان لسنوات سابقة ومبلم  2016م  العام 

 . 2016جنيه عبارة ع  تسوية مديونية الش كة الصينية م  حسابات العبور للعام 
 الحكومة القومية :  نيةو مدي
 مليار جنيه بينما بلغت  151.9مبلم  2017ودان بنهاية العام بلغت مديونية احلكومة حسب بن  الس

مليون جنيه عبارة ع   31.1تتضم   مليار جنيه. 78مليار جنيه بف ق قدره  73.9باحلسابات اخلتامية 
مل  %64مليون جنيه ف العام السابق مبعدل منو  18.9  وقات أسعار معامالت الذهب مقارنًة مببلم 

 يتم إثباهتا باحلسابات اخلتامية.  
 اللتزامات المحلية :

  مليار جنيه ، منها إستدانة م  النظام املص ف مبلم  68.6مبلم  2017بلم رصيد اإلستدانة بنهاية عام
ْلوراق املالية شهامة ، شامة ، إستدانة بواسطة ا، ومنها  م  مجلة اإلستدانة %54متثل نسبة  37.3

مليار  31.2مبلم  2017صكوآ ، شاشة ، نور املصدرة م  ش كة السودان للخدمات املالية بنهاية عام 
مليار جنيه بف ق  33.6بلم اْلدا  الفعلى و ق امل اجعة ،  م  إمجايل اإلستدانة %46جنيه متثل نسبة 
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مل يتم سداد اإلستدانة وظل ،مليار جنيه  9.9بلغت اإلستدانة  الل العام مبلم  . مليار جنيه 2.4قدره 
 ىم  قانون بن  السودان والِت تنص عل 148يل آ   مما خيالف نص املادة إال صيد يتنامي م  عام 

سوية أوصت امل اجعة بإج ا  الت اإلستدانة ف مدة ل تتجاوز الستة أشه  التالية ملنح التمويل. سداد
  .الف ق أعاله خبصوص

 شهادات المشاركة الحكومية ) شهامة (  
  مليار جنيه ، بينما بلغت اإلستدانة  25.6مبلم  2017بلم إمجايل إلتزامات وزارة املالية بنهاية عام

 مليار جنيه.  1.9ع  العام السابق البالم  % 84مليار جنيه مبعدل منو نسبة  3.5 الل العام مبلم 
  تقوم وزارة املالية بالد ع لش كة اخلدمات املالية لإليفا  ببعض مستحقات املستثم ي  ويتم إستخدام مبلم

اإلكتتاب احلايل ملقابلة مستحقات املستثم ي  ف اإلصدارات السابقة ، مما ينتفى معه اهلدف الذي 
نة الزمة لسد العجز ف مواز أ صدرت م  أجله شهادات مشاركة احلكومة ) شهامة ( وهو تو ت السيولة ال

 ومعاجلة اإلحن اف ع  اهلدف احملدد.الدولة .أوصت امل اجعة بتنفيذ توصيات امل اجعة السابقة 
 القروض الخارجية  

  مليار جنيه وذل  حسب احلسابات اخلتامية  8.7مبلم  2017أظه  رصيد الق وض اخلارجية بنهاية عام
 ثباتإلوذل   ةابات والق وض هبذا احلساب بأرصدة شاذظهار بعض احلسإاملقدمة للم اجعة .يتضح 

  .جنيه مليار 1.7اإللتزام ف حساب السحب والسداد ف حساب آ   حيث بلم التغت مبلم 
  تالحظ عدم تطابق البيانات املالية للسحب وسداد الق وض  الل العام بني كل م  إدارة الق وض

لق ض الصيين ظه  لجنيه  مليار 1.3واحلسابات اخلتامية ومثال لذل  وجود   ق ف السحب مببلم 
، وجود سداد جنيه  مليار 2.5باحلسابات اخلتامية ومل يظه  بإدارة الق وض ، وجود   ق ف السداد مببلم 

 يظه  باحلساب اخلتامي .أوصت امل اجعة بإج ا  املطابقة ململيون جنيه  184للصادرات السعودية مببلم 
 .بصورة دورية مع إدارة الق وض الِت تعترب سجالهتا سجالت رقابية مهمة إلعداد البيانات املالية

 األمـــــانات  
  2017ام السابقة حيث بلم إمجايل الزيادة ف العام مقارنًة باْلعو  2017تالحظ الزيادة ب صيد العام 

، وكأمثلة ع  بعض الوحدات الِت  %89مليار جنيه مبعدل زيادة  2.7مبلم  2016مقارنًة بالعام 
  .سا ت ف الزيادة ىف بند اْلمانات أمانات اخلزانة الواحدة  ، مفوضية ختصيص اإلي ادات ، اجلمارآ

  يتم إستقطاعها  صمًا علي الدعم اجلاري للوليات  %4نشت  بأن أمانات الوليات عبارة ع  نسبة
ويتم توريدها حلساب اْلمانات باملفوضية . وقد لحظت امل اجعة أن هذا اإلج ا  بتعارض مع ب نامج 

م إدارة املال إلحكا G.R.Pاإلصالح اإلقتصادي الذي يشمل علي تطبيق نظام اخلزانة الواحدة ونظام 
( بعدم إنشا  رصيد 3 ق ة ) 321باحلكومة القومية وم  مث الوليات. أوصت امل اجعة بالتقيد بنص املادة 
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للدائنني خبالف البنود املبينة ف القسم املذكور ف القسم الثالث م  اجلدول امل  ق بالئحة اإلج ا ات 
 .2011املالية واحملاسبية لسنة 

  ( بإدارة اجلمارآ نسبة مثلت أمانات ) 50م  إمجايل اْلمانات وبزيادة  %69إي ادات حتت التسوية% 
وهي قيمة الشهادات اجلم كية للواردات الِت مل تكتمل أقساطها والِت ختالف طبيعة  2016ع  العام 

تل   وية( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية .أوصت امل اجعة بتس335/1البند خمالفًا نص املادة ) 
 .اْلقساط

  بعض اْلمانات )أمانات متنوعة ( مثل أمانات احلاسب ا يل ، أمانات املعمل اجلم كي ، أمانات رسوم
ت وهى غ دمات ، أمانات أشعة سينيه يتم حتصيلها مقابل  دمات تقدمها اإلدارة العامة للجمارآ 

بلم  2017إمجايل التحصيل للعام ويتم ص  ها علي بنود سلع و دمات  صماً عليها ونشت بأن  مبوبة
ص ف وال تق ي  املتحصالت (سبعة عش ) أنظ  البند) مليون جنيه 46مليون جنيه بينما الص ف  49

 . (ىف سياق هذا اخلطاب  ارج املوازنة ىف احلكم القومى والولئى
 أمانات اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام  

  ضم  عائدات نقدية متمثلة ف إجيار الفندق يتجنيه   مليون 23.1مبلم  2017بلم ال صيد هناية العام
ل  اجلهات حيث حققت ت، الكبت والش كة السودانية للمناطق احل ة وش كة اخلطوط البح ية السودانية 

جنيه متت تسويتها حلساب اْلمانات  مليون 17.8مبلم  2017عائدات للفرتة م  يناي  وحِت ديسمرب 
. تالحظ  2011( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 2 ق ة ) 365خمالفة لنص املادة عد مما ي  

عدم إظهار الص ف علي تل  العائدات نظ ًا خلصمها علي حساب اْلمانات وم  اْلمثلة علي ذل  
لتص ف اش ا  مق  اللجنة الفنية واملص و ات املتعلقة بالصيانة . أوصت امل اجعة بوضع ربط لعائدات 

 .كإي اد قومي  هاباملوازنة العامة للدولة وإظهار 
 مدي تحقيق أهداف الموازنة  

  تصاد قحتقيق اْلهداف اإلقتصادية الكلية وحت ي  مجود اإلإىل  2017عام لهد ت املوازنة العامة للدولة
يلي  اذل  م   الل زيادة اإلي ادات وت شيد اإلنفاق وختفيض معدل التضخم. ونسوق  يم، الوطين 

 : 2017 مدي حتقق أهداف موازنة العام
 مؤشرات القتصاد الكلي -1

 الفعلى المستهدف 

 4.4 5.3 معدل نمو الناتج المحلى

 25.2 17 معدل التضخم

 15.7 6.6 سعر صرف الجنيه للدوالر

 68 27.3 عرض النقود
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 في مجال اليرادات القومية : -2
 

  ، ال سوم اإلدارية ونصيب احلكومة م  العائدات م  التخلص م  امل ا ق حتتاج اإلي ادات م  د ل امللكية
 العامة للدولة إيل مزيد م  التفعيل حِت تسهم بصورة م ضية ف اإلي ادات القومية.

 : تقوية اآلليات ووسائل التحصيل والرقـابة المحاسبية -3
  ية بقانون ولئحة اإلج ا ات املالتالحظ إستم ار الص ف م  املنبع ف بعض الوحدات وعدم اإللتزام

 وضعف ال قابة الدا لية. 2011و 2007واحملاسبية لسنة 
الستمرار في إجراءات منع تجنيب اليرادات وفرض الرسوم الضافية من خالل الرقـابة    -4

 المالية الفـاعلة من ديوان المراجعة القومي :
 غت القانوين إل أن هنال  جهات لزالت تالحظ أن هنال  حتسنًا قد ط أ بفعل جلنة منع التحصيل 

حتصل رسومًا غت قانونية باإلضا ة لإلستثنا ات الِت متنحها وزارة املالية ، كما تالحظ عمومًا إستم ار 
 . 2017مليون جنيه ىف  50.4إىل  2011مليون جنيه ىف  473إخنفاض ظاه ة التجنيب م  

لبترول في  وفير متطلباته لزيادة مساهمة قطاع اتنفيذ البرنامج المتسارع لنتاج النفط وت -5
 الناتج المحلي الجمالي : 

  مليون ب ميل ف العام ويعزي  41.4مليون ب ميل بينما مت التخطيط إلنتاج  29تالحظ أن اإلنتاج بلم
 ذل  لنقص اإلنتاج ف بعض امل بعات .

 في مجال النفـاق العام :
 : ق شروط الخدمة المجازةإدراج كافة إستحقـاقـات العاملين وف  -6
 .مت إستيعاب الزيادة املقدرة ف هيكل اْل جور  يما خيتص بتعديل البدلت 
  خبصوص حوسبة أجور العاملني. 2015لسنة  66اإلستم ار ف تنفيذ الق ار رقم 
ترشيد النفـاق في جانب السلع والخدمات للوحدات بالحد الذي يضمن تسيير دوالب   -8

 العمل: 
 وضع ضوابط للص ف علي الطوارئ غغغ املنا ع اإلجتماعية ، عدم التقيد بالئحة الش ا  والتعاقد  تالحظ عدم

 ، عدم اإللتزام بالئحة تنظيم السف  ، عدم اإللتزام باخلصم و قاً لطبيعة البند.
 في مجال الديون الخارجية والداخلية : 

 الدين الخارجي :  -9
   2017مليار دولر للعام  47يار دولر إيل مل 45.4تالحظ زيادة الدي  اخلارجي م. 

 الدين الداخلي :   -10
  2017 الل العام  يتم معاجلة اخلللتالحظ زيادة مديونية شهادات شهامة ، كما مل . 
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  لسداد عجز املوازنة وتنفيذ  2017مل توجه املوارد م  إصدارات شهادات شهامة والصكوآ للعام
 ا ف سداد املديونيات القائمة واْلرباح املستحقة.مش وعات إنتاجية ، بل مت إستغالهل

 

 الخالصة  
  مل يعك  احلساب اخلتامي الصورة العادلة واحلقيقية ع  اإلي ادات واإلنفاق واإللتزامات الناشئة ،  -يا ً ن

 (ذل  م ده متويل بعض اإلنفاق م  أدوات متويل املوازنة مثل ) طابات الضمان بالعملة احمللية واْلجنبية
تابعة وزارة توثيق ، عدم مدون ،  صم بعض املعامالت  سابات وسيطة ببن  السودان  التوثيقعدم مع 

املالية )ديوان احلسابات( للمص و ات الِت تتم م  املنبع  صمًا على إستحقاقات الوزارة ، باإلضا ة 
ية للقطاع العام لعاملللمص و ات الِت تتم بالتحويل م  جهات أ  ى ، عدم تبين املعايت احملاسبية ا

IPSAS)  والتعديل غت املهىن  ل تقإلتساع ا( ، ضعف النظام احملاسيب املتبع ونظم ال قابة الدا لية نتيجًة
، عجز وزارة  يةى معايت عاملإ، ولميك  ربطه بضلى نهجي حىت مل يعد ُياكى أى ممارسة عاملية وغت امل

فا  احل ائق طإليانات كاملالية القيام مبا ها الفنية  يما يتعلق باملالية العامة مما أضط ت به الدولة إىل  لق  
ملعاجلة اخللل مثل جلنة منع التحصيل غت القانوىن والق ارات العليا الىت تتصدى لظاه ة التجنيب وقفل و 

ا كان هلا أن الىت م وباقى الظواه  السالبة واإلحن ا ات كزىحسابات الوحدات احلكومية  ارج البن  امل  
 . تؤدى وظائفها بالكفا ة املطلوبةتظه  لو أن وزارة املالية 

  ًعدم التنسيق بني اإلدارات دا ل الوزارة ومع الوحدات احلكومية اْل  ى ، التوظيف دون م اعاة   -إداريا
دارة ية أو إسرتاتيجية حمددة ، عدم وجود إسرتاتيجية إلللتأهيل املالئم ، ضعف التدريب وعدم ربطه ب ؤ 

 ثت ىف  ًا مقدراوقت)قضت بعض اللجان املوارد البش ية وتطوي ها ، ضعف املتابعة واملسا لة واحملاسبة 
ثل جلنة م حماسبةمسآ لة و  مقدرة دون التوصل ْلى نتائج ودون مبالما هأنفقت  يإد ال بعض النظم 

IFMIS  م ذل  ىف ، ساه( ،جلنة التحول ملبدأ اإلستحقاق ،جلنة التعديل ىف قانون اإلج ا ات املالية
إلدارة اإضعاف أدا  املالية العامة ، وأقعد الوزارة ع  أدا  وظائف رئيسة هى ال صد والتوثيق والتحليل و 

 اإلبالغ . و 
 التوصية :

 ال صد  ية أعوج والربامج اإلقتصادية واملالية ينقصهات ى امل اجعة أنه ل  يستقيم ظل اإلقتصاد وأدا  املال
واملتابعة واإلبالغ ، وهى وظائف رئيسة تدعم الق ار ، وإتساقاً مع ذل  توصى امل اجعة  واإلدارةوالتوثيق 

ىب سبإختاذ مايلزم إلحداث التغيت ف أدا  املالية العامة إبتدا ً م  الثقا ة السائدة غت املواتية ، تبىن نظام حما
وإستقدام نظم وب امج مالية بصورة  اعلة و ق املعايت العاملية والتدرج ىف التطبيق مبا ميك  م  إعطا  الصورة 

 د املوارد البش ية ، ج ويدعم السياسات اإلقتصادية العادلة واحلقيقية ، وميك  م  ال صد والتوثيق واإلبالغ
 يل املسآ لة واحملاسبة. وإنشا  آلية للمتابعة ، وتفع أدا  الوزارةبتطوي  و ق إسرتاتيجية لتدريب العاملني وربطه 
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   .يكون س  أن يتم ذل  و ق اْلسبقيات مع إدارة التغيت ، واملتابعة والقياس والتقومي إلحداث التغت املطلوب
الديوان عوناً وش يكاً ىف إحداث التغيت خبربته وجت بته وعالقته إقليمياً وعاملياً وقد  طى الديوان  طوات 

 ندى"لنا معها ش اكة وهى "جهاز امل اجعة اهلول وإقليمية عاملية اتعملية ىف هذا اخلصوص حيث أبدت جه
 امليةامة  نياً ومادياً مبا  يها اإلستعانة خبربات عدعم إصالح املالية الع علىاملوا قة  Eومنظمة اْل  وساى 

، وجارى بيننا وبينهم إتصالت وسيتم التواصل مع مجيع اجلهات ذات املصلحة  اصًة جملسكم وإقليمية 
 املوق  ووزارة املالية واإلقتصاد الوطىن.

 لحكومة القوميةاأجهزة  انياً: تقرير بنتائج مراجعة  ث
 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 

   كمغغغغغغا يتضغغغغغغم  2017حلكومغغغغغغة القوميغغغغغغة للعغغغغغغام املغغغغغغايل أجهغغغغغغزة انتغغغغغغائج م اجعغغغغغغة  هغغغغغغذا التق يغغغغغغ يتضغغغغغغم ، 
عغغغغغغدت بنتغغغغغغائج م اجعغغغغغة اْلجهغغغغغغزة القوميغغغغغغة الغغغغغغِت الغغغغغِت وردت بالتقغغغغغغاري  التفصغغغغغغيلية الغغغغغِت أ   املالحظغغغغغغاتأهغغغغغم 

 حكغغغغغغغام املغغغغغغغوادأعمغغغغغغغالً ب املختصغغغغغغغةرسغغغغغغغلت ل ؤسغغغغغغغا  الوحغغغغغغغدات واجلهغغغغغغغات  ضغغغغغغغعت للم اجعغغغغغغغة، والغغغغغغغِت أ  
  .2015لسنة ( م  قانون ديوان امل اجعة القومي 16)،  و( /6/2)

 نوجز فيما يلي أهم المالحظات التي وردت بالتقـارير التفصيلية للوحدات:
 ( م  لئحة اخلدمة 12( مق و ة مع املادة )8ل يوجد هيكل تنظيمي ووصغغغغف وظيفي مما خيالف املادة )

 .2007املدنية القومية لسنة 
 اخلاص بسغغغقو ات الشغغغ ا  والتعاقد املسغغغموح  2017( لسغغغنة 11بتطبيق الق ار الوزاري رقم ) عدم اإللتزام

  .هبا للمناقصة العامة واحملدودة والش ا  املباش  وع وض اْلسعار
 2011لسغغغغنة ( م  لئحة الج ا ات املالية واحملاسغغغغبية 204/3( و)346لتزام بنصغغغغوص املواد )عدم اإل 

  .تصاصات و املهام ف الدا  املايل  يما يتعلق بالفصل ف اإل
  ( 1(الفق ه)246ف النظام اللكرتوين وذل  خمالفة للمادة ) ةحتياطي للمعلومات احملاسبيإل يوجد نسخ

 . 2011م  لئحة الج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 
  لنص املادة  اخلتامي خمالفنه ل يتم تضمينها ف احلساب أ الية كمااملل يوجود سجل دائم لألصول غت

 .2011( م  لئحة الج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 347/1/2)
  ج ا ات املالية ( م  لئحة اإل289/1ر اق املسغغغغغغغغغتندات املؤيدة للصغغغغغغغغغ ف مما خيالف حكم املادة )إعدم

 .2011واحملاسبية لسنة 
 حة مما خيالف الفصغغغغغغغغغغغل الثام  م  لئ عدم التأمني على اْلصغغغغغغغغغغغول غت املالية  يما عدا الع بات احلكومية

 .) التأمني على املمتلكات العامة واملخاط  ( 2011اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 
 قصور ف مهام امل اجعة الدا لية. 
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 عدم التقيد بالصغغغغغغغغ ف حسغغغغغغغغب غ ض العهدة مما يعد خمالفاً  ،دارة عتماد اإلإزالة العهد بتسغغغغغغغغويات دون إ 
 . 2011ج ا ات املالية واحملاسبية للعام ئحة اإلم  ل 170-165للمواد 

 ( ق ار بتكوي  جلان وتكليفها مبهام تعترب م  صميم مهام الوظيفة مما يعد خمالفاً 21صدور عدد ) لمادة ل
 .2011ج ا ات املالية واحملاسبية م  لئحة اإل161واملادة  2007م  لئحة اخلدمة العامة  40

 ( 322/2 أو تصغغغغغفيتها بدون مسغغغغغتندات كا ية مما خيالف املادة )نيعدم تصغغغغغفية أرصغغغغغدة حسغغغغغاب الدائن
 .2011( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 340/2واملادة )

   د ذل  عوجود أرصغغدة جامدة دائنة م حلة م  سغغنوات سغغابقة ختص عاملني ما زالوا يعملون بالوحدات وي
 .2011املالية واحملاسبية لسنة ( م  لئحة اإلج ا ات 337خمالفة لنص املادة )

  عغغغدم مال مغغغة احلوا ز واملكغغغا غغغآت لبعض العغغغاملني مع حجم العمغغغل وعغغغدم وجود ضغغغغغغغغغغغغغغوابط ملنح احلوا ز
( م  لئحة 129/1واملكا آت حيث تصغغغغغغغ ف احلوا ز بصغغغغغغغورة دورية ومسغغغغغغغتم ة مما خيالف حكم املادة )

 .2007اخلدمة املدنية القومية للعام 
 خواتواأل األخ الرئيس الخوة  

 ثار السغغغغغغغغغغغغغغالبة املرتتبة علي املالحظات ، كما مشل توصغغغغغغغغغغغغغغيات امل اجعة ملعاجلة اخللل املاىل غطى التق ي  اْل
واحملاسغغغغيب واإلداري املرتتب علي ذل  ، مع اْل ذ ف اإلعتبار ردود الوحدات عليها وتعقيب امل اجعة إن 

 وجد.
 بالخارجتقرير بمراجعة سفـارات وقنصليات السودان  : ثالثاً 
 ( الىت  2017/  2016،  2015/2016/، 2015/ 2014)  ىف إطغغغغار  طغغغغة الغغغغديوان لالعوام

د ع  قد مت إعداد تق ي  موح تتضغغغغغغغم  م اجعة كل السغغغغغغغفارات والقنصغغغغغغغليات التابعة جلمهورية السغغغغغغغودان 
 .م اجعة حسابات البعثات الدبلوماسية جلمهورية السودان باخلارج

  ، كانت أهم املالحظات عدم الفصغغغغغغل ىف املهام واإل تصغغغغغغاصغغغغغغات عدم اإللتزام بتطبيق القوانني واللوائح
عدم حفظ سغغغجالت للدائنني واملدينني ، عدم اإلحتفاظ بسغغغجالت لعهدة النماذج املالية ، عدم مسغغغ  

د ، التص ف تعاقسجالت حلفظ اْلصول ، عدم ج د اخلزن دوريا ، عدم اإللتزام بتطبيق قواعد الش ا  وال
قابلة للتحويل دون تصغغغديق املالية ، التصغغغ ف ىف العهد ، حتصغغغيل رسغغغوم بغت النماذج الىف اإلي ادات غت 

 املالية املعتمدة.
  سغغغغفارة ت د تفاصغغغغيلها بالتق ي  التفصغغغغيلى وقد  15عتدا  على املال العام بعدد إنتج ع  هذه املالحظات

  إىل عدد  م  ق ي  التفصيلى املوقف اإلحصائى .كما ينتهى التق يمت  تح بالغات ضد املعتدي  ويبني الت
 التوصيات ىف شأن ت قية اْلدا .

 ليرادات  ا  تقرير مراجعة أداء عن التحصيل اللكتروني والخزانة الواحدة في الرقـابة على:   رابعاً 
 األخ الرئيس ، الخوة واألخوات
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 نظام التحصيل اللكترونى1
أهم المشاكل والمعوقـات والتحديات التي تضعف عمل التحصيل اللكتروني في لإليرادات في  

 الوحدات التحادية والوالياتبعض  
 وزارة الداخلية

   كوشايت(ةش كاجلواز اإللكرتوين )و التحصيل اإللكرتوين )سداد(  ىبط بني نظامم  املعوقات عدم ال  ،
إي ادات  -دمغة دعم الش طة  –رسوم امللف مثل إي ادات  اصة )بعض احلسابات يتم  يها توريد ووجود 

 إلكرتونياً إل أهنا ت ورد ىف حسابات  اصة.  ام  حتصيله ال غم علىو ، امل ور والنقد اْلجنيب( 
 ديوان  الضرائب 
  د خمالفًا نص عدمغة محاية الوط ( مما ي  مثل حتصيل رسوم  ارج املوازنة مبسميات خمتلفة )م  التحديات

 .2011( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 13/4املادة )
  يتم توريد نقدي مباش  ف حساب البن  بواسطة املكلفني دون إر اق املستندات املؤيدة )إيصال كما

 .2011ة ( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسن13/5عد خمالفاً لنص املادة )( مما ي  15إلكرتوين 
 هيئة الجمارك

    التأ ت ف توريد اْلرصدة بواسطة البنوآ املخصصة إليداع اإلي ادات إىل بن  السودان مما خيالف البند
ساعة( على سبيل املثال مبلم  16( )املعيار  الل 4اخلام  م  عقودات التحصيل اإللكرتوين الفق ة )

 مليون جنيه )البن  الزراعى السوداىن(. 2.2مبلم السوداين( ،  اإلسالمي  يصل مليون )بن  125.7
 الواليات  

 والية النيل األبيض
 احلاجة ،  يعدم إستق ار التيار الكه بائ،  ضعف شبكات اإلتصال ف العديد م  املواقع اإلي ادية بالولية

ف كل ية لوالص ا ات اْلعدم إنتشار املصارف ،  إىل ج عات أكرب م  التدريب والتأهيل لش كا  النظام
الثابتة  عدم تو   العدد الكاف م  احلواسيب،   قدان أرقام اإليصالت ف بعض الط  يات،  أحنا  الولية

بالوحدات املختلفة ومشاكل إلغا   عدم إنتشار الشبكة القومية بصورة جيدة، عملية التحصيل إلمتام 
 اإليصال. 

 والية النيل األزرق  
  عدم إنتشار الشبكة القومية بصورة جيدة ف أغلب وحدات القطاع ، عدم تو   ملحقات ملاكينات

طاقات الد ع ، عدم تو   ب الوليةالتحصيل مثل بطاريات الشح  ، قلة ومت كز الص ا ات ا لية ب ئاسة 
 اإللكرتوين ، عدم تو   ماكينات الد ع اإللكرتوين ف احملالت التجارية.
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 طاع درفور )شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط(واليات ق
   ساعة. 72إنقطاع الشبكة م  البنوآ ، تأ ت املقاصة اإللكرتونية ْلكث  م 

 واليات قطاع كردفـان )شمال وجنوب وغرب(
 لضعف كفا ة أجهزة التحصيل اإللكرتوين واملوباي، يلصعدم تو   وحدات  نية لصيانة أجهزة التح  ،

  عدم تو   ملحقات أجهزة التحصيل )شواح  وبطاريات(.،  اجل عات التدريبيةاحلوجة ملزيد م  
  والية الخرطوم

  وانب عدم تضمني اجل، قلة عدد املتحصلني ف وحدات تقدم  دمة للجمهور  ،كث ة إلغا  اإليصالت
مكانية الد ع إعدم  ، ظهور مصدري املطالبة كمتحصلني لإليصال املايل، التقنية ف القوانني والتش يعات 

 عرب الشبكات.
 (TSAنظام الخزانة الواحدة ) 2
  أقساط  ،م  معوقات تطبيق اخلزانة الضمانات واإلعتمادات املد وعة م  احلساب الوسيط ببن  السودان

( والِت 19احلسابات املفتوحة حتت اجملموعة )،  د ات  البنوآاإللتزامات طويلة اْلجل وعدم ظهورها ف 
 التحويل حلسابات  ارج إطار املوازنة.،  والسيط ة عليها بنهاية العاممل يتم سحبها 

  بعض اْلوقاتعدم تو   الشبكة ف، املشاكل الِت واجهت الوحدات تتمثل ف عدم تو   البنية التحتية  
قاري  عدم إمكانية إستخ اج الت،  صعوبة إلغا  التحويل ف حالة وجود  طأ بعد إستخ اجه م  النظام، 

 .لنظام للوحداتم  ا
 المشاكل ببنك السودان

  صعوبة مجع التحاويل  ، سم املستفيد باللغة اإلجنليزية لتسهيل العملإطالبة بكتابة امل ،معاجلة املبالم الصغتة
 ف حتويل واحد إل تالف بنود الص ف.

   اط ضعف ف نظام نقصت امل اجعة إىل أن هنال  بنا  على النتائج واْلدلة الِت ع ضت ف هذا التق ي   ل
 التحصيل وإنتهت إىل عدد  م  التوصيات.

  ويات ، وضبط املص و ات وحتديد اْلولىف تعزيز إي ادات الدولة  نيقفت امل اجعة على أ ية املش وعو
توصيات وسد الثغ ات ونقاط الضعف وتو ت التدريب وبنا  القدرات ومتكني الوزارة م  الوأوصت بتنفيذ 

 ستسهم امل اجعة بإجيابية وبقيمة مضا ة للد ع باملش وع ىف هذا اإلجتاه. . ى النظاماإلش اف الكامل عل
   نظم الرقـابة الداخلية بالحكم القومى والوالئى وشركات القطاع العام :  خامساً 

 األخ الرئيس الخوة واالخوات
  ية مبا يتناسب مع الدا لإن التطور على الصعيد اإلقتصادى وتعقيداته يتطلب أن تتكييف نظم ال قابة

جيئ و  ، ك  م  حتقيق اْلهداف امل سومة بكفا ة و اعلية وإقتصادذل  ومبا يضم  إستم ارية النشاط ومي  
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قانون ديوان امل اجعة القومى  ( م 3الفصل ) ( 2-6إهتمامنا بتقييم نظم ال قابة الدا لية و قاً للمادة ) 
  .2015لسنة 

 ىل أهم املالحظات ع  نظم ال قابة الدا لية العاملة وأث  هذه املالحظات تط قنا م   الل هذا التق ي  ا
وآ هيئات وش كات ومصارف وبن مشل التق ي  أجهزة احلكم القومى والولئى،، و على جم يات النشاط 

 القطاع العام.
 وحالت لبنوآاقصور ىف النظم ا لية ف بعض وال ةنظم ال قابة الدا لي بعض اخللل ف وقفت امل اجعة على 

، يةإ تقار أغلب أجهزة امل اجعة الدا لية لإلستقاللية  املالية واإلدار ، و  النظم املوضوعةببعض  عدم اإللتزام
وتعزيز  كفاية اإل صاحو  ىل تفعيل النظم وسد الثغ اتإىل العديد م  التوصيات الىت هتدف إإنتهى التق ي  و 

 .مالية الدولة العامة
 الوحدات الحكومية بالقوانين واللوائح  مراجعة إلتزام

 األخ الرئيس األخوة واألخوات
  هتدف م اجعة اإللتزام إىل  حص مدى إلتزام الوحدات احلكومية بالتش يعات ، النظم  والقوانني واللوائح

وحتديد ما إذا كانت هذه الوحدات تقوم ، ، املوجهات واملنشورات الىت تصدر م  السلطات املختصة
  .يليةيغطى التق ي  حالت عدم اإللتزام م  واقع تقاري  امل اجعة التفص، و  ا و قاً للموازنات اجملازةبأنشطته

 رسات السالبة ي شكل بيئة مواتية لتفشى املما أث  عدم اإللتزام بالقوانني واللوائح أن ري  إىلاالتق ت ل ص
 كفا ة و اعليةو إنفاذ السياسة املالية و  العامة شفا ية املالية يؤث  سلبًا علىواملنح  ة وج ائم املال العام و 

 املقدرة على حتقيق اْلهداف املوضوعة بإقتصادية وكفا ة و اعلية. ،  مصداقية التقاري  املالية،  اإلدارة
 ل اإللتزام بالقوانني واللوائح وبقانون املوازنة العامة والسياسة املالية واإلقتدا  ىف ذل  بأ ضب أوصت امل اجعة

  يما يلى عدد م  تقاري  م اجعة اإللتزام : .املمارسات
 :ديوان الزكاة - إدارة المصارف    - تقرير مراجعة اللتزام بمصارف الزكاة   سادساً:

 األخ الرئيس األخوة واألخوات
   وعدد  م  اللوائح  ، 2001لعام لقانون الزكاة بلتزام جوه ية إحالت عدم وقفت امل اجعة على عدد  م

لئحة  دمة العاملني ، 2004، لئحة الزكاة لعام  2003لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لعام  مثل
عمال أ، لئحة تنظيم 2011، لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لعام 2010تعديل عام  2003عام لل

  .2011جلان الزكاة القاعدية للعام 
  لتوجد  ، 2001قانون الزكاة لسنة لخمالف  2013لعام  (30)إصدار منشور رقم كأمثلة للمخالفات

 عدم حص  الفق ا  واملساكني وتصنيفهم واإلحتفاظ بسجل دائم حمدث، لئحة للعالج جمازة م  اجملل  
  ققة.احملأث  بشكل كبت علي اْلهداف مما الش عية   مصار هاأموال الزكاة ف بعض عدم توجيه،  
 :وزارة الستثمار-  إدارة خدمات المستثمرين  -  الستثمار  بتراخيص زامتقرير مراجعة اللت سابعاً:
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 األخ الرئيس األخوة واألخوات
  2013حالت عدم إلتزام جوه ية بقانون تشجيع اإلستثمار القومي لسنة  وقفت امل اجعة على عدد  م 

وموجهات املوازنة  2007وقانون اخلدمة العامة لسنة  2013ولئحغغة تشجيع اإلستثمار القومي لسنة 
عدم حتديد املسئوليات ، مثال لذل   2017واملنشورات الِت صدرت  الل العام  2017لسنة 

منح الرتا يص دون اإللتزام بالضوابط وأحكام ،  واإل تصاصات لعدم وجود قانون ينظم عمل الوزارة
عدم حتقيق ،  ت ا يص وإمتيازاتضعف ال قابة واملتابعة للمش وعات اإلستثمارية احلاصلة علي ،  القانون

 اْلهداف القومية امل جوة م  تشجيع اإلستثمار.
  ات القوانني واللوائح وامل جعيات ذ ت بعضقد  الف إدارة  دمات املستثم ي إنتهت امل اجعة إىل أن

  وأوصت برتقية اْلدا .الصلة ف اْلربع م احل لعمليات منح الرتا يص ، 
زارة الضمان  و  -تزام بتوزيع الدعم النقدي وتنفيذ مشاريع شامل  تقرير مراجعة اللثامنًا :

 :التنمية االجتماعيةو 
 األخ الرئيس األخوة واألخوات

 2007حالت عدم إلتزام جوه ية بقانون الج ا ات املالية واحملاسبية لسنة  مل اجعة عدداً م ا لحظت ،
، لئحة  2010، قانون الش ا  والتعاقد والتخلص م  الفائض لسنة  2007قانون اخلدمة العامة لسنة 

 ، لئحة الش ا  والتعاقد 2007، لئحة اخلدمة العامة لسنة  2011الج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 
، امل اسيم وموجهات رئاسة اجلمهورية وجمل  الوزرا  وموجهات  2011والتخلص م  الفائض لسنة 

 .  2017املوازنة لسنة 
  عدم وجود دراسات كا ية للبيئة احمليطة تنناسب مع بعض املش وعات الِت مت تنفيذها  -كأمثلة لذل، 

 وتأسي  م اكز تنسيق وحدة الفق  ومتويل كز املعلومات ملاحملددة كمص و ات إدارية ) %5ص ف نسبة 
ة عدم الدقة ف إيصال الدعم النقدي للش ائح املستهد ، على بنود أ  ى مل ختصص هلا  (وسائل احل كة

اإللتزام ف م حلة تنفيذ عقود مشاريع شامل بني الوزارة واجلهات املنفذة )الش كة السودانية للخدمات عدم ، 
ات ستالم وتوزيع الدعم النقدي للش ائح املستهد ة حسب الكشو إيث مل يتم الربيدية وديوان الزكاة ( ح

مش وعات  عدم تنفيذ بعض، التأ ت ف توريد م جتعات الدعم النقدي املباش  ، املستلمة م  الوزارة 
ط عدم تضمني العقود لش و ، شامل حسب الزم  احملدد بالعقود مع عدم وجود دراسات اجلدوى الكا ية 

 وص.عدد  م  التوصيات ىف هذا اخلصف حالة اإل الل بأي م  بنود العقد .إنتهت امل اجعة إىل جزائية 
شركة السودان   -إصدار األوراق المالية بالصناديق الستثمارية    -تقرير مراجعة اللتزام  تاسعاً: 

 :للخدمات المالية المحدودة
 األخ الرئيس األخوة واألخوات
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  بنش ات اإلصدار اخلاصة بالصناديق اإلستثمارية  املتعلقةلتزام اإلعدم م  حالت تكشف للم اجعة
 ، 2012)شامة( لسنة  ، 2014)ص ح( لسنة  ، 2015، ) شهاب( لسنة  1999)شهامة ( لسنة 

  .( 2014)ب ج ( لسنة ،  2012، ) شاشة( لسنة  2012) نور( لسنة 
 دارات مستحقات املستثم ي  ف شهامة واإلصإستخدام مبالم اإلكتتاب اجلديد ملقابلة  متثل ذل  ىف

 2.1 عدم سداد إستحقاقات املستثم ي  مببلم،  عدم التصفية الكلية للصناديق اإلستثمارية،  اْل  ى
إستخدام اْلموال املخصصة ملش وعات البنية التحتية وقطاعات ، جنيه م حلة م  أعوام سابقة مليار 

خمالفة  ، ف سداد مستحقات املستثم ي  ف صندوق شهامة الصحة والتعليم وغتها ) لصندوق ص ح (
 ( م  شهادات شامة.2-، الثالث1-اإلصدارات)اإلصدار الثالث، الثالث

 ش كة السودان للخدمات املالية أنشئتعدم حتقيق الغ ض اْلساسي الذي م  أجله  ذل  ت تب علي 
وقد  . السودان ف تنظيم السيوله العامة (هو ) سد العجز ف موازنة الدولة ، مساعدة بن  و احملدودة 

  تقدمت امل اجعة بعدد  م  التوصيات ىف هذا الشأن.
 جامعة الخرطوم-تقرير مراجعة اللتزام بالمشتريات   عاشراً:

 األخ الرئيس األخوة واألخوات
 اجلامعة  ، قانون 2010لتزام بقانون الش ا  والتعاقد لسنة اإلعدم م  حالت  وقفت امل اجعة على عدة

 2011، لئحة الش ا  والتعاقد لسنة  2011، لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة  1995لسنة 
، النظم اْلساسية واللوائح اْلكادميية واإلدارية  2013، الدليل الشامل إلج ا ات الش ا  والتعاقد لسنة 

 .2014لسنة 
   يذ أعمال ط ح عطا ات لتنف، دون ختطيط مسبق تنفيذ مش وعات بدون موازنة مصدقة وبوكأمثلة لذل

 ردة بالعقدعدم اإللتزام بتنفيذ الش وط الوا ، بواسطة اإلدارة اهلندسية دون ال جوع للجنة العطا ات امل كزية 
ات الفنية حتديد اإلحتياجات واملواصف عدمإللتزام اجلزئي بالقوانني واللوائح واملنشورات ذات الصلة ، ا، 

 ، ك اسة العطا  حسب املواصفات الفنية مما أدي ايل زيادة التكلفة وتأ ت تسليم اْلعمالإعداد   ، عدم
نفيذ ت مما أدي إيل تأ ت ، التعاقد مع ش كات غت مؤهلة وش كات سبق هلا اإل الل ف عقود سابقة

إحتساب غ امات علي التأ ت ف التنفيذ حسب الش وط  عدم،  اْلعمال وحتمل اجلامعة ملبالم إضا ية
اجلامعة  بشكل كبت علي اْلهداف الِت أعتزمتصت امل اجعة إىل أن ذل  قد أث  سلباً  ل   .الواردة بالعقود

  ، وإنتهت إىل التوصية خبصوصه.حتقيقها
 -لشرعيا  مسودة تقرير مراجعة االلتزام علي توزيع شرط الواقف وتنفيذ الشهادإحدى عشر:

 :ديوان االوقـاف القومية السالمية
 األخ الرئيس األخوة واألخوات
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 وضعف  اإلجيارستغالل بعض اْلوقاف دون سند قانوين مع عدم د ع قيمة إ م  بني مالحظات امل اجعة
م  مجلة املبالم املستثم ة( ، يتم ص ف تعويضات %16موال املوقو ة ، )متثل ستثمارات لألعائد اإل

 ةموال املوقو ، عدم متابعه وم اقبة اْل %57العاملني وش ا  السلع واخلدمات م  ش ط الواقف بنسبة 
ية ، عدم شهادات ش عإوقاف الِت لي  هلا ، عدم متابعة تنفيذ ش ط الواقف لأل دا ل السودان و ارجه

نفيذ ، ص ف ش ط الواقف لغت املستحقني ، عدم ت وقافلتزام بالعقود الِت تربم مع ن ظار بعض اْلاإل
تهت امل اجعة إىل عدة إنوقاف الِت يتوىل الديوان نظارهتا ستثمارات بامليزانية املقرتحة ، عدم متابعة اْلاإل

 توصيات ىف هذا اخلصوص.
ريبي الموحد  المركز الض-ضريبة القيمة المضافة    تقرير مراجعة اللتزام علي إيراداتإثنا عشر:

 :ديوان الضرائب -للشركات الكبري  
 األخ الرئيس األخوة واألخوات

  عدم إلتزام الش كات املكلفة بتقدمي إق ارات ض يبية شه ية خمالفة للمادة م  مالحظات امل اجعة
إستالم امل كز شيكات غت معتمدة  ،  2001/ج( م  قانون الض يبة علي القيمة املضا ة لسنة 20/1)

( م  لئحة الض يبة علي القيمة 20/1قانون واملادة )ال( م  28/2خمالفة للمادة )م  الش كات املكلفة 
( 41/1) عدم   ض جزا ات مالية وإدارية علي الش كات املكلفة خمالفة للمادة،  2017املضا ة لسنة

( م  41/2) ( ،41/1ش كات املكلفة خمالفة للمادة )عدم سداد الض يبة املستحقة لل، قانون الم  
تأجيل سداد ، قانون ال( م  13/2للمادة ) يتم تقسيط الض يبة علي القيمة املضا ة خمالفاً ، قانون ال

 اةعفمنح إعفا ات لش كات وهي غت م  ، قانون ال( م  13/1) للمادة الض يبة علي القيمة املضا ة خمالفاً 
( م  لئحة الض يبة علي القيمة املضا ة 32قانون واملادة )ال( م  37حسب القانون خمالفًا للمادة )

قد لمقدم عند اإلستئناف مما يعمل على ختفيض اإلي ادات . %25 بتحصيلاإللتزام  ، عدم 2017لسنة
 اجعة إىل التوصية ت املإنتهالدولة الض يبية. إي اداتأث  ذل  سلباً على مقدرة ديوان الض ائب ىف تعظيم 

 ىف هذا اخلصوص.
 تقرير مراجعة اللتزام على مشتريات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة: ثالثة عشر:

 األخ الرئيس األخوة واألخوات
   ولئحغغة الش ا  والتعاقد لسنة  2010حالت عدم إلتزام بقانون الش ا  والتعاقد لسنة  الوقوف علىمت

  .ملشرتيات وق ارت اللجاناوم شد  2013والدليل الشامل إلج ا ات الش ا  والتعاقد لعام  2011
 تنفيذ اْلعمال الفشل ف ،  اجلودة لغياب املنا سةعلى عدم احلصول علي أ ضل اْلسعار و  يتمثل ذل  ىف 

  مؤهلة مماغتالتعاقد مع ش كات و ش ا  بعض السلع بدون ط حها ىف مناقصات عامة ،  ف الزم  احملدد
الصلة  ش كة بالقوانني واللوائح واملنشورات ذاتبالعدم إلتزام إدارة العقود ،  عمالأدى إىل تأ ت تنفيذ اْل
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ود سجل  عدم وج ، ت ىف التنفيذ حسب الش وط الواردة بالعقد أيتم إحتساب غ امات على الت ل ،
 .كامل للش ا 

 ِت إعتزمت اْلدارة ال أث  بشكل  كبت على اْلهداف قداملش وعات تأ ت  ف إجناز إنتهت امل اجعة إىل أن ال
  ، وإنتهت إىل التوصية بتفعيل اْلدا . حتقيقها م   الل هذه املش وعات ف الوقت املناسب

تقرير مراجعة االلتزام  على رسوم الوارد بهيئة الجمارك السودانية:  ربعة عشرأ  
 األخ الرئيس األخوة واألخوات

 ولئحة اجلمارآ لسنة  ، 2010تعديل  1986لتزام بقانون اجلمارآ لسنة اإلعدم لحالت  وجود عدة
ولئحة اإلج ا ات املالية  ، 2017واملنشورات والواردات ذات الصلة الِت صدرت  الل عام  ، 2010

 .2011واحملاسبية 
   تغتات وعدم للم 2010املعدل لسنة  1986قانون اجلمارآ م  مالحظات امل اجعة عدم مواكبة

إمكانية الوصول لل سم احلقيقى للوارد بدائ يت اخل طوم والبح  اْلمح ، ل توجد آلية  عالة لل قابة وحتصيل 
، عدم إثبات املديونية الناجتة م  تقسيط رسم   ال سم للبضائع املستوردة الِت يتم إستالمها عرب احلاسوب

ساب بن  السودان   صلة بالعملة احل ة يتم توريدها مباش ةً الوارد بتق ي  البيانات املالية ، ال سوم املتح
حيث ل يتم تضمينها لإلي ادات بتق ي  البيانات املالية هليئة اجلمارآ السودانية وبالتايل ليتم تضمينها 
 ساب اإلي ادات العامة للدولة ، وجود تعهدات إستتاد مؤقت جتاوزت الفرتة املنصوص عليها بالالئحة 

 . هور()ستة ش
 ل تلتزم ببعض  ، إنتهت امل اجعة إىل أن ال قابة علي الواردات وحتصيل رسوم الوارد هبيئة اجلمارآ السودانية

  .قدارة ىف تعظيم إي ادات الدولةامل، ويؤث  ذل  سلباً على  بنود القوانني واللوائح ذات الصلة
 في مرافق القطاع العامجنة الفنية للتصرف  لال- تقرير مراجعة اإللتزام   :  خمسة عشر

 األخ الرئيس األخوة واألخوات
  ون التص ف امل جعيات املعتمدة املتمثلة ف قانو ق مت إكتشاف حالت عدم إلتزام جوه ية باللجنة الفنية

والق ارات الصادرة  1992ولئحة تصفية م ا ق القطاع العام لسنة 1990ف م ا ق القطاع العام لسنة 
الثالث  مل احلوذل  ىف ا.رئي  اللجنة العليا وتوجيهات رئاسة اجلمهورية ات السيدق ار ، م  جمل  الوزرا  

 .إدارة العقود (و عمليات التص ف و )صدور ق ار التص ف 
 دات حيث متت تصفية بعض الوح ، مش وعية إج ا ات التصفية لبعض الوحداتعلى  مالحظات وجود

عض الوحدات التص ف ىف ب،  الفنيةجنة للاتعيني مصفى لبعض الوحدات بدون علم ،   الفنيةلجنة ال ارج 
 ةومة م  مت التص ف ىف بعض الوحدات احلكومية ببيعها للحك،  قبل صدور ق ار التصفية م  اللجنة العليا

ع  بعض قيم  (تنازل)إعفا  ،  تسليم املمتلكات قبل توقيع العقد،  التقييم اجلزئى للربيد والربق،    ىأ
 إنتهى التق ي  إىل عدد  م  التوصيات. .بدون سند قانوين (أصول بعض امل ا ق ) هيئة النقل النه ي
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                 2017قرير بنتيجة مراجعة حسابات ديوان الزكاة المجمعة  للعام المالي  ت :  عشر  ستة
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

  امل اجعة الدا لية لألمني العام حسب اهليكل التنظيمي خمالفاً بذل  لقواعد احلوكمة والضبط املؤسسي تتبع
يتم  .عدم مشولية عمل امل اجعة الدا لية وغياهبا ع  بعض املعامالت )رئاسة اْلمانة(، )اْلمانة العامة( 

 إل تصاص .العمل ف معهد علوم الزكاة هبيكل تنظيمي ووظيفي غت جماز م  جهات ا
  ق.سددة وامل حلة م  العام الساباملعدم  تح سجل للش كات العامة اخلاضعة للزكاة يوضح الزكاة غت 

  .م  إمجايل الش كات احملصورة باْلمانة %29( ش كة جمهولة تعذر الوصول إليها متثل 3061هنال  )
 إحن ا ات )سالبة  أظه ت إن بنود اجلباية اْل  ى  ،( %166تقدي ات زكاة الزروع )التنفيذ   عدا ما

لتحصيل ا /موجبة ( عند التحصيل الفعلي بنهاية العام .عدم واقعية ال بط وحتقيق البنود لنسب عالية عند
م   %6 بنسبةمليون جنيه  256ضعف مسا ة جباية اْلنعام الِت بلغت ،  (الفعلي )الولية الشمالية

 .إمجايل اجلباية 
 دها  ساب  اص بل يتم توري، امل كز الطباعي التابع ملعهد علوم الزكاة إىل املعهد  توريد إي ادات ل يتم

  .منها للعاملني بامل كز وإدارة املعهد %50بامل كز ويوزع 
 ادآ ص ف حوا ز ومكا آت بأمانة الش كات اإلحتادية إستن،  التوسع ف ص ف احلوا ز مقارنة  جم اْلجور

 اً الصادر م  أمني زكاة الش كات دون سند قانوين أو تفويض م  اْلمني العام خمالف 11/2017للق ار  
(م  لئحة ش وط  دمة العاملني  104واملادة )  2001/أ (م  قانون الزكاة 15/2لنصوص املادة )

 . 2003بديوان الزكاة 
  ولعدم  ة ملعدم املال املأوىل مناز مش وع الش ُية املستهد ة ضم  الفق ا  واملساكني مل تستفد م  أن ،

 على مصارف الفق ا  واملساكنياً جنيه  صم مليون 26مببلم  اْلمان  تعث  حمفظةإج ا  دراسة اجلدوى ، 
 . 2018تصفيتها ،وإسرتد ديوان الزكاة آ   إستحقاق له منها ف بداية العام و 
 اً باحلساب اخلتامي ويتم الص ف منها بتوسيط حساب اْلمانات خمالف غت مضمنةحسابات مفتوحة  توجد 

 )ولية القضارف(. 2003اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة  لئحة
  اصيل زراعية وجود حم،  )ولية ش ق دار ور ( لمستحقنيوعدم التوزيع لبعض وسائل اإلنتاج  سو  ختزي

متلي  مش وعات اإلنتاج دون إتباع اإلج ا ات الالزمة )ولية ،  (ولية سنار –ف الع ا   )الدايل واملزموم 
 .مشال دار ور(

  ( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية 168/4املادة ) اً مليون جنيه خمالف 6.4بلغت الشيكات امل تدة
 )ولية اخل طوم(. 2003ديوان الزكاة 

 الحكم القومى والوالئى  فى نطاق  خارج الموازنة  : المتحصالت والصرف  عشر  سبعة
 األخ الرئيس الخوة واالخوات
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  مغغغغغغغ  الوحغغغغغغغدات احلكوميغغغغغغغة  إىل عغغغغغغغدد   2016 - 2010 ةالسغغغغغغغابق لألعغغغغغغغوامامل اجعغغغغغغغة   تقغغغغغغغاري  تأشغغغغغغغار
،كمغغغغغغا  أوصغغغغغغت امل اجعغغغغغغة بوقفهغغغغغغا ، وبغغغغغغدون علغغغغغغم وزارة املاليغغغغغغة الغغغغغغىت هبغغغغغغا تصغغغغغغ  ات ماليغغغغغغة  غغغغغغارج املوازنغغغغغغة

بإجغغغغغغغازة تقغغغغغغغاري  امل اجعغغغغغغغة عغغغغغغغ   (8)( ،  20، ) (5رقغغغغغغغم ) اتغغغغغغغهجملسغغغغغغغكم املغغغغغغغوق  ىف ق ار  بغغغغغغغذل  أوصغغغغغغغى
  .2012،  2011،  2010 اْلعوام

  بعغغغغغغغغض أجهغغغغغغغغزة الدولغغغغغغغغة مبسغغغغغغغغتويات احلكغغغغغغغغم القغغغغغغغغومى ىف متغغغغغغغغت م اجعغغغغغغغغة املتحصغغغغغغغغالت  غغغغغغغغارج املوازنغغغغغغغغة
إخنفغغغغغاض حجغغغغغم املبغغغغغالم اجملنبغغغغغة إسغغغغغتم ار حيغغغغغث تالحغغغغغظ ،  2017واحلكغغغغغم الغغغغغولئى عغغغغغ  العغغغغغام املغغغغغاىل 

 2011ىف  مليغغغغغون جنيغغغغغه 473كمغغغغغا هغغغغغو موضغغغغغح باجلغغغغغدول أدنغغغغغاه مغغغغغ  علغغغغغى مسغغغغغتوى احلكغغغغغم القغغغغغومى  
)ديغغغغغغغغغغوان الضغغغغغغغغغغ ائب وهيئغغغغغغغغغغة اجلمغغغغغغغغغغارآ مبلغغغغغغغغغغغى  %89بنسغغغغغغغغغغبة  2017ىف  جنيغغغغغغغغغغه مليغغغغغغغغغغون 50.4إىل 

، كمغغغغغغا يالحغغغغغغظ إخنفغغغغغغاض املبغغغغغغالم اجملنبغغغغغغة بعملغغغغغغة الغغغغغغدولر مغغغغغغ  مليغغغغغغون جنيغغغغغغه علغغغغغغى التغغغغغغواىل(  49و 1.4
 .2017 ىف ل شىإىل  2012ىف  مليون دولر 12.1

   مليغغغغغغغون جنيغغغغغغغه ىف  114.7املبغغغغغغغالم اجملنبغغغغغغغة مغغغغغغغ  مبلغغغغغغغم  إخنفضغغغغغغغتأمغغغغغغغا علغغغغغغغى املسغغغغغغغتوى الغغغغغغغولئى  قغغغغغغغد
 .  %78بنسبة  2016مليون جنيه ىف  25.6إىل  2015

  2007 الفغغغغغغغغت هغغغغغغغغذه املمارسغغغغغغغغة العديغغغغغغغغد مغغغغغغغغ  مغغغغغغغغواد قغغغغغغغغانون اإلجغغغغغغغغ ا ات املاليغغغغغغغغة واحملاسغغغغغغغغبية  لسغغغغغغغغنة 
 .2011واحملاسبية لسنة ولئحة اإلج ا ات املالية 

 تتمثل مخاطر ظاهرة التجنيب فيما يلى :
 .عدم صدقية املؤش ات واإلحصا ات املالية واإلقتصادية 
 .إعاقة حتقيق أهداف املوازنة الكلية 
 .ل يتوا ق ص  ها مع أولويات املوازنة وي ستغل معظمها ىف د ع احلوا ز واملكآ ات 
  امللتزمةغياب ال قابة عليها يهئ بيئة مواتية للتص  ات املالية غت. 
 .تتعارض هذه املمارسات مع مبادئ الشفا ية واملسآ لة 
 :أوصت امل اجعة بوقف هذه الظاه ة وأن يتم اإللتزام مبا يلى 
 .منع حتصيل أى رسوم غت قانونية ومنع  تح احلسابات إل مبوا قة وزارة املالية 
 هذه املتحصالت بعلم وزارة املالية مبا يتفق وأولويات املوازنة. التص ف ىف  

 التجنيب مليون 2017 مستوى الحكم
 جنيه

 التجنيب  2016
 جنبهمليون 

اإليرادات 
مليار  2017

 جنيه

التجنيب 2011 %
 جنيهمليون 

 2011اإليرادات 
 مليار جنيه

% 

 2.5 19.2 473 0.1 78.6 37.9 50.4  القومى

 0.5 5.8 24.5 0.1 28.4 25.8 25.6 الوالئى

   497   63.7 67 اإلجمالى
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  ىل إج ا ات امل اجعة.إاإل صاح الكاىف عنها م   الل القوائم املالية وإ ضاعها 
 .معاجلة  قصور اإلعتمادات والتمويل وإنفاذ كل التص  ات املالية ىف إطار املوازنة 

 األخ الرئيس الخوة واالخوات
  رئيسة ىف أدا   ىف أولوياهتا ملفات متثل قضايا ي اجملل  الوطىن املوق  رئاسة اجلمهورية و وضعت الش اكة مع

 التجنيب.الولئى منها ملف و  القومى ينيستو املالدولة املاىل عاجلتها على 
  َبنسبة  احلكم القومى ىف 2017 - 2012الفرتة إخنفض التجنيب  الل  لقد كان مث ة هذه اجلهود أن

  .هنائياً  حىت ختتفى هذه الظاه ة يتطلب مزيداً م  اجلهدو على املستوى الولئى ،  %78وبنسبة  % 89
 لجنة منع التحصيل غير القـانوني

  2005هنال  رسوم مف وضة ىف بعض الوليات خمالفة للدستور اإلنتقاىل لعام إىل أن اللجنة هذه  لصت 
ق ارات  رسوم مف وضة بقوانني ختالف، ) رسوم تعليم اْلساس ، بعض املش وعات القومية )السجل املدىن( 

ض عجمل  الوزرا  )الض ائب الزراعية (، رسوم على الط ق القومية ، إنشا  نقاط حتصيل بالط ق القومية بب
توى ،   ض رسوم على مسالوليات ،   ض رسوم على الع بات ، رسوم على الوقود واملواد البرتولية 

الوليات ختالف سياسة دعم اإلنتاج الزراعى ، اإلصالح الض يىب ، سياسة تشجيع الصادرات ، وجود 
 .إزدواجية ىف بعض ال سوم

  النقاط اْلمنية بالط ق القومية وإعادة النظ  وقد أوصت اللجنة بإلغا  تل  ال سوم وإعادة هيكلة
، ويوصى اإن الديوان يثم  عمل هذه اللجنة وإجنازاهت . بالتش يعات والقوانني املتعارضه مع سياسات الدولة
 بدعمها وإج ا  اإلصالح بناً  على نتائج أعماهلا.

 الحكومة القومية-الدائنينوحساب    المدينين: مراجعة حساب    عشر  ثمانية
 األخ الرئيس األخوة واألخوات

 غغغة 2011غغغغة ولئحة الج ا ات املالية واحملاسبية لسنغغغغ2007أ  د املش ع ف قانون اإلج ا ات املالية لسنغغغ
 اً لموسم اً شهدت إخنفاضقد يالحظ أن أرصدهتا و ،  الدائننيحساب و  املديننيعدة مواد تعاجل حساب 

 بلغت نسبته 2017 الل العام إخنفاضاً  املديننيحساب سجل  حيث 2016والعام السابق هذا العام 
ام ىف الع ىف حساب اْلمانات اإلرتفاع، بينما بلم  2016للعام إخنفاض  % 32 ، مقارنًة بنسبة 15%

  .كما هو موضح أدناه ،  %89 نسبة 2017
  املدينني والدائنني بالوحدات احلكومية املختلفة م ده عدم التقيد أرصدة  ل صت امل اجعة إىل أن تضخم

غغغغغغغغغغغغغغغة ، عدم ال قابة الفاعلة م  قبل 2011بالضوابط واإلج ا ات بالئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنغغغغغغ
ابات م  تفاصيل ، عدم  حص احلسالباإلضا ة إلستالم احلسابات الشه ية دون إر اق ، ديوان احلسابات 

غت متح كة  و امدة ج ،ظه  بعض اْلرصدة بوضع غت حقيقي ي  مما ، َقبل مدرا  الوحدات قبل التوقيع عليها 
 . 2012و 2011 املوق  للعامني ، عدم تنفيذ توجيهات جلان إجازة التقاري  باجملل  الوطين
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 ( )مليون جنيه(:2017 -2009رصدة للفترة )األحجم    
 األمانات إجمالي العهد تحت التسوية السلفيات المدينون العام

2017 997.1 99.5 159.3 1.255.9 5.687 

2016 1.432 35.8 4.1 1.472.0 3.013 

2015 2.137 52.6 20.3 2.210.0 3.073 

2014 1.966 71.7 14.5 2.052.2 1.375.0 

2013 614.7 62.1 9.9 686.9 1.180.0 

2012 436.2 57.4 4.5 498.1 1.384.4 

2011 275.4 54.5 4.1 333.9 1.168.8 

2010 222.6 57.5 4.8 284.9 905.2 
2009 221.0 54.8 0.7 276.5 894.0 

  ت ى امل اجعة أن كثتًا م  أسباب ج ائم املال العام واملخالفات والتص  ات املالية غت امللتزمة تعود بصفة
 ، حيث يشكل ذل  جس ًا ملثل هذه الدائننيوحساب  املديننيرئيسة وت تبط بظاه ة ركود حساب 

 املمارسات املنح  ة ، لذا  إن احل ص على اإلزالة يعد عنص اً رقابياً  اعالً لوقف هذه الظواه  غت السليمة.
  ( وتفعيل دور وزارة املالية 6غغغ  1(  ق ات )343ما جا  باملادة ) بتطبيق امل اجعةم  جانب آ   توصى

 إزالتها.و  هذه احلساباتأي أرصدة ختص بالتوجيه مبعاجلة القومية  ة ىف احلساباتممثل
 والوالئبالحكم القومى    تعويضات العاملين :عشر  تسعة

 األخ الرئيس الخوة واالخوات
  مقارنًة جنيه  مليار 31.2مبلم  2017بلغت مجلة إعتمادات تعويضات العاملني باحلكومة القومية للعام

 .%39بنسبة جنيه  مليار 8.8جنيه بزيادة  مليار 22.4 حيث بلغت  2016العام ب
  الص ف بمقارنًة ،  %99بنسبة  جنيه مليار 30.9مبلم  2017 الل العام املاىلبلم الص ف الفعلي

مقارنًة باإلعتماد  %98مليار جنيه بنسبة  22.01مبلم  2016 للعامالفعلى لتعويضات العاملني 
  .%40بلغت ، بنسبة منو  مليار جنيه 22.4البالم  بامليزانيةاملصدق 

  م   %39ونسبة  2017للعام املاىل  اإلنفاق الفعلىم   %35شكلت تعويضات العاملني نسبة
غطت امل اجعة البنوآ ، اهليئات واملؤسسات ، الوزارات ، الوليات ،  2017اإلي ادات الفعلية للعام 

 كما يلى:  مالحظات م اجعة تعويضات العاملنيأهم وكانت  واحملليات
  عدم وجود هيكل تنظيمي ووصف وظيفي جماز م  قبل بن  السودان امل كزي مع ىف عدد م  البنوآ

 ( .18/2009خيالف منشور بن  السودان امل كزي رقم ) عدم وجود سجل وظيفي للعاملني مما
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 ةيحسب احلوجه الفعلية لتكلفة العنص  البش ي واخلدمات اإلدار  بدقة ةليتم إعداد املوازنة التقدي ي 
 .2017عدم اإللتزام بالعدد املقدر للتعيينات املصدقة باملوازنة ف العام ،  جتاوز ف البنود همما نتج عن

  ا بني وظيفة ن جيمعو أظ  على العاملني الىت حت  ببعض البنوآلئحة ش وط  دمة العاملني خمالفة
 وظيفة أ  ي بأج  أو بدون أج (. البن  وأي

  غت جماز وغت مفعل كما ليوجد وصف وظيفي . لبعض الش كاتاهليكل التنظيمي 
  تلفة ويتم احلاقهم مبكاتب ف الوليات املخ ببعض الوزاراتهناآ عدد م  العاملني يشغلون وظائف

 .ي احلاقالحتادية م  غت سند قانوين حتت مسم الوزارةويتم ص ف م تباهتم علي 
  ي  آل يوجد تنسيق بني احلسابات وشئون العاملني حيث يتم منح إجازة بدون م تب لعاملني و  

  .دون إيقاف مستحقاهتمالعمل ْلسباب خمتلفة  ت كوا
 :الواليات  نماذج لبعض  
 محلية بحري -  والية الخرطوم

 بلوغ الس  القانونية  ع  إكتشاف حالت و اة وحالت 2017شه  أكتوب  ع  سف ت م اقبة الص ف أ
 ، للمعاش وحالت غياب وعاملني مت نقلهم ولزالت تستخ ج م تباهتم وذل  بكل م  رئاسة حملية   ى

إدارة )   ى املدينة، )الدروشاب والكدرو( قطاع   ى مشال،  قطاع   ى مشال )احللفايا والسام اب(
 .حالة  104وقد بلغت مجلة تل  احلالت ،  التعليم الكدرو(

 والية الجزيرة
  وظيفة متت ف حملية  398عامل مبحلية احلصاحيصا وهناآ عدد  38عدم وجود ملفات  دمة لعدد

 2017احلصاحيصا ف الفرتة السابقة دون تصديق م  وزارة املالية ومل تكتمل اإلج ا ات حىت هناية العام 
إجازة ىف  وهمج ستخ  تزال  تل بعض العاملني اتلعاملني إتضح أن م تببال جوع لكشو ات م تبات ا، 

 .بدون م تب
 والية القضارف

  ضعف املتابعة م  قبل اإلدارة وشئون اخلدمة وامل اجعة الدا لية  وعدم التدقيق ف كشف امل تبات وتنفيذ
كشف   ر ع أمسا  أولئ  م وعدم اإلج ا ات الِت مت إختاذها  اصة بالفصل م  اخلدمة للغياب أو الو اة 

ات  ائهم ما زالت موجودة ف كشف امل تبأمسمتو ني و أ  ي  مت  صلهم م  اخلدمة إل أن  إذ أن .الص ف
 .ةكما هو احلال ف حملية البطانة وحملية وسط القضارف وحملية الفشق
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 والية جنوب دارفور
      صصت هلم منازل حكومية خمالفًا بذل  الق ار اجلمهوري تكشف للم اجعة ص ف دعم سك  للذي

( م  قانون شاغلي الوظائف الدستورية 12واملادة ) 29/4/2010بتاريخ  2010( لسنة 96رقم )
 والِت تشت ل يتم د ع دعم السك  للفئة املذكورة.  2005تعديل  2001والتنفيذية والتش يعية لسنة 

   بنتغغغغغغغغغائج م اجعغغغغغغغغغة تعويضغغغغغغغغغات العغغغغغغغغغاملني إىل العديغغغغغغغغغد مغغغغغغغغغ  التوصغغغغغغغغغيات مشلغغغغغغغغغت  املعغغغغغغغغغد ل غغغغغغغغغص التق يغغغغغغغغغ
 املدنية القومية. إج ا ات تصحيحية مبا يتفق مع القوانني واللوائح املنظمة للخدمة

 2017ه وديوان األوقـاف السالمية للعام المالي  1439تقرير نتائج مراجعة بعثة الحج   :عشرون
 ه1439بعثة الحج   - 1

 األخوة واألخواتاألخ الرئيس  
 حسب العقد املربم يقوم البن  اإلسالمى للتنمية بش ا  سندات اهلدى حلجاج اْلعوام 

لاير نظت كل كبون م  البن  اإلسالمي للتنمية  حلساب  6يتم حتويل مبلم و ه 1436/1437/1438
مبالم  وحولت ا جا  بالعقدأن اإلدارة السابقة مل تلتزم مبإل اَلية اهلدى باحلج والعم ة كمص و ات إدارية ، 

 ألف لاير 560بلغت ف مجلتها دون وجه حق ه حلوا ز ومكا ا ات شخصية 1437و 1436حج 
 سعودي وقد أشارت إليها امل اجعة ف  طاباهتا املصدرة .

  لاير مت  ألف 89سلفيات غت قانونية بلغت ،  بدل مأموريات غت مصادق عليها م  جمل  الوزرا
سيت تكلفة ت ىفم  ت حيل عفش ض   عبارة ع لاير  265,920يوجد مبلم  .إسرتدادها بعد توجيه امل اجعة

 يفيد بأنه قد مت ت حيل إل أن امل اجعة مل جتد ما، لاير لكل حاج  10ه بواقع 1438أعمال احلج لعام 
ت بكميات كبتة ، وقد لحظب اإلدارة بش ا  أجهزة تاب وإتصال وأجهزة لب تو  قامت. عفش احلجاج
  .تسجيلها بالد ات  ومل تظه  كإضا ات ىف قائمة امل كز املاىلامل اجعة عدم 

 ديوان األوقـاف السالمية   - 2
  ية قاعة الصداقة مل يتم تأثت احلسابات اخلتامم   مليون جنيه عبارة ع  إي ادات مستحقة  7وجود مبلم

ة لنص املادة عد خمالفي   مماالتحصغغغغغغغغغغغغغغيل بإسغغغغغغغغغغغغغغتخدام مناذج غت مالية ، يتم  ظهارها بالد ات إهبا ومل يتم 
 ،يتم اإللتزام بالتحصغغغغغيل اإللكرتوين ل،  2011( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسغغغغغبية لسغغغغغنة 13/5)
قاف الولئية إضا تها لألو و نزع بعض اْلوقاف اإلحتادية  ، يتمستغالل بعض اْلوقاف دون عقود إجيارية إ

ضغغغغغغغغغاف صغغغغغغغغغل وت  حت  ما تزال ا إل أن إي اداهت املوق -رئي  اجلمهوريةالسغغغغغغغغغيد / مبوجب ق ارات صغغغغغغغغغادرة م  
 . 2012( لسنة 23مؤقتة مما خيالف قانون العمل والق ار رقم ) ةوجود عمال،  لألوقاف اإلحتادية

  عدم حص  ومتابعة اْلوقاف الولئية م  قبل الديوان مما ، يتم ص ف ش ط الواقف ف غت ما  صص له
يتم الصغغغغغغ ف ف ،  2008 لسغغغغغغنة( م  قانون ديوان اْلوقاف اإلسغغغغغغالمية 11/2يعد خمالفة لنص املادة )

/ز( م  قغغغانون ديوان 5وجود مواقع وقفيغغغة  غغغاليغغغة م  أي مبغغغاين ممغغغا  خيغغغالف املغغغادة )، غت أعمغغغال الرب
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م ة اْلسغغغهم املسغغغتثد بعد تثمارات اْلموال املوقو ة ضغغغعيف جداً مقارنةً عائد إسغغغ،  2008اْلوقاف لسغغغنة 
 . %16حيث ميثل العائد 

   صت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات ، وشددت على اإللتزام باملؤسسية بعدم   ض رسوم بدون سند  ل
نة منع التحصغغغغيل جل عملقانوىن ، ومت التوجيه بإسغغغغرتجاع املبالم احملصغغغغلة دون سغغغغند قانوىن .تثم  امل اجعة 

 نية.تحصيل ، وإسرتجاع املبالم غت القانو الغت القانوىن لدورها ىف حماص ة مثل هذه الظواه  ووقف 
تقرير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لوحدات قسم الجامعات بقطاع الحكم  : ونعشر واحد و 

 القومي السيادي  
 األخ الرئيس،الخوة واألخوات

  ص املادة مما خيالف ن ، يتم الص ف على العهد لعدم وجود  زينة لبعض اجلامعاتم  مالحظات امل اجعة
أو معتمدة لبعض اجلامعات  ةعدم وجود موازنة جماز ،  2007( م  قانون اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 6)

 2011لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة ( م  166-15-10) د خمالفاً لنص املوادمما يع  ، م  اجلهات املختصة 
 ل تغطي كا ة اْلنشتطة.  وإن و جدتعدم وجود م اجعة دا لية لبعض اجلامعات ، 

  ( م  قانون اإلج ا ات املالية واحملاسبية للعام 3 -8التأ ت ف توريد اإلي ادات مما خيالف املادة )2007 
الشهادات( مما  ستخ اجإسميات خمتلفة ) رسوم مب قانونيةت غت بايصال ةي ادات جمنبة باخلزينإ ، وجود

املصلحية تعينات ال،  2015 لسنة( م  لئحة التحصيل اإللكرتوين 21( واملادة) 17خيالف املادة )
 (.8لمحاسبني ف بعض اجلامعات مما خيالف منشور وزارة املالية رقم )ل
  ( الصادر م  التعليم العايل والبحث العلمي85لق ار )اص ف عالوات  ارج إطار املوازنة مما خيالف  ،

تباع إعدم ،  عثاهتمب املنتهيةختاذ إج ا ات ضد املبعوثني إل يتم ، شغل بعض املوظفني أكث  م  وظيفة 
 ( .2011إج ا ات الش ا  والتعاقد املنصوص عليها بالئحة الش ا  والتعاقد لسنة )

  عدم مالئمة ،  2001( لسنة 517خيالف الق ار الوزاري رقم ) مماالسف  بدون تصديق جمل  الوزا  يتم
 .تعدد حسابات البنوآ املفتوحة بالعملة احمللية واْلجنبية ، احلوا ز واملكا أت لبعض العاملني 

 ( الفصل اخلام  م  قانون اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 21خمالفة املادة )التص ف ف ب 2007
السودان رقم  خمالفة منشور بن ،  موا قة الوزي بدون ستثماراهتا إالفوائض واْلرباح احلكومية والعائد م  

  .(4الفق ة ) (التعامل بالنقد اْلجنيب) 3/2015
 ىف القطاع. النظام املاىل واحملاسىبو توحيد اللوائح والقوانني  منهاإىل عدد  م  التوصيات  امل اجعة تإنته 

   الصناديق القوميةنتائج مراجعة   :  ونعشر إثنا و 
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

 عدم اإلكتمال واإلجازة للقوانني واللوائح وهياكل  وقفت امل اجعة على عدد  م  املالحظات م  بينها
ة وصندوق شطة الشبابية وال ياضيناإلدارة والتنظيم املستة للعمل لبعض الصناديق مثل صندوق دعم اْل
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تطوي  والتحديث ملتابعة والعدم او عدم مال مة النظم احملاسبية  ،بىي وصندوق دعم تقانة املعلوماتية أتنمية 
مثال لذل  الصندوق القومى لدعم الطالب والصندوق ، توصيات امل اجعة بالعمل وعدم للنظم العاملة 

غغاسغغغغغغغبة نظغغغغغغغام حم، كما ل يتم تطبيق غدم إكتمال اجملموعغغغغغة الد غغغغرتية عغغغغغغغغغغغ، القومى للتأمني الصحى 
 ( لغالبية الصناديق. F .S .Gإحغغغغغصغغغغغا ات مغغغغغغغغغغالية احلغغغغكغغومغغغغغغغغغغغغغغغغغة )

  خالفاتاملالحظات و املإنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات ملعاجلة.  
 ة  يتقرير بنتائج مراجعة العقودات الحكوم:   ونعشر و   ثالثة

 األخ الرئيس الخوة واالخوات
  حصا ات دقيقة لكل عمليات الش ا  والتعاقد وعدم وجود إىل عدم وجود إ لصخنم  نتائج أعمال امل اجعة

 2010سنة لقانون الش ا  والتعاقد كل م  لتزام بتطبيق  يتم اإل ل، الوحدات احلكومية ببعض وحدات للش ا  
قواعد و تباع ط ق املناقصة التنا سية ، عدم إ ف تكوي  جلان املشرتوات ، 2011لئحة الش ا  والتعاقد لسنة و 

تشارى إ تيار اإلسل يتم ستالم شيكات الضمان ، عدم إ،  صفات الفنيةواحتديد املعدم ،  الش ا  والتعاقد
ر اق املستندات م إكما ل يت،   القانونية املختصة بوزارة العدلدارة توثيقها لدي اإلو العقود ، ل يتم  حص املش ف 

، ضعف اإلش اف  ستشارىر اق شهادات اإلجناز املعتمدة م  اإلإواملالحق الىت تعترب جز  م  العقد وعدم 
  .واملتابعة. ولقد إنتهى التق ي  إىل عدد  م  التوصيات لسد الثغ ات الىت وقفت عليها امل اجعة

   الستثمارية بوزارة الستثمار تقرير عن مراجعة المشروعاتأربعة وعشرون : 
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

  عدم تأثت  2013وقانون تشجيع اإلستثمار القومي لسنة  خمالفة الالئحةم  أهم مالحظات امل اجعة ،
احلسابات اخلتامية للوزارة بعائدات املش وعات اإلستثمارية الِت يتم تنفيذها ، عدم وجود تفاصيل للملفات 

ش وعات املستم ة مع ملتابعة امل ةم  حيث املش وعات املنفذة والِت حتت التنفيذ واملتوقفة ،  عدم وجود آلي
( م  لئحة تشجيع اإلستثمار ،  عدم اإللتزام بتحديد 24ر ع تقاري  دورية عنها مما خيالف املادة )عدم 

( م  لئحة تشجيع اإلستثمار ، يتم التخلص م  15الفرتة الزمنية لتنفيذ املش وع مما خيالف املادة ) 
ثمار ، يتم  وزارة اإلستدون ال جوع إيلباملناصفة الع بات( بني اجلمارآ واملستثم  مثل بعض اْلصول )

إجيار أراضي للمش وعات الزراعية دون احلصول على موا قة م  وزارة اإلستثمار مما خيالف نص املادة 
 .هذا اخلصوص. ولقد إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات ىف الالئحةم   [6/12]

 قطاع المراجعة المتخصصة-2
                ية  القوم  لجرائم المال العام فى نطاق األجهزة  الجنائيةنتائج المراجعة  :   ونعشر و   خمسة

 31/8/2018-1/9/2017للفترة من  
 األخ الرئيس الخوة واالخوات
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 :مكافحة الفساد
 ف  جمال  تحدث لِتاللتطورات اإلقليمية والعاملية  ال قال مزامنةالديوان إسرتاتيجية لتطوي  العمل  وضع

اإلدارة العامة  سابقاً  أنشأ الديوان  .مكا حة الفساد واإلحتيالف سرتاتيجية الدولة مواكبة إلامل اجعة و 
تقييم  إىل ا ةً إض ، للم اجعة اجلنائية وهى إدارة متخصصة للقيام مب اجعة حالت اإلعتدا  على املال العام

املخاط  وقد ش عت اإلدارة ف تأهيل امل اجعني للقيام بدورهم املنوط هبم م   الل الدورات التدريبية 
  الوحدات م قامت اإلدارة بتقييم خماط  الغش واإلحتيال بعدد   . وىف توجه  حديثواخلارجية  دا ليةال

،  2018/ 2017ل  طة امل اجعة للعام اإلحتادية والولئية والبنوآ واهليئات وش كات القطاع العام  ال
 ( ىف سياق هذا اخلطاب.وعش ون سبعةم   الل البند ) يأتى وتقدمت بتق ي  يعك  ذل  

 القومية  لجرائم المال العام فى نطاق األجهزة  الجنائيةنتائج المراجعة  
  ْلجهزة القومية جل ائم املال العام ف نطاق ا اجلنائيةنع ض ف هذا اجلانب موجزاً لتق ي نا ع  نتائج امل اجعة

 ىل أن: إونشت  2018وحىت هناية أغسط  2017 للفرتة م  أول سبتمرب 
  عيةجل ائم املال العام ف اْلجهزة الولئية تقدم للمجال  التش ي اجلنائيةالتقاري  ع  نتائج امل اجعة. 
   العام ىف  ائم  املالجل   اجلنائيةودع لدى اْلمانة العامة جمللسكم املوق  بتق ي   منفصل نتائج امل اجعة أ

 . 2018 //يونيو11ىف قطاع املصارف 
  7.6مبلم  2018/ 2017بلم صاف مبلم ج ائم املال العام غت املسرتد ىف اْلجهزة القومية  الل الفرتة 

م   %0.01ميثل نسبة  ، 2016/2017مليون جنيه للفرتة السابقة  4.6بلم مليون جنيه مقارنًا مب
م  املص و ات  % 0.01مليار جنيه ،كما ميثل نسبة  78.6بلغت إمجايل إي ادات الدولة الفعلية الىت 

 جنيه. مليار 88.8الفعلية الىت بلغت 
 نسبة اإلسرتداد  رتة حيث بلغتتناول التق ي  بيان مامت إسرتداده م  مجلة مبالم ج ائم املال العام  الل الف

  .لفرتة السابقةل %10مقارنًة بنسبة  جنيه مليون 3.4 متثل مبلم  %31نسبة  2018 أغسط حىت 
 كما يلي:  حالة  56 عدد   2018-2017لفترة  ل 2018  أغسطسفى    الموقف

 البيان التهم
 مت البت  يهم قضائياً  0

 ل زالت أمام احملاكم 7

 أمام النيابة 12

 ل زالت أمام رئي  الوحدة املعنية 37

 مت شطبها -

 اإلجمالي 56

 األخ الرئيس الخوة واالخوات
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  النمو اإلقتصادى التنمية و و ،  هو يهدد اْلم  واإلستق ار  ، وعاملياً  متفشية إقليمياً  ظاه ةيعترب الفساد
لذل  ل بد أن تتواصل اجلهود م  أجل مكا حته وأن  ، وُيول دون تقدم وإزدهار الشعوب،  املستدام

 .امل اجعة توصيات وإنفاذنضطلع مجيعاً مبسؤولياتنا ىف ش اكة  اعلة لضمان الشفا ية واملسآ لة 
 غم م  التذبذب وبال  على النتائج اجليدة للتصدى لقضايا املال العام والتحس  امللحوظ  امل اجعة توقف

 2011/2012ىف  مليون جنيه 16.6،)م  %54إخنفضت ج ائم املال العام بنسبة  الل الفرتة املعنية ،
 19.2)م   %309وىف املقابل إرتفعت اإلي ادات بنسبة  2017/2018ىف  مليون جنيه 7.6إىل 

مما ي شت إىل  اعلية الش اكة ىف  2017 - 2011  الل الفرتةمليار جنيه( ذل   78.6مليار جنيه إىل 
 املكا حة.

  نا ف تقاري نا حيث يعود ذل  كما أش ،تناول التق ي  ف  امتته اْلسباب الِت تؤدي إىل ج ائم املال العام 
السابقة بصفة رئيسة إىل غياب احلوكمة املؤسسية وضعف اإلش اف وعدم  اعلية وضعف نظم ال قابة 

  .واحملاسبة مبادئ الشفا ية واملسآ لة غيابوعدم تنفيذ توصيات امل اجعة ، الدا لية ،
 : مراجعة نظم المعلوماتونعشر و   ستة
  م  الوزارات اإلحتادية وش كات وهيئات م اجعة اإلج ا ات ال قابية العامة لنظم املعلومات ف عدد  مت 

 قاً ملعايت امل اجعة الدولية وأ ضل املمارسات ف جمال وحدة ، ذل  و  16بلغت ىف جمملها القطاع العام 
 غطى التق ي  ما يلى: وقد،  م اجعة النظم

 حوكمة نظم المعلومات  
 عدم  ثلة ىفمتم معظم املؤسسات الىت  ضعت للم اجعة مل توَل اإلهتمام الكاىف حلوكمة نظم املعلومات

  .التخطيط اإلسرتاتيجىغياب  ، غت جمازة وإن وجدت  هى وجود اهلياكل التنظيمية للوحدات
 حيازة وتطوير وتعديل النظم

  أو  يتالتغل يوجد توثيق دقيق وشامل لكل م احل عمليات حيازة وتطوي  اْلنظمة وكذل  عمليات
 التعديل ىف اْلنظمة.

 تشغيل وإدارة ودعم نظم المعلومات 
   اطية ىف اإلحتفاظ بالنسخ اإلحتيل يتم  ، ع  إدارة قواعد البيانات مسؤولىف كل الوحدات ليوجد مدي

 .بض ورة إعداد  طط التعاىف م  الكوارثى وعالعدم  هلا ، ج د دورىل يتم و  مواقع  ارجية
 أمن وسالمة المعلومات  

  دليوج ، أم  املعلومات مسؤول ولىف كل الوحدات ليوجد إطار حمدد إلدارة خماط  نظم املعلومات 
  .اإل رتاقاتدليل إج ا ات حلماية اْلنظمة والشبكات م   إهتمام بإعداد وإعتماد سياسات أمنية أو

 الرقـابة على إستخدام الحاسوب  
  ت.ماية بيئة املعلوماحلىف معظم الوحدات لتوجد سياسات وإج ا ات موثقة 
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  صول ى اْلوالدور الذى تلعبه ىف احلفاظ عل التأكيد على أ ية م اجعة نظم املعلومات ل صت امل اجعة إىل
 .أجل حتقيق اْلهدافاملعلوماتية وإستخدامها بكفا ة و عالية وإقتصاد م  

 تقرير بنتائج تقييم مخاطر الغش والحتيال لبعض الوحدات الخاضعة للمراجعةوعشرون :  سبعة
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

   لغش ااهلدف م  التق ي  هو مساعدة الوحدات على إستيعاب ثقا ة التع ف على وحتديد درجة خماط
لى أساس عوم  مث إدارهتا والتقليل م  أث ها ، كما يساعد ذل  الديوان ىف إعداد ب امج امل اجعة واإلحتيال 

 بصورة  اعلة وحتديد اْلولويات.املخاط  
 آلتى:ليخلص تقرير تقييم مخاطر الغش والحتيال  

 يتم توعية ل الق كما للسلوآ واْل لئحة، عدم وجود  سياسات وإج ا ات ع  اإلحتيال عدم وجود 
ل معظم الوحدات الىت  ضعت للتقييم ليست لديها سج، مكا حة اإلحتيال و املوظفني بأ ية اْل الق 

م تقييم ل يت،  بعض الوحدات لتستخدم معدات مل اقبة الد ول واخل وج،  والغش حلالت اإلحتيال
  .لث واهتمإق ار سنوى وليتم مطالبتهم ب تضارب املصاحلى تفادل ياً تدريب نو املوظفل يتلقى ، و نزاهة دورياً ال

   اط  خمتق ي  إىل التأكيد على أ ية تقييم خماط  الغش واإلحتيال ىف ظل البنا ًا على ما تقدم خيلص
 كا حته. وتعزيز اإلج ا ات ال قابية ملالفساد وتطور أساليبه 

   مراجعة األداء
 خوة واألخواتاألخ الرئيس ال 

  لية وتقدم عوالكفا ة والفا يةلعوامل اإلقتصاد اإلحن افأوجه  ْلجهزة الدولة اْلدا تتناول تقاري  م اجعة
مستهد ة  ، هالعوامل أعال تعزيز إىل امل اجعة هتدف وم  مث  إن توصيات ، النتائج الِت   لصت إليها

 .يقل  ط  الفساد وإقتصادية ليةعوظيفتها بكفا ة و ا الدولة أدتالفساد   مىت  أسباب
   علماً بأن الوحدات تقوم بال د على املالحظات م   42بلغت  م  م ا ق الدولة اجعة أدا  عددمتت م ،

 الل  ق ة رأى اإلدارة وتعقب امل اجعة إذا ما إقتضى اْلم  ، ينتهى التق ي  بتوصيات امل اجعة هبدف ت قية 
 :و يما يلى ملخص بذل اْلدا  ، 

 العامالدين    أداء  : مراجعة  ونعشر و   ثمانية
 األخ الريئس الخوة واألخوات

  يتمثل اهلدف ال ئي  إلدارة الدي  ىف ضمان تلبية اإلحتياجات التمويلية وضمان اإللتزام على املدى
 اجعة عدم ملا لحظت بأقل تكلفة ومبا يضم  درجة معقولة م  املخاط .، القصت واملتوسط والطويل 

مما يعيق سالمة  ، بن  السودان امل كزيو  وزارة املالية عدم تطابق اْلرصدة بنيو ، لدي  لالتوثيق احملاسيب 
ؤسسى ضعف اإلطار امل، إسرتاتيجية  عدم وجودم د ذل   .هالتق ي  واإلبالغ بشأن حجم الدي  وكلفت

 لدا لى واخلارجى.عدم التنسيق بني الدي  ا،  ضعف التنسيق بني السياستني النقدية واملالية، والتش يعى 
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 ه.بوس  التش يعات اخلاصة ،  لهدارة إوإنشا  ، توثيق الدي  ب ةامل اجعة إىل التوصي إنتهت 
 وزارة المالية –: إدارة الهيئات والشركات    تسعة وعشرون

 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 
  مت إنشا  اإلدارة بغ ض اإلش اف علي اْلدا  املايل للهيئات والش كات وعائد اإلستثمار احلكومي وحتصيل

 كات تدين ف مسا ة اهليئات والشالم  املالحظات منها  وقفت امل اجعة على عدد  ، الفوائض واْلرباح 
لعدم  قيام  جةً نتي هايتناسب مع حجماحلكومية وش كات اإلستثمار املشرتآ ف دعم اخلزينة العامة مبا ل 

إذ  ، أهداف املوازنة وهي حتقيق أكرب  ائض وأرباح م  اهليئات والش كات إنفاذعدم  .إلدارة بدورها هذه ا
عدد الش كات . 2017م  اإلي ادات املقدرة مبوازنة العام  %80أن املص و ات اجلارية مت تقدي ها بأكث  م  

ش كات مل يتم وضع ربط هلا( ، بينما عدد الش كات الِت  6ش كة )منها  43ة احلكومية بقائمة د ل امللكي
عوام اْلم اجعة بتقاري  ورد ذل  ش كة عاملة و ق بيانات املسجل التجاري ،  431هبا مسا ة حكومية 

 السابقة إل أن اإلدارة مل تتخد أي إج ا  ىف هذا اخلصوص.
  مل يتم  ،عدم متابعة ق ارات اجلمعيات العمومية للهيئات والش كات  يما يتعلق بتوزيع الفوائض واْلرباح

توثيق حماسىب  ، التص ف ىف بعض الفوائض م  املنبع وبدونحتصيل  وائض وأرباح هليئات وش كات باملوازنة 
( 1(الفق ة )28واملادة ) 2007سبية لسنة ( م  قانون اإلج ا ات املالية واحملا4( الفق ة )5املادة ) خمالفاً 

 جدوي اإلستثماراتىف اهليئات والش كات  إلدارةلتوجد رؤية واضحة   .2011لسنة  الالئحة( م  2و)
ذل  سلبًا على شهادات شهامة لعدم  يؤث ، ضعف املوارد البش ية، ليوجد سجل حص  للش كات  ،

  .حتقق اْلرباح
  ىف إسرتاتيجية وهيكلة ومضمون عمل هذه اإلدارة ودعمها بالكوادر املؤهلة.بإعادة النظ  أوصت امل اجعة 

   والخدمات والتخلص من الفـائضشراء  مراجعة أداء ال :ثالثون
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

   2011ولئحة الش ا  والتعاقد للعام  2010الش ا  والتعاقد والتخلص م  الفائض لسنة  طَبق أحكام قانونت 
 .%20على مجيع أجهزة الدولة مبا  يها اهليئات والش كات الىت  ل تقل مسا ة الدولة  يها ع  

 إصدار تصاديق بالش ا    املستخ جة ، الش ا  م  مالحظات امل اجعة عدم دقة ال صد والتصنيف لتصاديق
،  18،  17نص املواد )تو   الش وط القانونية مما خيالف وبدون املباش  بدون تقدمي املستندات املؤيدة 

بالش ا  بعد إكتمال توقيع العقود بدون إتباع إج ا ات الش ا  أحيانًا ،  يتم التصديق قانون ال( م  52
قانون ، خمالفة بعض البنود ف عقودات ال( م  13/2( ، واملادة )2/1مما خيالف نص املادة )، والتعاقد 

 ت لتفعيل اْلدا .إنتهى التق ي  إىل عدد  م  التوصيااملضاربات. 
 الجمارك  وإدارةالضرائب    بإدارة  :  الشيكات المرتدة والمتأخراتوثالثون  واحد

 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 
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  ًىف ديوان الض ائب ظلت تتك ر مالحظات امل اجعة ع  ظاه ة إرتداد الشيكات واملتأ  ات  اصة 
بلغت مجلة املتأ  ات والفاقد الض ييب والشيكات  . لجمارآ كأكرب الوحدات اإلي اديةاإلدارة العامة لو 

بالعام السابق  جنيه مقارنةً  مليون 2.419بكل م  إدارتى الض ائب واجلمارآ  2017 لعاملامل تدة 
  .جنيه مليون1.891حيث بلغت  2016

  ( م  28/2القيمة املضا ة بشيكات غت معتمدة مما خيالف نص املادة ) ض يبةسداد م  بني اْلسباب
على القيمة املضا ة  ةلئحة الض يب م ( 20/1واملواد ) 2001قانون الض يبة على القيمة املضا ة لسنة 

للنيابة لختاذ الج ا ات القانونية مما خيالف نص املادة  ل يتم حتويل الشيكات امل تدة،  2007لسنة 
 .2011( م  لئحة الج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 364/4)
 نواتفة لسبال غم م  تك ار املخالالقيمة املضا ة   ض جزا  على املكلفني الذي  مل يسددوا ض يبة  عدم 

داراج إعدم ، و  2001( م  قانون ض يبة القيمة املضا ة لسنة 41/2( و)41/1املواد ) خمالفاً  ،طويلة 
عداد ، ضعف التوثيق وال صد وعدم الدقة ىف إ هبيئة اجلمارآ بالنظام احملاسيب كمديونياتالتعهدات 

  ادات.وضياع مبالم مقدرة م  اإلي البيانات ، مع عدم إكتماهلا مما ي هئ بيئة مالئمة للمماراسات الفاسدة
  أن ظاه ة املتأ  ات وإرتداد الشيكات ت عزى إىل ضعف وعدم  اعلية نظم ال قابة  ل صت امل اجعة إىل

لمادة احملاسبة وعدم إختاذ اإلج ا ات القانونية و قاً للة و  املسآلتحصيل ، ضعف االدا لية ، وعدم متابعة 
 العامةالية املأوصت امل اجعة بدعم  ، 2011م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة  4-(364)

  .باحلد م  هذه الظاه ة
تقرير عن متابعة تنفيذ توصيات المراجعة عن مراجعة أداء وتقييم دور بنك  وثالثون :   إثنا

 ى  السودان المركزي في الرقـابة على الجهاز المصرف
 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 

  يتم إهالآ  ، الصادرة م  البن  امل كزيعدم اإللتزام ببعض الضوابط واملنشورات م   الل املتابعة إتضح
ملصارف لعدم املتابعة ليتم   ض عقوبات على ا ديون بعض العمال  دون موا قة البن  امل كزي وكنتيجةً 

إستم ار تبعية إدارة املخاط  باملصارف للمدي  العام بدًل ع  جمل  ،  الِت  الفت ف هذا اخلصوص
معظم مؤش ات املصارف املالية ختالف ، ( 18/2009امل كزي ) نشور بن  السودانخمالفًا ملاإلدارة 

م إلزام املصارف عد، التعث و إلحتياطي القانوين، السيولة الدا لية ا منشورات بن  السودان امل كزي  اصةً 
 . كحد أدين م  احملفظة التمويلية للتمويل اْلصغ   %12بتوظيف نسبة 

 ع عدم م م  إلتزام اجلهاز املص ف بإتباع وتطبيق املنشورات إستم ار قصور دور البن  امل كزي ف التأكد
 .  امل كزىامل اجعة بتفعيل دور البن أوصت .تك ر املخالفاتلذل  ت نتيجةً وك،تطبيق لئحة اجلزا ات

ى العملية  في  الرقـابة عل  تقرير مراجعة أداء عن دور المجلس القومي للتدريبثالثون :و   ثالثة
   القومي  التدريبية على المستوي
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 األخ الرئيس الخوة واألخوات
   مة نتائج امل اجعة قصور النواحي اإلج ائية املتبعة لتحديد احلوجة ولتنفيذ العملية التدريبية ملنسول اخلدم

 ،املبتعثني ملنح و ا ضعف ال قابة على ،  املدنية على املستوى اإلحتادي بواسطة اجملل  القومي للتدريب
  قدانعة أظه ت نتائج امل اجولقد ،  عدم إحكام بنود العقودات املربمة بني املبتعث والوحدات الباعثة

تأ ت  ،لضعف التنسيق بني اجملل  والوحدات ذات الصلة مبوضوع املنحة    ص دراسية وتدريبية نتيجةً 
 ذا اخلصوص.م  التوصيات ىف ه.إنتهى التق ي  إىل عدد  ج ا ات أو لعدم تقدمي امل شح املالئمتنفيذ اإل

مراجعة أداء عن تقديم الخدمات البيطرية لحيوانات الصادر بوزارة    تقرير وثالثون:  أربعة
 الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 ملعملي ابسغغغغغغغغبب نقص التطعيمات الضغغغغغغغغ ورية ف احلقل وعدم مالئمة الفحص ه أن  ل صغغغغغغغغت امل اجعة إىل

وضعف تأهيل وإنشا  م اكز  التفتيش والتحقني واحملاج  الصحية وضعف ال قابة علي تطبيق اإلج ا ات 
مل ،البيط ية وعدم تطبيق املواصغغغغفات القياسغغغغية للمحاج  ومواصغغغغفات الشغغغغح  والرتحيل حليوانات الصغغغغادر

ف  ا ة املطلوبةبالكفبدورها  القياموزارة الث وة احليوانية والسغغغغمكية وامل اعي واجلهات ذات الصغغغغلة تسغغغغتطع 
 ولقد قدمت امل اجعة عدة توصيات ىف شأن ت قية اْلدا . ،هداف اْلحتقيق 

تقرير مراجعة أداء تقديم خدمة الحوادث بمستشفي بحري التعليمي وزارة  وثالثون:   خمسة
   والية الخرطوم –الصحة  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 عدم مالئمة نقل امل ضي م  وإيل ، عدم تو   بعض الفحوصات التشخيصية م  أهم نتائج امل اجعة 

احلوادث دا ل املستشفي بسبب عدم هتيئة اإلسعاف وقلة النقالت والك اسي املتح كة وعدم وجود 
عدم مالئمة  دمة العناية املكثفة ذل  بسبب نقص وتعطل وعدم  ،  مزلقان وتعطل املصعد الكه بائي

غ ف التنومي  عدم هتيئة،  تأ ت تقدمي اخلدمة ف الوقت املناسب،  ستلزمات الطبيةكفا ة اْلجهزة وامل
ت دي ،  هاينوليوجد  واصل ب غطا اتم  وعة بالطوب ولتتو    اْلس ةباإلقامة القصتة حيث أن بعض 

ع بات البواسطة  يتم الشفطو ،  البيئة الصحية للمستشفي ، مل يتم ربط الص ف الصحي بالشبكة العامة
وصيات قدمت امل اجعة عددًا م  التكما يتم وضع النفايات الطبية ف الع ا .،ياه الص ف وجود طفح مل

 ىف هذا اخلصوص.
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   بوالية الخرطوم  تقرير مراجعة أداء عن أسواق الخضر والفواكه وثالثون:  ستة
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

 خل طوم أم درمان وحملية ش ق النيل( بولية ا -اخل طوم   ي -م  نتائج امل اجعة مل تقم حمليات )اخل طوم
مل ختصص ، 2680/2012بتنظيم أسواق اخلض  والفاكهه بالولية طبقاً ملتطلبات املواصفة السودانية رقم 

عدم   ، أم درمان( أماك  لتف يم و  ز وارد اخلض  والفاكهه باْلسواق امل كزية -  ي -احملليات )اخل طوم
احة احلالية املس غت مالئمة ،بدائل للثالجات  ويتم إستخدامملخازن املربدة واجلا ة باْلسواق كفاية ا

الص ف  عدم مالئمة البنية التحتية احلالية م  شبكات،  لألسواق غت مطابقة للمواصفة القياسية السودانية
ضع ختلو  ، ةوالفاكه عدم كفاية اإلج ا ات الصحية املتبعة لسالمة اخلض ، الصحي ومصارف املياه 

لتوصيات تقدمت عدداً م  ا .لإل تبارات املعملية املطلوبة مبوجب املواصفة ويتم الفحص بالعني اجمل دة 
 هبا امل اجعة لتفعيل اْلدا .

وزارة الزراعة  -  متقرير مراجعة أداء عن الرقـابة علي اللحوم الحمراء بوالية الخرطو  وثالثون:  سبعة
   والري والمحليات بوالية الخرطوموالثروة الحيوانية  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 نح ت ا يص حيث مت  ضعف إج ا ات ال قابة على عملية إنتاج اللحوم احلم ا  بولية اخل طوم ،  تالحظ

نية التحتية ضعف الب،  إلنشا  م ا ق ذبيح دون إستيفا  املواصفات الفنية واملمارسات الصحية الالزمة
 ،، كما لتوجد معامل لفحص اللحوم بعد الذبح  بيح عدا مسلخ الكدرو والسبلوقة وغناوةمل ا ق الذ

الصحية ف  عدم اإللتزام باملمارسات، ف بعض املساطب بكميات تفوق طاقتها التصميمية  اللحومإنتاج 
لشخصية والزي ايتم اإلهتمام بالنظا ة  ل كما  ليتم إستخدام ال وا ع عند عملية الذبح ،م ا ق الذبيح 

ضعف وعدم كفا ة آلية امل اقبة واملتابعة باْلسواق م  قبل وزارة الزراعة والث وة احليوانية ،  املخصص للعمال
سواق احلمالت التفتيشية غت كا ية لتغطية مجيع حمالت الع ض باْل،  وال ي والشئون الصحية باحملليات

  امل اجعة إىل التوصية ىف هذا اخلصوص..إنتهت وغت  عالة ملكا حة الذبيح غت القانوين

ية  بوزارة الزراعة ووزارة الصحة وال  مراجعة أداء الرقـابة علي اللبن الحليب وثالثون:  ثمانية
   الخرطوم

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 منح تصاديق ملزارع إنتاج اْللبان دون إستيفا ها لإلشرتاطات الصحية املوضوعة  م  أهم نتائج امل اجعة

 ةإستخدام مواعني حلب غت مطابقة للمواصفات الفنية والصحي ،  م  قبل اإلدارة العامة لإلنتاج احليواين
فة السودانية  عدم اإللتزام باملواص،  عدم حتديد م اكز جتميع ألبان م  قبل السلطة املختصة بوزارة الزراعة، 

بل إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة عدم اإلش اف الكاف م  ق،  اللنب اخلام (2007/107م س د ق )
وي عدم قيام وزارة الصحة ولية اخل طوم  باملسح السن،  ولية اخل طوم علي السلطات الصحية باحملليات
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 ليات.القصور ف احلمالت التفتيشية الِت تقوم هبا  السلطات الصحية باحمل، لأللبان للتأكد م  سالمتها 
 صبات لرتقية الدا .إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التو 

المجلس األعلى  -  تقرير مراجعة أداء عن كفـاية الغطاء النباتي بوالية الخرطوم :تسعة وثالثون
 والجهات ذات الصلة    للبيئة

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 والية لتحديد املساحة اخلضراء مقابل الفرد الواحد من سكان ال ةليس للمجلس األعلى للبيئة مقاييس متبنا 

نسيق بني اهليئة مل يتم الت ،كما أن املتاح اليتالئم مع املقاييس املستخدمة بواسطة منظمة الصحة العاملية ،  
وم طالعامة للغابات ووزارة الزراعة واجلهات ذات الصلة عند إختاذ قرار  إزالة احلزام األخضر جنوب اخلر 

قية احلضرية مل يتخذ اجمللس األعلى للبيئة والت ، وعند حتويل األراضي الزراعية وختصيصها أراضي سكنية 
دم إستزراع كامل املساحات ع ،اإلجراءات الكافية واملالئمة لتنفيذ مشروع احلزام الشجري اجلديد 

أدى إىل تلف  ،ظام ري مستمر توفري ن ، كما أن عدم املستهدفة حسب اخلطة التشغيلية لوالية اخلرطوم
 تو تل التوصيات  ل صت امل اجعة إىل عدد  م .كيلو مت  5تقريباً من األشجار املزروعة يف مساحة  50%

  املعايت. ملتطلبات و قاً  كاف  شج ي غطا 
تقرير مراجعة أداء عن دور مشروع أم عجاج في إستصالح األراضي لتوفير الغالل   :أربعون

 وتحقيق التنمية المستدامة بوالية شرق دارفور
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

  ل لولية ش ق ش وع ْلهدا ه املتمثلة ف تو ت الغالاملتوصلت امل اجعة إيل أن أوجه القصور ف عدم حتقيق
عدم  تتمثل ف ،تو ت التنمية املستدامة و  ص العمل و تصالح اْلراضي املخصصة للمش وع دار ور عرب إس

ة هلم ، عدم كفاية ا ليات واملعدات الزراعي ةقيام مالآ املشاريع الزراعية بإستصالح اْلراضي املمنوح
دم تو   ة ، عباملش وع وعدم صيانة وحتديث املوجود منها ، عدم اإلستفادة م  عائدات ا بار اجلو ي

التقانة الزراعية الالزمة ملكا حة الطفيليات واحلشائش ، غياب الدور اإلداري وال قال ف متابعة العمل 
 الل املوسم الزراعي ، صعوبة الوصول إيل موقع املش وع أثنا  موسم اخل يف . إنتهت امل اجعة إىل عدد  

 م  التوصيات ت عىن برتقية اْلدا .
والية   –تقرير مراجعة أداء خدمة التنويم بمستشفي نياال التعليمي وزارة الصحة   :أربعونواحد و 

   جنوب دارفور
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

  أسغغغغغغغغغغغغغ ة  عدم هتيئة عناب  التنومي م  حيث تو ت، ضغغغغغغغغغغغغغعف  دمة التنومي املقدمة بالعناب لحظت امل اجعة
لتغغأ ت ف زيغغارة ، ا الطبيغغة وبيئغغة نظيفغغة وهتويغغة جيغغدةاملسغغغغغغغغغغغغغغتلزمغغات و مالئمغغة مع احملغغا ظغغة على التقنيغغات 
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عدم مال مة ،  اْل صغغغغغغغغغغغائي للم ضغغغغغغغغغغغى مع عدم املتابعة م  مقدمي اخلدمة م  أطبا  وكوادر طبية أ  ى
ضعف الصيانة قلة اْلجهزة و ، الفحوصات املعملية والتشخيصية اْل  ى لعدم تو   معظمها باملستشفى 

عدم وجود وسغغغغغغغغغغغائل نقل للم ضغغغغغغغغغغغى مثل النقالت والك اسغغغغغغغغغغغي ،   ضغغغغغغغغغغغيعدم تقدمي وجبة للم  ، الدورية 
 إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات لتفعيل اْلدا . املتح كة.

هيئة مياه   -تقرير مراجعة أداء توفير وتنقية وتوزيع مياه الشرب بمدينة الفـاشر   :وأربعون  إثنا
 والية شمال دارفور

 األخ الرئيس الخوة واألخوات  
  4.4زان قولو م  ت اجع وإخنفاض السعة التخزينية خليتمثل ىف  ضعف إنتاج وتو ت املياهم  نتائج امل اجعة 

ع احلواجز تصد ، إهنيار البوابة ال ئيسة للخزان ، عدم إزالة الطمي ل نتيجةً  3ألف مرت 800إيل  3مليون مرت
 ف التنقية واملعاجلة غ،  ضعف عملية تنقية املياه ، ضعف املواست ال ا عة وعدم كفا ة الطلمبات ، الرتابية 

وتدريب  عدم تأهيل،   ،وجود معدات وأجهزة غت مستغلة،  مغطاة بالطمي والطحالب وال واسب الرتابية
صيل التو ،  لتوجد  طة واضحة إلحالل الشبكة ، الكوادر العاملة مبحطات التنقية وغ ف املعاجلة

ىل عدد  م  إنتهت امل اجعة إ .هتال  الشبكات القدمية وعدم صيانتها، ئة العشوائي للمياه دون علم اهلي
 التوصبات لرتقية الدا .

تقرير مراجعة أداء عن البيئة المدرسية بمدارس األساس الحكومية بمحلية   أربعون:و   ثالث
   والية وسط دارفور–التربية والتعليم    وزارة    زالنجي

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
  تحديد احلوجة التخطيط ل ضعفبناً  علي اْلدلة الِت مت ع ضها ف هذا التق ي  توصلت امل اجعة إيل

ضعف  ،مالئمةت غختزي  وتوزيع الكتاب املدرسي مبدارس احمللية بصورة ،  للكتاب املدرسي وتو ته
بداية العام  إلجالس قبلْلصول اإج ا  الصيانة الالزمة عدم ، التخطيط لتحديد احلوجة لإلجالس وتو ته 

ة إىل عدد  م  إنتهت امل اجع. باحملليةملباين وتو تها مبدارس اْلساس اختطيط حوجة ضعف   ، الدراسي
 .التوصيات ىف هذا اخلصوص

عاية  ر وزارة ال -  لألمان الجتماعي  شاملبرنامج  تقرير مراجعة أداء مشروع   وأربعون:  أربعة
 كردفـانوالية شمال  -جتماعي  ال   والضمان

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
   كتمال التنفيذ إمما أدي لعدم ، املتفق عليه بالعقد  و ق الربنامجشغغغغغغغغغغغغغ وع امل  يتم دعمملنتائج امل اجعة م

حمور حصغغغغغغغغغغغغغاد املياه وال ي  ىفملا مت تنفيذه  اهدارة امليإ تتم املتابعة والتقييم م  قبل ، ملبالصغغغغغغغغغغغغغورة املطلوبة 
ل اهلشغغاب  تتم املتابعة م  قبل بعض املزارعني ملا مت زراعته م  شغغتو ، ملالتكميلي وحتسغغني اْلبار واحلفاي  
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إنتهغغت . حيغغث أن للم اجعغغة عغغدة مالحظغغات حولغغه مل تتم متغغابعغغة التمليغغ  لألسغغغغغغغغغغغغغغ  الفقتة، مبزراعهم 
 امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات ىف هذا اخلصوص.

يجة الشهادة  وأثرها على نت  تقرير مراجعة أداء عن الرقـابة على البيئة المدرسية وأربعون:  خمسة
 والية جنوب  كردفـان -السودانية وزارة التربية والتعليم  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 وجود قانون ولئي لتنظيم التعليم العام ولوائح مالئمة لوزارة الرتبية والتعليم  عدمإىل امل اجعة  توصلت

عدم وجود خمازن  ،مل تقم وزارة الرتبية والتعليم بتو ت الكتاب املدرسي  ، لضمان بيئة تعليمية جيدة
مواد لل عدم تعيني معلمني،  ضعف نظام إسرتداد الكتاب املدرسي واحملا ظة عليه، مبواصفات جيدة 

 بنظام ثالثة توزيع املعلمني،  املق رات هذه)هندسية وحاسوب( تسبب ف عدم أو ضعف تغطية  احلديثة
للمعلمني  عدم وجود تدريب مستم الكفا ة والفاعلية ، معلمني لكل  صل ل ي اع التخصصات ول ُيقق 

قدمت امل اجعة  .واجلهات ذات الصلةعدم وجود املتابعة والتنسيق اجليد بني الوزارة واإلدارات التابعة هلا  ،
 عدداً م  التوصيات ىف هذا اخلصوص.

تقرير عن دور المشروعات والدعم المقدم بواسطة ديوان الزكاة للفقراء   وأربعون:  ستة
 والية نهر النيل  -والمساكين للتخفيف من حدة الفقر  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 دا لي  ق، ليوجد تنسيواإل صاح عنها  املش وعات املشرتاةتسجيل بعض أصول  لحظت امل اجعة عدم

عدم التنسيق الفوري مع اجلهات ذات الصلة وحب  الزكاة أو التسليم واملش وعات ، بني إداريت املصارف 
لزكاة عدم التنسيق مع اْلمانة العامة لديوان ا، اجلزئي لبعض املش وعات اخلاصة بتملي  اْلس  املنتجة 

ديوان عدم تطبيق اإلعفا  ْلموال ال، عماهلا دا ل الولية أبشأن املشاريع املصدقة بواسطتها و اإلحتادي 
زكاة القاعدية ال ، خمالفة جلان خمالفة القوانني الِت حتدد مصارف الزكاة الش عية،  م  الض ائب وال سوم
إعتماد ة ف ْلس  العلمياملوظفني املختصني بالبحث اإلجتماعي با ، عدم إملام لالئحة تنظيم أعماهلا

 عدد  م  التوصيات املالئمة.إنتهت امل اجعة إىل  اجلدوى للمش وعات الكبتة والصغتة. دراسات
دور األوقـاف السالمية في التكافـل االجتماعي والتنمية القتصادية بوالية نهر   وأربعون:  سبعة

 النيل
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

   نسب لض ائب والتخصيص لألوقاف مم  اعدم تفعيل القانون  يما يلي اإلعفا ات  امل اجعةنتائج م  
ياسات ضعف الس،  حكومة الولية ةستثمارية بواسطاخلطط اإلسكانية واْلراضي الزراعية واملواقع اإل

 ال إلعدم وجود آليات رقابية وإدارية حلماية اْلوقاف م  ا، أموال اْلوقاف  ستثمارإاإلدارية املتبعة ف 
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ور القص،  عدم ولية أمانة اْلوقاف على نظارة مجيع أوقاف الولية غت مش وطة النظارة،  والنزاعات
نتهت امل اجعة إ عدم التخطيط السليم للتوسع ف جمالت الوقف .، اإلداري ف التص ف ف ش ط الوقف 

 إىل التوصية هبدف ت قية اْلدا .

ة  والي -التربية والتعليمبوزارة   الرقـابة على التعليم الثانوي  تقرير مراجعة أداء وأربعون:  ثمانية
  النيل األبيض

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 ج ا  إأن ىل إف هذا التق ي ، توصل   يق  امل اجعة  بنا اً على اْلدلة الِت مت  حصها أثنا  امل اجعة وع ضها

م   اً كبت   اً الفين غت كا ية مبعدل جولة واحدة  قط  الل العام الدراسي ومل تغط عدد هعمليات التوجي
ي غت كا ية  الل اإلدار  هإج ا  عمليات التوجي، تل  الِت تقع ف املناطق ال يفية النائية  املدارس  اصةً 

لتوجد ،  خاط  العاليةم  املدارس البعيدة منها ذات امل اً عدد هالعام ول يتم توثيقها كما مل يتم توجي
طالب  45عدد الطالب ف الفصل أكث  م  ،  هتمام مبعامل  احلاسوبعدم اإل ه ،متابعة بعد التوجي

ستخدام معلمني غت املعايت واإلشرتاطات ، عدم مالئمة اإلجالس للطالب وإ مع وذل  يتناىف
 إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات لتفعيل اْلدا . متخصصني.

لتعليم  وزارة التربية وا -مراجعة أداء عن البيئة المدرسية بمدارس األساس   :سعة وأربعونت
 والية النيل األزرق  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
  ساس )كتاب تو ت الكتاب املدرسي لبعض مدارس اْلعدد  م  املالحظات منها عدم  إىلتوصلت امل اجعة

طالب توزيع الكتاب املدرسي ف الوقت املناسب ليتمك  ال، عدم  الثالث(اللغة الجنليزية لطالب الصف 
 ْلساساتو ت اإلجالس لبعض مدارس ، مل يتم  )كتاب اللغة الع بية الصف الثام ( ستفادة منهام  اإل
تغطية عدم  ، تصنيع اإلجالس و قاً للخارطة التعليمية واملعايت اهلندسية املتعارف عليها، مل يتم  بالولية

ساس بالولية تو ت املباين لبعض مدارس اْل، عدم  ساس بالوليةعمليات صيانة املباين لبعض مدارس اْل
فوضية م  نصيب الولية ف م ةإستغالل املبالم املستقطع، مل يتم  حيث أن هنال  مدارس غت مسورة

يث يظه  تشييد( ح -سإجال -حتادية لسد النقص ف البيئة املدرسية ) كتاباإلي ادت اإل ختصيص
 إنتهت امل اجعة إىل عدة توصيات لرتقية اْلدا . مدي  لدي املفوضية.  2017احلساب اخلتامي للعام 

س والكتاب  فى توفير الجال  الوالية الشمالية  -مراجعة أداء دور وزارة التربية والتعليم :خمسون
 المدرسي للمدارس الحكومية بمرحلتي األساس والثانوي الحكومية  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
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  وجود تضغغغغغغارب ف البيانات واملعلومات اإلحصغغغغغغائية اخلاصغغغغغغة بإحتياجات الطالب م  الكتاب املدرسغغغغغغي
 ، درا  امل حلتني )اْلسغغغغغغاس والثانوي(واإلجالس بني اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصغغغغغغا  واملشغغغغغغ وعات وم

 لزياراتا  الل م  للم اجعة واإلجالس ، تكشغغغغف الكتاب شغغغغ ا  ف املتاحة املالية املوارد ختصغغغغيص عدم
 الوقت نف  ف الوزارة مبخازن والثانوي اْلسغغغغغاس مل حلِت الكتب م  كميات  وجود املخازن وج د امليدانية

 الوحدات ببعض توزيع الكتاب املدرسغغغغغغغغى نسغغغغغغغغب ، إرتفاع باملدارس الكتب هذه ف نقص وجدت الذي
التوزيع   ضغغغغغغعف  طط وسغغغغغغياسغغغغغغاتواملتابعة ،  ال قابة ، ضغغغغغغعف بأ  ي التوزيع وإخنفاض بالولية اإلدارية

إنتهت امل اجعة إىل عدد  م   واإلشغغغغغغغغغغغغغغ اف اْلم  الذي نتج عنه نقص ف الكتاب املدرسغغغغغغغغغغغغغغي واإلجالس.
 التوصيات لرتقية الدا .

الخاص بوالية    علي التعليم  رقـابة وزارة التربية و التعليم  قرير مراجعة االداء عنت :وخمسون  واحد
   الجزيرة

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
  م   الل امل اجعة املستندية واملقابالت والزيارات لحظت امل اجعة أن التصاديق متنح للمدارس اخلاصة

ال  أمنا  عدم وجود جم ،الشهادات التعليمية و املالية للمؤس   بالولية دون احلصول علي شهادة املقدرة
( مدرسة 50عدد ) أن،  للمدارس اخلاصة بالولية معتمدة م  اإلدارة الفنية بوزارة الرتبية والتعليم بالولية

( 180أن عدد )،  )أساس وثانوي( ل توجد هبا عقودات عمل للمدرا  واملعلمني موثقة م  مكاتب العمل
مدرسة )أساس وثانوي( مل تستكمل البنية التحتية علي النحو املطلوب  الل اخلم  سنوات م  تاريخ 

تقاري  التفتيش  ت عد ، ملجولت التفتيش  ، عدم كفاية التصديق املبدئي ومل حتصل علي التصديق النهائي
اص باحملليات رات التعليم اخلإدا ، مل جت  اإلداري  بعناية لعك  الوضع احلقيقي للمدارس اخلاصة بالولية
ًا وهناآ مدارس  اصة مطلق يهاتفتشيتم ف الولية التفتيش املطلوب وبعض املدارس اخلاصة بالولية مل 

 .إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات .2015بالولية ر ضت تطبيق لئحة التعليم اخلاص لسنة 
غير الحكومي مرحلة األساس وزارة التربية  تقرير أداء الرقـابة على التعليم  : وخمسون  إثنا

   والية البحر األحمر -والتعليم
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

  م  مالحظات امل اجعة عدم تكوي  وإنشا  اجملل  اْلعلى للتعليم غت احلكومي حسب مطلوبات لئحة
( ، عدم اإللتزام مبطلوبات الالئحة ف التصديق  6( و)  5-1) املواد  2017التعليم غت احلكومي لسنة 

للمدارس اخلاصة باملتطلبات التعليمية مثل املساحة والتصميم والبيئة املدرسية ، عمليات التفتيش الفين 
كما ل توجد بيانات لعدد اجلولت وخم جاهتا مما يزيد م  املخاط  الناجتة ع  عدم ال قابة ، ، غت كا ية

آلية لعمل املفتشني علي املدارس اخلاصة أو  طط لتقييم املخالفات وتطبيق العقوبات حسب  عدم وجود
 الالئحة .إنتهت امل اجعة إىل التوصية مبا ُيقق ال قابة.
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  تقرير مراجعة أداء عن كفـاءة تقديم خدمة العمليات بمستشفى سنجة التعليميخمسون: و   ثالثة
  والية سنار  

 واألخواتاألخ الرئيس الخوة  
   عدم وجود إج ا ات مكتوبة م  قبل إدارة املستشفى حتدد الواجبات وتنظم عمل  أهم نتائج امل اجعةم

عدم وجود أ صائي ،  جممع العمليات وذل  بسبب عدم وجود نظام ُيدد احلاجة م  اْلط  الصحية
يئة بيئة اإلهتمام بته عدمو  عدم وجود نظام وب نامج ملكا حة العدوى ،ختدي  واإلعتماد على الفنيني 

 عدم وجود وحدة لغسيل املالب ،  الصيانة ببعض غ ف العمليات وعدمضعف اإلنارة ،  املستشفى
ضعف متابعة امل ضى بعد العمليات بسبب قلة الكادر  ،  طة لتجهيز وحدة الغسيل باملستشفىو 

إنتهت امل اجعة إىل . احة العامة رجال(عدم هتيئة عناب  اجل احة )عنرب اجل ،التم يضي وعدم املتابعة وال قابة 
 التوصية هبدف ت قية اْلدا .

تقرير مراجعـة أداء عـن كفـاءة إستخدام قرض مشروع حصاد المـياهـ لتطوير  وخمسون:   أربعة
    والية القضـارف -المناطق الرعـوية  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات  
  تنفغيذ املشغ وع إسغتغ ق سغبع سغنوات ول زالت هغنال  ، قصغور دراسغة اجلغدويم  بني مالحظات امل اجعة 

، ذل  بسغبب عغدم سغداد طلبات السغحب ف  غرتة زمغنية معقغولة م  قبل  مغكونات مل تسغتكمل بعغد
غلمية ، املس ، شغلعي، الكفاي تسغ ب مغياهغ بعض احلفائ  مغثال ذل  حفغت القغال سغالمغات،  البن 

اْلرضية واجلوانب ، مما أدي إىل عغدم اإلسغتفادة مغ  مغياهغ تل   " صرب "بب عغدم والص اف وذل  بسغ
غيل املشغ وع عغدم وجغود إدارة مسغتقلة لتشغغ ، ضعغف صياغغة عغقغود بعض املقاولني ، احلفغائ  بالصورة املثلي

غت تسغليم تأ  ، عغدم تنفغيذ بعض مكونات املشغ وع ، تنفغيذ بعض مكونات املشغ وع بشغكل جغزئي ،
 إنتهت امل اجعة إىل التوصية هبدف ت قية اْلدا . .املغكونات املغكتملغة

مراجعة أداء عن دور المشروعات في التخفيف من حدة الفقر بواسطة    تقريروخمسون:   خمسة
 إدارة المشروعات بديوان الزكاة والية القضارف  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
  املش وعات املنفذة بواسطة إدارة املش وعات ف التخفيف م  حدة الفق  على ال غم م  ضعف مسا ة

إرتفاع وزيادة حجم املش وعات املمنوحة  الل الفرتة موضوع امل اجعة إل أن الفق  بالولية ظل يسجل 
للسنوات م   %4.97 - % 4.89 - % 4.81إرتفاعاً ملحوظاً حيث إرتفع مستوي الفق  بالولية  

على التوايل ، عدم وجود قاعدة  بيانات ع  الفق ا  واملساكني ، عدم وجود هيكل  2017إىل  2014
 اإلدارات واملوظفني بني ةتنظيمي ووصف وظيفي جماز لديوان الزكاة بالولية ُيدد العالقة اإلدارية والوظيفي
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ت املنفذة  اف على املش وعا، مما نتج عنه عدم اإللتزام بالوصف الوظيفى ، ضعف عملية ال قابة واإلش
م  قبل إدارة املش وعات ، قصور تدريب املستفيدي  م  املش وعات حيث تبني أن جامعة القضارف 
املتعاقد معها لتقدمي  دورات تدريبية للمستفيدي  م  املش وعات  الل الفرتة مل تو   التدريب ْلكث  م  

 م  التوصيات ملعاجلة املالحظات. تقدمت امل اجعة بعدد  م  املش وعات املمنوحة.  80%

 2017مشروع الدعم االجتماعي لألسر الفقيرة للسنة  أداء  تقرير بنتيجة مراجعة   :وخمسون  ستة
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

  تبني م  نتائج امل اجعة عدم تضمني الش وط اجلزائية لبعض العقودات الِت تربم بني وزارة الضمان والتنمية
إنتهت  لتزام بالعقود املربمة حيث يكون العقد قدوالش كات الِت تنفذ مشاريع شامل ، عدم اإلجتماعية اإل

س  الفقتة مدته القانونية والعمل ما يزال مستم اً ومل يكتمل )جنوب ك د ان(  ، عدم الدقة ف رصد اْل
 س  الفقتة يف اْلتعحيان خمالفاً بذل  الضوابط املوضوعة لس  ميسورة احلال ف بعض اْلأيتم تسجيل و 
ضعف التدريب  ،د ار وبعض الوليات خمالفاً لضوابط اللجنة العليا بالوزارة كث ة امل جتعات ف بن  اإل،  

ولقد إنتهت   اد.حالل لبعض اْلستبدال واإلوقلة الكوادر املؤهلة ، ضعف التنسيق ف ر ع حالت اإل
 رتقية اْلدا .لامل اجعة إىل عدد  م  التوصيات 

تقرير مراجعة أداء الرقـابة على األدوية البشرية بالمجلس القومي لألدوية   :وخمسون  عةسب
 والسموم

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
  وجود  ،دوية م  دول ليست ذات نظام رقا ى معتمد م  اجملل  اْليتم تسجيل م  مالحظات امل اجعة

  اْلدوية املعتمدة ىف عال قابة والتفتيش على اْلدوية بعد التسويق ، إستتاد أدوية ختتلف ضعف ىف نظام 
،  (ةعملصنَ ا م اجلهةوإس، الرتكيز  ،  رتة الصالحية م  ناحية التغت ىف العبوة اخلارجية والدا لية)اجملل  

ل ظهور نتيجة املعمل أدوية قبتوزيع وبيع يتم وجد نظام ملتابعة الو  ة الدوائية لكل الوليات بالسودان ، يل
ية ع املعتمدة ، عدم كفايلتصناجليدة لمارسة املمصنع أدوية وطىن ليعتمد  25 أصل م  18عدد ، 

،  يدلياتأدوية غت مسجلة بالش كات والصو  ، عمليات ال قابة والتفتيش الصيدلنية ، وجود أدوية مه بة
عدم  ،عدم كفاية ال قابة والتفتيش على الوليات ،  التقدي  الشخصىعدم تطبيق العقوبات ال ادعة ، 

  .ولقد إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات، 2009 لعام تطبيق قانون اْلدوية والسمومباإللتزام 
وزارة التعليم  -مراجعة أداء عن الرقـابة علي جودة التعليم الطبي في السودان   :وخمسون  ثمانية

 المجلس الطبي السوداني  -البحث العلمي  -العالي  
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

  وعدم إلتزام الربامج اْلهلية بقبول ، طالب أكرب م  اْلعداد املخطط هلا عدد قبول لحظت امل اجعة
از تدري  املنهج اجمل التصديق بالقبول لكليات ل توجد هلا موارد وإمكانات ، اْلعداد املصدقة هلم ،
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ال هيئات ، عدم إكتم للكليات والربامج بواسطة درجات أقل م  الدرجات العلمية هليئة التدري  اجملازة
تعلق يتم إستيفا  معيار الكلية اْلمنوذج واملعايت اْل   ى  يما ي ل ، التدري  ىف معظم الكليات والربامج

املكتبات  ، ، خمتربات حفظ جثث، ثالجات  ، خمتربات تش يح قاعات حماض ات)باإلمكانات واملوارد 
غم التصديق ملعظم الكليات اْلهلية ىف مباين مؤج ة ر ،  (وقاعات الق ا ة وامل ا ق اْل   ى ميادي  وحدائق

دم تو   ع،  شهادة ملكية لقطعة أرض أو مباين لزمة ومهيأة و قًا للكلية اْلمنوذج باب ازوجود معيار 
عتماد قومي واملتابعة والربامج الطبية وذل  لعدم تفعيل دور هيئة اإلالتدريب الس ي ى ، ل توجد آلية للت

 ولقد إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات ت عىن برتقية اْلدا . ، والتقومي بالوزارة
وزارة  -عية  القطا  تقرير مراجعة أداء الموارد المخصصة للتنمية والمشروعات :تسعة وخمسون

 المالية والقتصاد الوطني
   هم مالحظات امل اجعة جتاوز تنفيذ بعض املش وعات للفرتة املنصوص عليها ف العقد )ط يق ك كون أم

، عدم تو ت املواد واملعدات  2009منذ العام  ة( ، مش وع كه با  الفول2011 شكوريب منذ العام  –
تعاقدية جتاه واملوردي  بإلتزاماهتم ال زم  احملدد م  قبل الش كات املنفذة ، عدم و ا  بعض املقاولنيالف 

 لوسكار( ، التأ ت ف تنفيذ املش وعات التنموية مما يؤدي لزيادة-املش وعات املنفذة )الش كة اهلندية 
ضعف التمويل م  قبل وزارة املالية لتنفيذ  ،كلم( 40احلم ة  –اللكدي  -التكلفة الكلية )ط يق الشوآ

والفنية  ملاليةاعدم م اعاة املقدرة ، مش وع مياه عيال خبيت(  –نوسة اجمللد املش وعات التنموية )ط يق باب
 للش كات املنفذة واملقاولني ، ضعف آليات ال قابة واإلش اف للمش وعات املنفذة )ولية غ ب ك د ان(.

 إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات ىف شأن ت قية اْلدا .
وترقية إنتاج الصمغ العربي بالهيئة القومية للغابات ومجلس  مراجعة أداء عن تطوير   :ستون

   الصمغ العربي
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

 قلة املساحات املزروعة باْلشجار املنتجة للصمم الع  ى لعدم التوظيف اْلمثل للموارد  لحظت امل اجعة
دمات ر )هشاب( لعدم تو   اخلوضعف محايتها  ضد ال عى اجلائ  والقطع ، جبانب قلة طق معظم اْلشجا

الض ورية للمنتجني م  مياه ، صحة وتعليم باإلضا ة لعدم وضع أس  ومعايت اإلنتاج ، واإلستثمار ىف 
 هذا ىفإنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات  ساهم ىف زيادة  اإلنتاج.الذى يجمال إنتاج الصمم الع  ى 

 اخلصوص.
 القومي لمحو االمية وتعليم الكبارالمجلس  مراجعة أداء   :وستون  واحد

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 ضعف اخلدمات الِت يقدمها اجملل  القومي حملو اْلمية وتعليم الكبار ف جمال ات امل اجعة ظم  أهم مالح

ة تضارب ف احلص  بني اجلهات ذات الصلة ف بيانات اجملندي  والفصول الدراسي،  التخطيط حملو اْلمية 
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عدم  ،عدم تو   املعلمني املتخصصني ف تدري  منهج حمو اْلمية وتعليم الكبار  ، والدارسني م  اْلميني
،  م  غت تدريب همعضبعدم التدريب الكاف جملندي اخلدمة الوطنية ويتم توزيع ، تو   ميزانية مستقلة 

اسية مب اكز لوسائل التعليمية اْلسعدم تو   ا،  عدم املتابعة الكا ية للتأكد م  توزيع الكتاب الدراسي 
 بعض امل اكز  جملندي اخلدمة الوطنية وينعدم أحياناً ف ىضعف اإلش اف الفين والتوجيه ، التعليم بالوليات

 اجعة إىل عدد  إنتهت امل ضعف التنسيق بني منسقية اخلدمة الوطنية وإدارات تعليم الكبار بالوليات.، 
 .ظاتملعاجلة املالحم  التوصيات 

تقرير أداء عن تطوير السياحة فى السودان بواسطة وزارة السياحة واآلثار والحياة   :وستون  إثنا
   البرية ومدراء السياحة بواليات السودان

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
  لنسبة املستهد ة م  اإلي ادات واجلذب السياحي حسب املوازنات عدم حتقق ام  مالحظات امل اجعة

ية املتمثلة ضعف مكونات السياحة السودانل اإلسرتاتيجية لتطوي  قطاع السياحة ىف السودان نتيجةً  واْلهداف
ت معتمدي  م  امل شدي  السياحني غ ،ىف  عدم هتيئة املقاصد والبنيات التحتية ىف مناطق اجلذب السياحي 

عدم تدريب مندول   ، وزارة الثقا ة واإلعالم والسياحة وغت مدربني بواسطة ووزارة السياحة وا ثار واحلياة الربية
ة كدورة ط ق الع ض احلديثة. وكالت السف  وش كات السياح  ةإدارة الرتويج الذي  شاركوا ىف املعارض اخلارجي

عدم  ،طة وزارة الثقا ة واإلعالم والسياحة لتعمل بالطاقة القصوي لتسويق السياحة ىف السودان املعتمدة بواس
لتظه  التقاري   ، مالئمة احلمالت التفتيشية بوزارة السياحة وا ثار لل قابة على أدا  وكالت وش كات السياحة

 وصيات.إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  الت .مجايلاإلقتصادية مسا ة قطاع السياحة كنسبة م  الناتج احمللي اإل
  والتعليم  التربية  ةوزار  تقرير أداء عن تطوير وترقية التعليم الفني في السودان :وستون  ثالثة
 ني  والتقـا  التقني  للتعليم  القومي  المجلس  الوالئية  والتعليم  التربية  وزارات  العام

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
   التجفيف والتغول علي بعض مباين املدارس الفنية واملعاهد احل  ية وحتويلها ْلغ اض  نتائج امل اجعةم

عدم وضوح سياسة القبول ،  عدم إكتمال مش وعات بن  التنمية اْل  يقي حسب اخلطة،  أ  ي
ية الورش عدم كفا،  عدم وجود منهج واضح لكل م  املساق الفين واحل ف ، ملؤسسات التعليم الفين

عدم وجود  ،ف كل املدارس الفنية واملعاهد احل  ية كما أن هنال  ورش حتتاج إلعادة تأهيل  واملعدات
ضعف ف اجل عات  وجود،  رقابة م  قبل إدارة التعليم الفين علي املسا ات الِت يتم حتصيلها م  الطالب

الورش للمواصفات املباين و عدم مطابقة ، التدريبية الِت يتلقاها الطالب الفين وعدم املواكبة لسوق العمل 
وجود قصور ف التوجيه واإلش اف للمدراس الفنية وذل  بسبب النقص ف عدد املوجهني مما ،  الفنية

ىف هذا  إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات يؤدي إيل عدم اإلش اف واملتابعة ملع  ة اخللل ومعاجلته.
 اخلصوص.
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 الخدمات المقدمة لألطفـال في وضعية الشارع منتقرير مراجعة أداء عن   :ستونو   أربعة
   المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارات التنمية الجتماعية بالواليات

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 عدم إنشا  دور كا ية ليوا  اْلطفال املش دي  ف بعض وليات السودان إنفاذًا خلطة  امل اجعة لحظت

جلزي ة  وحتويله الدار بولية ا .مت نزعبذويهم كما ف وليِت اجلزي ة  القضارف مجع مشل اْلطفال املش دي 
دار ف ولية ال ،متش د ف حملية مدين الكربى لوحدها  120بال غم م  وجود عدد  جلهات أ  ى

متش د بالولية  850القضارف مازال حتت اإلنشا  ولتوجد  طة واضحة إلكماله بال غم م  وجود عدد 
رد عدم اإلستغالل اْلمثل للموا،  تو    دمات العالج النفسى والبدين  لألطفال بدور اإليوا  عدم، 

يتم إستغالهلا إليوا  وتدريب اْلطفال  حيث ملجنيه مليون  37.6املتمثل ىف املدينة اإلجتماعية بتكلفة 
 لرتقية اْلدا . إىل عدد  م  التوصيات امل اجعة إنتهت .2009املش دي  رغم إكتماهلا منذ العام 

   عن خفض معدالت وفيات األمهات تقرير مراجعة أداء ستون:و   خمسة
 األخ الرئيس الخوة واألخوات 
  مازالت هنال  وليات هبا معدلت عالية لو يات اْلمهات بال غم م  وجود ب امج اخلدمات الىت ختفض

   2020-2017اإلسرتاتيجية واخلطة  2015-2013و يات اْلمهات مبوجب اخلطتني التس يعية 
ليد اصة لقسم النسا  والتو اخلعمليات الغ ف  عدم وجودم د ذل  ، غ ب دار ور  -  اْلمح  حكولية الب

ل مكا حة يوجد نقص ىف وسائ،  نتظار للحالت احل جةاإل  رتةطول ىل إملعظم املستشفيات مما يؤدي 
  ع لتبيلم ل التبليم والتقصي املتبع  اعليةعدم ،  دم التعقيم اجليد ملعدات غ ف العملياتع ،العدوي 

م  إمجايل العدد  %47عدم إلتزام الوليات بتعني ، و يات اْلمهات على املستوي اجملتمعي واملستشفيات 
ام اإلحالة عدم مالئمة نظ،  م  القابالت لعدم مالئمة اهليكل التنظيمي لوزارة الصحة الولئية املستهدف

إنتهت  . يقدم اخلدمة ىف الوقت املناسب بسبب القصور اإلداري إلدارة اإلسعا ات)اإلسعا ات( الذى مل
 امل اجعة إىل عدة توصيات لرتقية اْلدا .

 كسالوالية  -(27مراجعة أداء الدورة المدرسية القومية رقم ) وستون:  ستة
 األخ الرئيس ، األخوة واألخوات

  السيد / الواىل للوقوف على أهم إجنازات الدورة املدرسية ، جلنة شكلها  21مل جتد امل اجعة تقاري  عدد
عدم توثيق وتقييم مواد البنا  الِت تربع هبا املواطنون وبعض الش كات وكذل  نفت العمالة ) عمال بنا  

إتباع إج ا ت الش ا  والتعاقد ىف معظم التعاقدات واملشرتيات م وطلب ( الذي  شاركوا جبهدهم ، عد
سيط املخازن ف حالة املشرتيات والتربعات العينية لتسهيل مهمة متابعة ص  ها ، عدم وكذل  عدم تو 

وجود حساب موحد للدورة املدرسية توضح  يه اإلي ادات واملص و ات لبيان تكلفة الدورة املدرسية وإظهار 
نقدية والعينية  ادات الاملنشآت اهلامة الِت أجنزت  الل الدورة املدرسية ، توصلت امل اجعة إىل أن مجلة اإلي  
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مليون جنيه ، والنتيجة  81.7مليون جنيه ، بينما بلغت مجلة املص و ات النقدية والعينية  80.8بلغت 
 مليون جنيه. 0.9عجز بلم حواىل 

 تم بأ ضغغغغغغل املمارسغغغغغغات وقد صغغغغغغحبها سغغغغغغلبياتتمل إقامة الدورة املدرسغغغغغغية القومية إىل أن  إنتهت امل اجعة 
ى شغغغغغغأن امل اجعة بعدد  م  التوصغغغغغغيات   تقدمت  ا، ولقدو اعليته اوكفا هت إقامة الدورةطالت إقتصغغغغغغادية 
  .املالحظات أعاله

فى شأن أهداف التنمية   2015( لسنة   A/70/L1قرار األمم المتحدة رقم )  وستون:  سبعة
 (  UN SDGالمستدامة )

 األخ الرئيس الخوة واالخوات
  وهى حتت شعار "حتويل عاملنا" 2030املتحدة للتنمية املستدامة لعام خيتص هذا الق ار خبطة اْلمم ،

 مؤش  ، و يه تشجع مجيع الدول اْلعضا  على: 230غاية ، و 169هدف و 17حتتوى على 
   إختاذ إج ا ات طموحة على الصعيد الوطىن لتلبية متطلبات تنفيذ هذه اخلطة بشكل عام  يث ميك

 نمية الوطنية واملستدامة وأدوات التخطيط القائمة حسب اإلقتضا .اإلستفادة م  إسرتاتيجيات الت
 اسات يلسلاملصلحة و قًا  ةإج ا  إستع اضات منتظمة وشاملة للتقدم احمل ز مبسا ة اجلهات صاحب

 واْلولويات الوطنية وذل  بدعم م  الربملانات الوطنية واملؤسسات اْل  ى.
 تجربة الديوان والمجلس الوطنى الموقر

 قام الديوان مبشاركة اجملل  الوطىن املوق  وبدعم  ىن وماىل م  منظمةGIZ  ىف  مؤمت اْلملانية بإقامة
بعنوان دور اْلجهزة ال قابية ىف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  ضور  2017اخل طوم  الل شه  مايو 

ليني حم وراق بواسطة  ربا دمت  يه عدد م  اْلتنفيذ ، ق  العدد مقدر م  أصحاب املصلحة الش كا  ىف 
 اطبه السيد/ رئي  اجملل  الوطىن املوق  ، السيد/ امل اجع العام ، والسيد /سفت روبيني ، و وأ ارقة وأ

على إث ه قام الديوان ،  GIZومت عمل ورشة عمل بني الديوان ومنظمة الاإلحتاد اْلرو ى باخل طوم ، 
ذ أهداف اهزية الدولة ىف إنفاجم اجعة  الديوان تق ي ه ع  أهداف التنمية ، ويقدمنامج م اجعة   بإعداد ب

الىت أ ودعت جملسكم املوق  ،  2017ضم  تقاري ه ع  م اجعة العام املاىل  SDGsالتنمية املستدامة 
 بعد أن مت حتديثه باإلج ا ات الىت قامت هبا الدولة مؤ  ا.

 الالزمة و ق اْلولويات الوطنية. توصى امل اجعة بأن يوىل جملسكم املوق  هذا اْلم  العناية 
لعامة لألمم  قرار الجمعية ا –تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  لاهزية الدولة  جتون:سو   ثمانية

 2030( بخصوص التنمية المستدامة لعام  A/70/L1المتحدة رقم )
 األخ الرئيس الخوة واألخوات
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 وتغطيتهغغغغغا ملعظغغغغغم عناصغغغغغ  السياسغغغغغة العامغغغغغة وتقغغغغغدمي  طاقهغغغغغان باتسغغغغغاع املسغغغغغتدامة التنميغغغغغةأهغغغغغداف  تتسغغغغغم
 ىفم احغغغغغغل خمتلفغغغغغغة الغغغغغغدول  ضغغغغغغالً عغغغغغغ  جوانغغغغغغب املؤسسغغغغغغية واحلوكمغغغغغغة. وقغغغغغغد وصغغغغغغلت  اخلغغغغغغدمات العامغغغغغغة

 . جلديدةا اْلهداف عملية موا مة  طط وأنظمة التنمية الوطنية اخلاصة هبا مع
 هغغغغغغداف التنميغغغغغغة املسغغغغغغتدامة  ي كغغغغغغز الغغغغغغديوان علغغغغغغى التحضغغغغغغتات الغغغغغغِت أعغغغغغغدهتا الدولغغغغغغة مغغغغغغ  أجغغغغغغل تنفيغغغغغغذ أ

ومغغغغ  مث الرتكيغغغغز مغغغغ  بعغغغغد ذلغغغغ  علغغغغى مغغغغدى مال مغغغغة اإلجغغغغ ا ات املتعلقغغغغة مب اقبغغغغة وتقيغغغغيم أنظمغغغغة متابعغغغغة 
الغغغغغديوان ف  بنغغغغغا  مؤسسغغغغغات يسغغغغغهم تغغغغغايل الأهغغغغغداف التنميغغغغغة املسغغغغغتدامة ونتائجهغغغغغا واإلبغغغغغالغ عنهغغغغغا ، وب

 . 16هدف التنمية املستدامة رقم يتسق ذل  مع و ، تتسم بالشفا ية والكفا ة واملسا لة 
 مل اجعغغغغغغغة  (نتوسغغغغغغغاياإل املنظمغغغغغغغة العامليغغغغغغغة لألجهغغغغغغغزة العليغغغغغغغا لل قابغغغغغغغة العامغغغغغغغة واحملاسغغغغغغغبة ) مت إتبغغغغغغغاع منهجيغغغغغغغة

 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والِت حددت أربعة مناهج هي: 
 املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ الوطنية احلكومات جاهزية مدى تقييم . 
  إج ا  رقابة اْلدا  الِت تقِّيم مستوى تنظيم وكفا ة و عالية الربامج احلكومية ال ئيسة. 
  (نا  مؤسسات تعمل بشفا ية و عالية وتطبق املسا لةب )16تقييم ودعم تنفيذ هدف التنمية املستدامة رقم. 
 تذى به ف الشفا ية واملسا لة   .أن تكون أجهزة ال قابة قدوة ومثاًل ُي 
 تذى ف الشفا ية واملسا لة  يما يقوم به م  أنأ  الديوان ف إلتزامه بيستمس ،  شطةن يكون قدوة ومثاًل ُي 

 قد دامة اخلطط لتضمني أهداف التنمية املستو ف م حلة وضع اإلسرتاتيجيات  احلكوميةمبا أن الوحدات و 
نظمة العاملية اْلول ىف منهجية امل، ميثل ذل  اهلدف الرتكيز على مدى جاهزية الدولةأعاله التق ي   ىفمت 

 قامت هبا الدولة إنفاذاً لتوصيات امل اجعة. ، وقد مت حتديثه لعك  اإلج ا ات الىت)اإلنتوساى(
لرقـابة على أهداف التنمية  وتجربته فى ادور ديوان المراجعة القومي  تون:وستسعة  

 المستدامة
 لية وضع اإلسرتاتيجيات ووضع اخلطط التفصي ملا كانت الوحدات اخلاضعة للم اجعة ما تزال ف م حلة

 :لتتضمني أهداف التنمية املستدامة كٌل  يما يليه  قد  قام الديوان باْليت حىت  اْلن
 المنهج األول

   2015أهداف التنمية املستدامة  تنفيذىف ع  جاهزية الدولة  اً و قًا للمنهج اْلول أعد الديوان تق ي-
حىت يونيو  همبتابعة تنفيذ توصيات ح دثضم  التقاري  السنوية وقد  2017ر ع للربملان ف أكتوب  2030
ىف  ور ع ىف ال ابط العاملى للمنظمة العاملية اإلنتوساى باللغتني الع بية واإلجنليزية وكنا ال ابع عاملياً .2018

 .ذل  واْلول ع بياً وإ  يقياً 
 المنهج الثاني  
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   دا  على جوانب متعلقة بإهداف التنمية اْللل قابة إج ا  م اجعة  العليا اْلجهزة بد  بكيفية عىن هذا املنهجي
املستدامة وإعداد تقاري  متضمنة توجيهات وتوصيات بشأهنا ويساعد ذل  ف مع  ة حتديات تنفيذ أهداف 

س  نتائج تنفيذ أهداف حت   ياسات واإلسرتاتيجيات الِتتقدمي أ كار حول نوع السو التنمية املستدامة 
 التنمية املستدامة.

  :2020، 2020-2017سيتم تنفيذ هذه اْلهداف ف السودان على ثالثة  طط إسرتاتيجية وهي-
و قًا ْلولويات اْلهداف الِت مل يتم حتقيقها ف اْللفية اإلمنائية املنتهية ف  2025-2030، 2025

 .2015عام 
 هي: لسنوات الالحقة و ىف اوهي اْلهداف الِت سرتكز امل اجعة على متابعة تنفيذها والتق ي  عنها 

 ( القضا  على الفق  جبميع أشكاله ف كل مكان.1اهلدف رقم ) 
 ( القضا  على اجلوع وتو ت اْلم  2اهلدف رقم )الغذائى. 
 ( ضمان متتع  اجلميع  بأمناط عيش صحية وبال  اه3اهلدف رقم ).ية ف مجيع اْلعمار 
 ( ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز   ص التعّلم مدى احلياة4اهلدف رقم  ).  
 ( حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النسا  والفتيات.5اهلدف رقم  ) 
 ( ضمان توا   املياه و دمات الص ف الصحي للجميع وإداراهتا 6اهلدف رقم )ستدامة.بإ 
 وهي:  2030( أهداف واردة بأهداف التنمية املستدامة 3ذا باإلضا ة إىل عدد )ه
 ( احلد م  إنعدام  املساواة دا ل البلدان و يما بينها.10اهلدف رقم ) 
 ( التشجيع علي إقامة جمتمعات مساملة ل ي  16اهلدف رقم ) همش  يها أحد م  أجل حتقيق التنمية

اجلميع إىل العدالة، وبنا  مؤسسات  عالة و اضعة للمسا لة وشاملة املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول 
 على مجيع املستويات.

 ( تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الش اكة العاملية م  أجل حتقيق التنمية املستدامة. 17اهلدف رقم ) 
 ، ملوضوعة لكل ا الربامج اخلطط ، السياسات ، سيقوم الديوان ف اْلعوام التالية مب اجعة اإلسرتاتيجية

والتق ي  ع  التقدم احمل ز ، وإستعداداً لذل  أعد الديوان تقاري  ذات عالقة بأهداف  تنفيذالهدف ومتابعة 
   هى كاْلتى: التنمية  املستدامة

 في مجال البيئة مجال القتصاد مجال البنية التحتية مجال الزراعة مجال محاربة الفقر مجال التعليم    مجال الصحة  

 تقريرا 14 تقـارير 4 تقـارير 3 تقـارير 3 تقريران تقـارير 9   تقريرا 24

 والتدريب  ،نش  الوعي، و اً وعاملياً قليميإ شارآ لتبادل اخلرباتتسيستم  الديوان ف املبادرة  واإلبتكار وال
تعزيز وسائل ) 17تنفيذًا للهدف  ، ل  ع قدرات العاملني به ف جمال م اجعة أهداف التنمية املستدامة
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)بنا  مؤسسات  عالة  16اهلدف  و التنفيذ وتنشيط الش اكة العاملية م  أجل حتقيق التنمية املستدامة (  
كنه بالقيام سهم ف ر ع قدرات الديوان وميي  سمما مجيع املستويات(،  ىفو اضعة للمسا لة وشاملة للجميع 

  فارق ف حياة املواطنيني.الإحداث ىف بدوره 
 البيئية والتنمية المستدامة  راجعةالم

 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 
  د ع اإلهتمام العاملى بسالمة البيئة إىل وجوب مسآ لة كل م  ينشط بنشاط  يؤث  على سالمة وإستدامة

د وْلن املسآ لة تتم بناً  على تقاري  مهنية موضوعية وحمايدة ،كان لب، عما  لفه نشاطه م  أثار ، البيئة
لذا دعت  ، وهلا م  القوانني واملعايت ما يضم  ذل  تصدر م  جهة مستقلة وحمايدة كفلها الدستور،وأن 

 املنظمات ال قابية واملهنية اإلقليمية والعاملية اْلجهزة العليا لل قابة ىف كا ة أحنا  العامل إج ا  امل اجعة البيئية
  .نمية متوازنة ومستدامةإسهاماً منها ىف احملا ظة على البيئة كأصل عام وعلى ت

  تع ض هلا الدستور اإلنتقاىل ضم  املبادئ  اهلادية للدولة م   ، وقد سنت الدولة القوانني املنظمة لذل
ة نظيفة ومتنوعة وأَن على طبيعي أَن ْلهل السودان احلق ىف بيئة   ،  الل موجه ي عىن بالبيئة واملوارد الطبيعية
 إستغالهلا. وحس الدولة واملواطنني احملا ظة عليها ومحايتها 

 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 
 ( م  قانون ديوان امل اجعة القومي لسنة 6/2إستناداً ْلحكام املادة )الِت تضمنت إ تصاص  2015/ط

أ عدت عنها تقاري   وعاً ،ضمو  19بلغت  م  املوضوعاتمت م اجعة عدد  ، الديوان بإج ا  امل اجعة  البيئية
ملعاجلة ما  سالبة وإشتملت علي توصيات ثار  أتضمنت الوقائع واملالحظات وما نتج عنها م   تفصيلية ،

  ذل  كما يلى: تكشف للم اجعة م  مالحظات
  الية  و   تقرير مراجعة تقييم كفـاءة وكفـاية المعامل البيئية وأثرها البيئى :سبعون

   لخرطوما
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

  م  قبل  باإلعرتاف به املتعلقةم  أهم نتائج امل اجعة عدم إكتمال إج ا ات اجملل  السوداين لإلعتماد
 ، اجلهات الدولية كجهة إعتماد وطنية ، عدم قيام اجملل  اْلعلى للبيئة بدوره  ال قال جتاه املعامل البيئية

ائية اخلاصة جهزة واحملاليل الكيميال قابية وعدم التنسيق بينها ، النقص احلاد ف اْلضعف دور اجلهات 
باملعامل ، عدم التنسيق بني اجملل  اْلعلى للبيئة واملعامل  يما يتعلق بالتخلص م  املخلفات الكيميائية 

،عدم  17025و ، عدم تطبيق معظم متطلبات ا يز  ، عدم إج ا  املعاي ة ْلجهزة الكثت م  املعامل
نتهت امل اجعة إىل إ ، عدم تو   البيئة الصحية ببعض املعامل. وجود هياكل تنظيمية جمازة مبعظم املعامل

 عدة توصيات ىف هذا اخلصوص.
 مراجعة إعداد وتصميم المخطط الهيكلي وأثره على البيئة بوالية الخرطوم   :  واحد وسبعون
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 األخ الرئيس الخوة واألخوات
  ( م  قانون 19عدم اإللتزام باإلج ا ات القانونية املتمثلة ف عدم اإللتزام بنص املادة )لحظت امل اجعة

عدم  ، التخطيط العم اين الِت تستوجب عمل إعالن بالصحف ال مسية عند إعادة التخطيط لي منطقة
 أعاله يؤدي إىل ة املذكورة فاإللتزام بإعداد وجتهيز مجيع م احل املخطط اهليكلي، غياب اخلطط التفصيلي

عدم توضيح مدى إستجابة املخطط حلل القضايا باحملاور البيئية مثل املساحات اخلض ا  واْلشجار 
عدم وجود كيان موحد مسؤول ع  مجيع م احل إعداد املخطط اهليكلي ، واملسطحات ، املناظ  التجميلية 

 حكومة الولية مث ، الوايلالسيد /نة الِت كوهنا مسؤولية املخطط مثل اللج علىحيث تعاقبت عدة جهات 
عدم التنسيق بني الوزارات املختلفة وبني اجلهة الِت قامت باإلعداد والتصميم مما  ، ، التخطيط العم اين

لذى اغياب معلومات املخطط اهليكلي ع  احملليات بالولية ، غيب املعلومات ع  اجلهات ذات الصلة ي  
 إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات ىف هذا اخلصوص. .مكاتبات امل اجعةردودها على يتضح م  

 والية الخرطوم-تقرير مراجعة األثار البيئية لتشغيل الركشات:سبعون  إثنا و 
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

  ًا ثار   رصغغدت امل اجعة العديد م، لتعدد التلوث الناتج م  ال كشغغات وإنتشغغارها بشغغكل متسغغارع  نتيجة
عدم تطبيق اْلحكام و  اخلاصغغغة هبامع عدم كفاية و عالية القوانني والتشغغغ يعات ،  هاالبيئية السغغغالبة لتشغغغغيل

دم اإلهتمام وع ضغغغغغعف ال قابة م  اجلهات املسغغغغغئولة ،التلوث هذا  أثارآلية لقياس  ، ل توجدوالعقوبات 
ا م   الل الفحص املسغغغغغغغغغغغغغغتنغغدي قغغدمغغت امل اجعغغة أهم املالحظغغات الِت ظه ت هلغغ .مبعغغاجلغغة السغغغغغغغغغغغغغغلبيغغات

 .ملعاجلة املالحظاتم  التوصيات  عدد، وقدمت  والزيارات امليدانية
 تقييم القوانين والشروط التي تحكم صناعة الطوب البلك الخرصاني وأثره عليوسبعون :  ثالث

   الخرطوموالية  -البيئة  
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

 2018امل اجعة عدم وجود إشرتاطات صحية ملصانع الطوب البل  حِت إجازهتا ف يناي   م  نتائج  ،
قانون صحة  ،1999قانون الصحة العامة بولية اخل طوم لسنة ) عدم اإللتزام بتنفيذ وحتديث القوانني

 انع بط يقةلقيام املص مما أدى، قانون إحتادي(  1994 وقانون التخطيط العم اين لسنة 2009البيئة لسنة 
لصادر م  التلوث الضوضائي ا، تلوث اهلوا  الناتج م  مواد التصنيع ، عشوائية وسط اْلحيا  السكنية 

دم إعداد ع،  للمياه ال اكدة ف أحواض الغم  إنتشار اْلم اض بسبب توالد الباعوض نتيجةً ،  ا لت
 كل م  اجملل  اجلهات ال قابية ممثلة ف عدم قيام،  دراسات تقييم اْلث  الصحي البيئي قبل إنشا  املصانع

ت امل اجعة إىل عدد  م  إنتهاْلعلي للبيئة والرتقية احلض ية وال يفية والشئون الصحية باحملليات بدورها. 
 التوصيات ىف هذ اخلصوص.
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تقرير مراجعة عن مدي اللتزام بالتشريعات و الشتراطات البيئية لمصانع و  :وسبعون    أربعة
 معاصر الزيوت  بوالية الخرطوم  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 اإللتزام  عدم،  عدم إج ا  دراسة تقييم اْلث  البيئي لبعض مصانع ومعاص  الزيوت امل اجعة لحظت

بوجود بعض مصانع ومعاص  الزيوت بالق ب م  اْلحيا  بالضوابط الصحية ملنع تلوث اهلوا  وذل  
، صانع ملازيادة الضغط علي شبكات الص ف الصحي بتص يف املخلفات السائلة لبعض ،   السكنية

عدم تنفيذ  ،وجود كميات كبتة م  منتجات الزيوت ال اجعة منتهية الصالحية جبانب الزيوت السليمة 
يتم  ،عدم إختاذ اإلحتياطات الالزمة لتقليل كمية امللوثات م  نواتج اإلحرتاق ، ش وط السالمة املهنية 

ت التشغيل يتم تص يف مياه تربيد ماكينا،  ختزي  املواد اخلام علي اْلرض ف  نا  بعض معاص  الزيوت
 . إنتهتودة مبخترب للجودة لتتبع مجيع م احل التصنيعز بعض معاص  الزيوت غت م،  ف حف ة مكشو ة

 امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات لرتقية ا دا .
 تقرير عن إدارة وحفظ المنطقة الساحلية )ساحل البحر األحمر( سبعون :و   خمسة

 األخ الرئيس الخوة واالخوات
   الدولية احمللية لإللتزامات عدم مواكبة التش يعات منها البيئية املهددات أسباب تتعدد امل اجعة نتائجم 

 ، غياب هلا التفستية اللوائح وجود وعدم احمللية القوانني  عالية وعدم ، قصور البح ية بال قابة اخلاصة
 املنطقة وإستدامة بإدارة خيتص  يما ولئية أو كانت إحتاديةسواً    ال قابية اجلهات ف التنظيمية املتطلبات
عدم إعداد قاعدة بيانات وحص    ، التلوث متنع أو م  حتد الِت ال قابية اإلج ا ات ضعف ، الساحلية

 نفايات م  التخلص مثل الضارة ملمارساتا،  الكا ية ال قابة أدوات تو   البح ي وعدم كامل للمكون
إنتهت امل اجعة إىل عدد  م   .الساحل م  مق بة وعلى املينا  ح م دا ل وح قها املينا  ونفايات البوا  
 ات لتفعيل اْلدا .يالتوص

 مدينة بورتسودان–والية البحر االحمر  –مراجعة إدارة النفـايات  وسبعون :  ستة
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

   كل م احل   ىفنتائج امل اجعة عدم اإللتزام بالقوانني واللوائح واملوجهات مع ضغغغغغغغغغغغغغغعف عنصغغغغغغغغغغغغغغ  ال قابة م
عدم تو    ،مكبات النفايات غت قانونية ول تسغغغغغغغغغتوف اإلشغغغغغغغغغرتاطات واملعايت احملددة ، نشغغغغغغغغغاط النفايات 

ال صد احلديث واحلقيقي للوضع البيئي املتعلق بالنفايات وعدم وجود ختطيط عملي لضمان سالمة البيئة 
واملوجهات القومية  يما خيص إدارة  2009عدم اإللتزام بقانون صحة البيئة لسنة ، م  أ طار النفايات 

نتهت إ عدم اإللتزام بالسالمة املهنية للعاملني ف مجع ونقل ومعاجلة النفايات .، نفايات ال عاية الصحية 
 امل اجعة إىل التوصية برتقية اْلدا  البيئى مبدينة بورتسودان.

   يئي لنفـايات القطاع السكني والية كسالاألثر البوسبعون :  سبعة
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 األخ الرئيس الخوة واالخوات
   م   الل الزيارات امليدانية تكشف للم اجعة أن املواطنني يقومون بالتخلص م  النفايات املنزلية ع

جمموعات غت منظمة تقوم بش ا  بعض النفايات ذات العائد البسيط مثل النفايات و أشخاص  ط يق
( م  قانون محاية 6/1لمادة )خمالفًة لإنشا  جمل  إستشاري حلماية البيئة ، عدم  والبالستكيةاحلديدية 

قانون حظ  إستعمال ل خمالفًا إستعمال وتداول أكياس البالستي  ،  2007وت قية البيئة الولئي لسنة 
القطاع  ت اكم وتكدس نفايات،  2009تعديل لسنة  2004وتداول وجتارة أكياس البالستي  لسنة 

/أ/( م  قانون 19لمادة )خمالفًة لالسكين واملكبات العشوائية وسط وأط اف اْلحيا  واخلتان والط ق 
 إنتهت امل اجعة إىل عدة توصيات ىف شأن ت قية البيئة. .2007محاية وت قية البيئة لسنة 

 تقرير األداء عن البيئة المدرسية لمرحلة األساس والية كسال  وسبعون :  ثمانية
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

   عدم التوازن عند إنشا  مدارس م حلة اْلساس وإنشا  مدارس على مسا ة أقل م   نتائج امل اجعةم
اسة إىل أعمال صيانة ملاوجة احل ،املسا ة املعيارية احملددة مبوجب اخلطة التشغيلية إلدارة التخطيط الرتبوي 

دم كفاية ع ،عدم مالئمة مياه الش ب لإلشرتاطات الصحية س وقد لوحظ ىف بعض املدار  ،ودورات مياه 
 ، مقاعد اإلجالس ببعض مدارس م حلة اْلساس بال غم م  تو   املقاعد مبخازن اإلمدادات ولية كسال

إنتهت امل اجعة إىل  .عدم تو ت أماك  لسك  املعلم )َميزات( ،%74إىل %31 بنسب م نقص املعلم 
 اْلدا . عدد  م  التوصيات لرتقية

   ارفورد  جنوب  -تقرير مراجعة بيئة عرض الخضر والفـاكهة بأسواق مدينة نياال:  تسعة وسبعون
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

  بنا اً على اْلدلة الِت ع ضت ف هذا التق ي   ٌلصت امل اجعة إىل أن بيئة ع ض اخلض  والفاكهة بأسواق
جهود مشرتكة  وحتتاج إىل، عة مدينة نيال تتع ض للعديد م  امللوثات وغت مطابقة للمواصفات املوضو 

املواصفات  –احملليات  –وزارة الصحة  –وزارة الزراعة  –م  قبل اجلهات ذات الصلة ) اجملل  التش يعي 
نيابة محاية املستهل ( لبنا  نظام رقال عايل اجلودة مع ض ورة متابعة التش يعات املوضوعة  –واملقايي  

ومتابعة تنفيذها والعمل مع منظمات اجملتمع املدين وجلان  ،خبصوص ع ض اخلض  والفاكهة باْلسواق 
 اْلسواق لضمان سالمة وجودة املع وض .إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات لرتقية اْلدا .

والية شرق   -عن أثر حرائق الغابات والمراعي على البيئةالبيئية  مراجعة  التقرير  :  ثمانون
 دارفور  

 واألخواتاألخ الرئيس الخوة  
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  يتضح م  نتائج امل اجعة ضعف اإلج ا ات واخلطط والربامج املوضوعة للحد م  ظاه ة احل ائق ملعظم
لعدم تو   اْلليات الالزمة ملكا حة احل ائق وعدم تدريب العاملني عليها بغ ض  حمليات الولية نسبةً 

 احملا ظة ل حل بأ ية دور الغابات فالسيط ة على احل ائق وإمخادها وعدم التوعية الكا ية للمواطنيني وا
ينها إنتهت امل اجعة إىل عدة توصيات م  ب .على البيئة وسالمتها باعتبارها مصدر إقتصادي وسياحي

احملا ظة على  ، توقيع العقوبات ال ادعة ضد اْلشخاص الذي  يتسببون ف احل ائقو تفعيل القوانني واللوائح 
  .املواطنني بأ ية الث وة الغابية وامل اعي الطبيعية توعية، اْلشجار املنتجة للصمم الع ل

  ن النفـاياتللصرف الصحى والتخلص م  تقرير مراجعة تقييم كفـاءة النظم البيئية:وثمانون    واحد
 والية شمال كردفـان-الصندوق القومى لرعاية الطالب

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 ْلليات لنقل مياه م  ا اً ووجود إعتمادات باملوازنة وتو ت عدد على ال غم م  وجود تش يعات هتتم بالبيئة

ية سالبة وجود أثار بيئ وقفت علىإل أن امل اجعة  ، الص ف الصحى والتعاقد مع ش كة لنقل النفايات
ة ولبد يادة عدد الطالب املقيمني باجملمعات السكنيز ل بشبكة الص ف الصحى للدا ليات القدمية نتيجةً 

عد م اعاة ب ةهناآ جهدًا مبذوًل ىف القيام بالتشجت وإنشا  املشاتل وإنشا  املدن اجلديد أن نشت أن
تنسيق بني إدارة التعاون والأدى التصميم اهلندسى املناسب وتو ت املنا ع الصحية واحلمامات دا ل الغ ف.

امل اجعة إىل عدد   إنتهت.واضح ف نقل النفاياتاللتحس  لالصندوق وحملية شيكان ووزارة الصحة الولئية 
 م  التوصيات لرتقية اْلدا .

 إثنا  وثمانون :تقرير مراجعة عن بيئة مستشفى كادقـلى والية جنـــــوب كردفـان   
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

 ون بكل س ي  ن يكأالىت حددت  بالوليةدارة صحة البيئة إلتزام مبوجهات عدم اإلإىل  امل اجعة  ل صت
ت اكم النفايات لفرتة طويلة دا ل املستشفى بسبب عدم تو   ع بة لنقل النفايات مما ،  م يض واحد

سم مكا حة حتادية قلتزام مبوجهات وزارة الصحة اإلعدم اإل،  نتشار البعوض والذبابإىل توالد و إيؤدي 
يث تعاين كتمال اهليكل الوظيفي حإعدم ،  طفالم اض وذل  بعدم تو ت الناموسيات بعنرب اْلنواقل اْل

فى مما وساخ دا ل املستشح ق اْل،  ملساعدةر اوالكواد اإل تصاصينياملستشفي م  نقص ف بعض 
خلص منها. ىل ت اكمها وصعوبة التإعدم وجود حم قة للنفايات الطبية مما يؤدي ، يؤدي لتلوث البيئة 

 إنتهت امل اجعة إىل عدة توصيات لرتقية اْلدا .
 والية القضارف -القـالبات  –باسندة   -تقرير المراجعة البيئية لمحمية مثلث تايا:وثمانون    ثثال

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
   غابة احملمية م  أجل اْل شغغغغغغغغاب وشغغغغغغغغجار ْلالقطع اجلائ  أهم النتائج الىت توصغغغغغغغغلت إليها امل اجعة م 

بدون الصغغغغيد اجلائ  بواسغغغغطة الصغغغغيادي  و ، وغل بعض املزارعني ىف الزراعة دا ل حدود احملمية  ، تالفحم 
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ىل وجود إ لصت امل اجعة ، توغل ال عاة مبواشيهم دا ل حميط احملمية ،  تصاص تص يح م  جهات اإل
مى احملميغغة م  حتلتزام بتنفيغغذ القوانني واللوائح الىت عغغدم اإل إعتغغدا ات وخمغغالفغغات عغغديغغدة على احملميغغة مع

 .الشأنإىل عدد  م  التوصيات ىف هذا امل اجعة إنتهت التعدى .
 محلية حلفـا–الوالية الشمالية  –التعدين التقـليدى  مراجعة  :وثمانون    أربعة

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
  عدم  ، عند إقامة اْلسواق وأحواض غسيل الذهب ةلبيئلم  أهم نتائج امل اجعة عدم إج ا  دراسة تقييم

إستخدام أ  ان ح يق مغلقة ىف عملية ح ق الذهب اخلام ، عدم مطابقة أحواض الذهب للمواصفات ، 
اْلث  السالب على البيئة ج ا  إستخدام اْلليات الثقيلة ىف احلف  والغ بلة ، عدم إتباع إج ا ات اْلم  

 ل صت  .م وجود سجل طىب للعاملني ، عدم إستخدام أجهزة تبخت الزئبقوالسالمة م  قبل العاملني ، عد
امل اجعة إىل وجود عدد  م  امللوثات تشكل  طورة على بيئة حملية وادى حلفا نتيجًة لعدم تفعيل قوانني 

 إنتهت إىل عدد  م  التوصيات ت عىن برتقية البيئة باحمللية.و  2001البيئة لسنة 
   مراجعة تقييم األثر البيئي لمصنع  أسمنت ربك  والية النيل األبيضتقرير  :  وثمانون  خمسة

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
   إتضح للم اجعة م   الل الزيارات امليدانية واملالحظات واملقابالت و حص املستندات  ق ب املصنع م

رية ملاكينة دم الصيانة الدو املناطق السكنية  وايل  كيلو مرت ، عدم تو ت أدوات السالمة للعاملني ، ع
التعبئة واخلط الناقل لألمسنت م  الطاحونة وقلة عدد اْلشجار باملصنع وعدم تو ت ع بة إسعاف بامل كز 

 أدوية اإلسعا ات اْلولية وعدم تو ت اإلضا ة الكا ية  دا ل املصنع وعدم تعبئة طفايات احل يقو الصحي 
ج ا  إلألمسنت احملدودة ولية النيل اْلبيض )رب ( مل تو ق ف  أن ش كة النيل  لصت امل اجعة إىل أن ، 

التوصيات ىف  إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  .للعمليات املختلفة لألمسنت  احلماية م  اْلثار البيئية نتيجةً 
 .الشأنهذا 

ة على البيئة  وآثارها السالبنهر النيل  تقرير مراجعة صالحية مياه الشرب بوالية  :  وثمانون  ستة
 والمواطن  

 األخ الرئيس الخوة واألخوات  
  وذل  لوليةا ف املائية واإلسهالت الوبائيات نتشارإ هو الش ب مياه صالحية مل اجعة الدوا ع همأ م 

 . بالولية والسكان الصحة بوزارة الوبائيات إدارة ع  الصادر البياين لل سم و قاً 
   نتائج الِت توصلت هلا امل اجعة عدم وجود م جعية لشبكات الولية توضح حجم ونوع الشبكات بني الم

ل تنتج احملطات ،  عاماً(  84-46) رتاضي معظم الشبكات تعدت العم  اإل، ومساراهتا والتصميم 
اصفات واملقايي  و النيلية مياه نقية و قاً ملا ورد ف مواصفات مياه الش ب الصادرة ع  اهليئة السودانية للم



 83 من 64 صفحة

 

عدم وجود معمل م جعي بالولية لفحص املياه ، قلة وضعف الكادر ، (  2016:   044) م ق س د  
 .، إنتهت امل اجعة إىل عدة توصيات العامل وعدم تو   بيئة عمل مناسبة 

 والية سنار -المستخدمة للخضر والفـاكهة  قرير مراجعة المبيداتت:  وثمانون  سبعة
 الخوة واألخواتاألخ الرئيس  

   ( 2/ب/5املادة )م  بينها  2002إستتاد املبيدات لسنة عدد م  مواد لئحة خمالفة امل اجعة نتائج م
/أ( 5) خمالفة املادةللمبيدات ، كهة ضم  مشرتيات العطا ات القومية ا مبيدات اخلض  والف ش ا  عدم

( م  9/1خمالفة حكم املادة )الولئية ، ع  ط يق الته يب حسب إ ادة جلنة التفتيش مبيدات  إد ال
بعدم التخلص م  املبيدات الفاسدة  2002لئحة تفتيش املبيدات ومنتجات مكا حة ا  ات لسنة 

/ب( لعدم وجود إش اف  ين ف حتديد اجل عة 3خمالفة حكم املادة )،  واملغشوشة بالط ق السليمة
نح حصادها  حص املنتجات الناضجة بعد وعدم،  املستخدمة لل ش ني وسائل سالمة للمزارع ، ول مت 

 .إنتهت امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات  .عند ش ا  املبيد
 قطاع الهيئات والشركات                                            

 األخ الرئيس الخوة واالخوات
 ( م  قانون ديوان امل اجعة القومي لسنة 6/2تنفيذاً لنص املادة )مت إعداد تق ي  بنتائج م اجعة  2015/ز

 وأعوام أ  ى 2017القوائم املالية الِت قدمتها اهليئات والش كات الِت  ضعت للم اجعة ع  العام املايل 
،  يةالصناعات اإلستخ اج،  تق ي  بنتائج م اجعة املؤسسات الزراعية واملش وعات املمولةومشل ذل  

قًا للمعايت الدولية و مت إعداد تقاري  تفصيلية بنتائج امل اجعة . املاليةاملؤسسات ،  املؤسسات التجارية
 ذل  كما يلى: ،وأرسلت للوحدات للم اجعة 

 والمشروعات الممولة  والمتنوعة  تقرير مراجعة المؤسسات الزراعية:  وثمانون  ثمانية
 األخ الرئيس الخوة واألخوات

   من أهم المالحظات
  زي  املالية دون احلصول على املوا قة املسبقة م  و  اهليئةموازنة  علىباخلصم يتم  الص ف على وزارة املعادن

الهيئة العامة )  2007( م  قانون الج ا ات املالية واحملاسبية لسنة 16/2للمادة )ًا عد خمالف، مما ي  
 (.لألبحاث الجيولوجية

  ، للتنمية والزراعة  شركة إرتقاءلمدي  العام )اجلمع بني وظيفتني لل يوجد هيكل تنظيمي ووصف وظيفي
 (.المحدودة

 اإلدارة املالية  دا أو  كفا ة  عدم إجازة اللوائح املالية واإلدارية املطبقة باجلهاز م  اجلهات املختصة ، ضعف
  (.بالخارج السودانيين شؤون تنظيم جهاز)
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   تقوية مشروع)عقد إجالس الطالب( )  2010 الفائض لعامخمالفة قانون الش ا  والتعاقد والتخلص م 
 .(BERP) األساس تعليم

  ،  عدم وجود منسقني للمش وع ىف وليات دار ور اخلم  ، عدم اإللتزام بالعمل ىف مناطق املش وع
 المشاركة لتعزيز القدرات بناء مشروع( )2018ديسمرب  30التأ ت ىف تنفيذ املش وع )ينتهى ىف 

  (.CB-EGPPE اإلقتصادية والتنمية السالم ىف النوعية
   الربنامج ، عدم    رتة نصف م ور م  ال غم على ، احليوانية والث وة الد ل زيادة أنشطة تنفيذ ف التأ

  المياه قطاعل المؤسسية القدرات وتنمية تاهيل برنامجإثبات رسوم املناقصات الىت يتم حتصيلها )
(WSRICDP).) 
 تاالكيان بعضل الش ا  والتعاقد ، التربع إج ا ات إتباع دون مباش ةً  والصيانة املشرتيات تنفيذ بعض 

 (.اإلجتماعي األمان شبكة مشروع، ) دون وجه حق واْل  اد
 : مراجعة الصناعات الستخراجية  وثمانون  تسعة

 األخ الرئيس ، األخوة واألخوات
  اْلقتصاد وحتقيق ال  اه اإلجتماعى إذا ما أحس ىف إستدامة وإستق ارالصناعات اإلستخ اجية تساهم  

ت النقدية غت كالتد قا، ىف اجلانب ا     إن سو  اإلدارة يقود إىل املمارسات املنح  ة والفساد ،   اإدارهت
صناعات شفا ية ال رةمبادذل  و ق  وهى املمارسة امل تبطة بالصناعات اإلستخ اجية ،  IFFsالقانونية 

قطاع  ىف عدد  م  الوحدات ىفم  املالحظات والتوصيات  على عدد  التق ي  إشتمل لقد اإلستخ اجية.
 بينها ما يلى:م   الصناعة

  م   %16دولر متثل نسبة  مليون 4وجود أرصدة جامدة وم حلة م  سنوات سابقة بلغت ىف مجلتها
 أساور شركة)كل حقوق امللكية آتيل إدولر أدت مليون  3.4البالغة  املرتاكمةاخلسائ   ، إمجاىل املدينني

 والغاز(. للنفط
   عدم  ،قصور ف النظام احملاسيب ممثل ف عدم قدرة النظام علي إستخ اج أرصدة إ تتاحية للمخزونات

 (.المحدودة كنانة  سكر شركةاهليكل التنظيمي والوصف الوظيفي ) إكتمال
  اخلزانات عدم حتويل أراضي ومباين ، واملباينمل تقدم للم اجعة املستندات الِت تثبت إمتالآ اْلراضي 

 (.المائى للتوليد السودانية الشركة) سم الش كةإب
 نقداً  ف جمل  اإلدارة ، توزيع اْلرباح مقدماً  هعدم توزيع أرباح للش ي  )بن  السودان ( مع عدم مشاركت

م  عقد  79خمالفاًبذل  املادة  ،اجلمعية العمومية  وق ارإجازة القوائم املالية  قبلوعينًا )ربط املالية( 
 (.السودانية السكر شركةولئحة تأسي  الش كة )
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  حيث ل يتناسب عدد املوظفني باإلدارة مع حجمىف معظم الوحدات عدم  عالية إدارة امل اجعة الدا لية 
 .ل تغطي تقاري  امل اجعة كا ة أنشطة الش كة  ،العمل 

  2013لسنة  (32) رقم النفط وزي  لق ار اً خمالف اإلدارة ل جمل لي و  العام للمدي  الدا لية امل اجعةتتبع 
 . (المحدودة سودابت شركة) الش كات حلوكمة املؤسسى الضبط ملبادى خمالفاً و 

التقرير السنوى عن القوائم المالية للهيئات والمؤسسات التجارية المملوكة للدولة  :  تسعون
 رأسمالهاوالتي تساهم في  

 من أهم المالحظات
 نياملدين وجود أرصدة جامدة  ساب،  ت  ع امل اجعة الدا لية تقاري ها للمدي  العام بدلً ع  جمل  اإلدارة 

 2011( م  لئحة اإلج ا ات املالية واحملاسبية لسنة2/322و 348للمواد ) أ خمالفنيحساب الدائنو 
 (.لإلتصاالت القومية الهيئة( 
  دي اإلدارة ل املربمة للش كةعقود الليتم توثيق ، ب نامج احلسابات اإللكرتوين وجود مالحظات على

  (.اإلستشارية المطارات هندسة)عدم الفصل ف املهام واإل تصاصات ، القانونية 
  عد لنقدية مما ي  اتأ ت توريد املتحصالت ،  اإلج ا ات املالية واحملاسبية بواسطة جمل  اإلدارةعدم إعتماد

 صات ناقواملعطا ات الليتم ط ح ، ( م  دليل السياسات واإلج ا ات احملاسبية  5/أوًل/1للمادة ) اً خمالف
 (.المحدودة أوتوباش شركة)دليل ال( م  5/2/4عدم متابعة حتصيل املديونيات مما خيالف املادة )

 موقف ليع امل اجعة تتحصل مل،  التابعة الش كات عمل تنظم وسياسات وإدارية مالية لوائح وجود عدم 
،  (غينيا سلنرت إ) للش كة قانوين مستشار ليوجد كما  الش كة لصاحل وأ ضد امل  وعة القضايا ع  قانوين
 عدد ش ا و  جنيه مليون( 33.7) مببلم( ليموزي  م ية) عمل سمإ ش ا  مت،  للمخاط  إدارة وجود عدم

 مجموعة) اإلدارة جمل  موا قة علي احلصول دون جنيه مليون( 54) مببلم الالماب بربي شقة( 23)
 (.المحدودة لإلتصاالت سوداتل

 ني التجارينيوجود أرصدة جامدة ف حساب املدين ، لتقوم امل اجعة الدا لية بتغطية كل اْلنشطة بالش كة 
ف حساب اْلرباح واخلسائ  املرتاكمة  تسوياتوإج ا   جنيهمليون  1إزالة مديونية  مببلم ،  بالعملة اْلجنبية

( م  لئحة اإلج ا ات املالية 32/2مما خيالف املادة ) مع عدم إعتمادها م  املدي  العام وجمل  اإلدارة
  ثابت الدولر باجلنيه السوداين وبسعبتم حتصيل ال سوم املف وضة والواجب حتصيلها ، يللش كة 
 الشركة) 2013( م  لئحة املناطق واْلسواق احل ة لسنة 41للمادة ) اً جنيه للدولر خمالف15.9

 (.الحرة واألسواق للمناطق السودانية
  اهليكل التنظيمي غت جماز م   ، 2013للش كة بالتكليف منذ العام ومدرا  اإلدارات املدي  العام يعمل

مما يهدد   %98جنيه  أدت ايل تآكل رأس املال بنسبة  مليون 9.8ت اكم اخلسائ  البالغة  ، جمل  الوزرا 
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 بتتث   ومل اجلاري احلساب علي  صماً  جنيهمليون  23.4 مببلم للعاملني متلي  ع بات ش ا  ،ستم ارية اإل
 )اي   صوقد متت تصفيتها مثال  م  الش كات على عدد  مديونيات  وجود،  اْل  ى املدينة الذمم ضم 
مما يعد خمالفاً للمادة ( مليون جنيه  3.3) بورت ون( ، مليون جنيه 1.5) مارسالند، ( مليون جنيه 9.1

 (.شركة مطار الخرطوم الدولى) 2011( م  لئحة الش ا  والتعاقدات لسنة 11/12)
 تقرير بنتائج مراجعة المؤسسات المالية:    واحد وتسعون

 األخ الرئيس، الخوة واألخوات
 من أهم المالحظات

  يل إعدم وجود  ربا  إكتواريني ْلنظمة الضمان اإلجتماعي ، علي ال غم م  تقسيم امل اجعة الدا لية
 .ستندية  قطامل اجعة وتتم املم اجعة مالية و نية وبعدية إل أنه مل يتم تقدمي أي تقاري  للم اجعات املذكورة 

 (.ميالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الجتماعية القطاع الحكو )
  ع  أراضي متلكها الصندوق مقابل  ةمليون جنيه عبار 11.9يتضم  بند اإلستثمارات قصتة اْلجل مبلم

شرتاكات جلهات معينة إل أنه مل يتم حتويلها للجهاز اإلستثماري مما خيالف الق ار الوزاري رقم إمديونيات 
م  حصيلة  %10نسبة ، جتاوز املص و ات العمومية واإلدارية بالصندوق  2004لسنة  322

م  قانون الصندوق الوطين للمعاشات والتأمينات اإلجتماعية لسنة  19/2اإلشرتاكات مما خيالف املادة 
 .(الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الجتماعية القطاع العام والخاص  ) 2016

 ية مع عدم  سغغغغائ  متتال اإلسغغغغتم ار ىف تقدمي الدعم ور ع رؤوس اْلموال للشغغغغ كات اململوكة والىت تسغغغغجل
ع ض أوضاع هذه الش كات على جمل  اإلدارة املوحد للصناديق للنظ  ىف جدوى اإلستم ار  يها ، مثال 

  .(الجهاز الستثماري للضمان الجتماعي)  لذل  ش كة اْلماتونج واملصنع اْلماراتى للزجاج
 صدرت دف الذي أ  تم حتقيق اهليتم توزيع مبالم حلملة الشهادات دون حتقيق أرباح  علية، مل ي

وازنة ملام  أجله شهادة مشاركة حكومة السودان )شهامة( وهو تو ت السيولة لسد العجز ف 
لسودان  شركة ا) ويتم إستخدام مبلم اإلكتتاب اجلديد ملقابلة مستحقات املستثم ي 

 (.للخدمات المالية
  م لشهادات ، يتلبعض هذه اكما ل يوجد حتديث ،عدم وجود شهادات ملكية لبعض اإلستثمارات

 مت اإلتفاق مع  بت ض ييب،  سداد مطالبات ْلصحاب وثائق مل يقوموا بإستكمال سداد أقساطهم
علماً بأن قانون ض يبة الدمغة ملزم و تقع هذه الض يبة على  %6لتخفيض ض يبة الدمغة مقابل عمولة 

 للتأمين وإعادة التأمين المحدودة(.  شركة شيكان) املستفيد والش كة متحصل  قط
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  إستبدال الشيكات حتت التحصيل  الِت حل أجلها بشيكات أ  ي لفرتات لحقة لتاريخ الشي  يتم
، يتم منح العميل مديونية جديدة قبل تصفية الدي  السابق ، لتوجد ضمانات غت الشي  حتت  ا جل

الفق ة )ب( م  لئحة املبيعات بالش كة مع عدم تكا ؤ مبالم الضمانات املقدمة  2التحصيل خمالفاً املادة 
 .(  )شركة قرين توبس للتجارة والستثمار المحدودةم  العمال  مع إمجايل مديونيتهم 

 اتالهيئ  البنوك ،  فى نطاق: مراجعة المعامالت مع االطراف ذوى العالقة    تسعونإثنا و 
 والشركات ،الحكم القومى

 ألخ الرئيس الخوة واالخواتا
 البنوآ  ف العالقةذات  اْلط اف مع التعامل نتيجة السليمة غت املمارسات م  مالحظات امل اجعة إنتشار

 مبنشور الواردة الش وط إستيفا  دون التمويل منحوالش كات مما أدى إىل التعث  وضياع حقوق املسا ني ، 
ة ، غياب العدالة والشفا ية عند متخذ قانونية إج ا ات توجد ول( 3/2006)رقم امل كزى السودان بن 

ط اف تنظم التعامل مع اْلالىت  للوائحواج ا ات اإلسياسات و الالتعامل مع اْلط اف ذات العالقة ، غياب 
عة عدم إ صاح البعض ع  طبي،  تغليب مصلحة أصحاب العالقة علي املصلحة العامة ،  ذات العالقة

عدم  ،عدم تغطية الضمانات ملبالم التمويل ،  العالقة وتفاصيل املعامالت معهم ذوىالعالقة مع اْلط اف 
عث  ف التمويل رغماً ع  الت ، منح ج ا ات ال هون وضمانات التخزي إكمال إعدم توثيق عقود املضاربة ، 

ية إنتهت امل اجعة إىل عدة توصيات ىف شأن ت ق. العمليات السابقة مع عدم إلتزام العمال  بالتسويات
 اْلدا .

 : الحوكمة المؤسسية  وتسعون  ثالث
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

  صارف الِت تساهم البنوآ واملالبن  امل كزى و  بكل م  هاتطبيقع  احلوكمة املؤسسية  امل اجعة تق ي يغطي
عة ، الش كات الصناعية، الش كات التجارية، اهليئات الزراعية واملتنو يل إباإلضا ة  ،مواهلا أالدولة ف رؤوس 
 إخل. واملشاريع املتنوعة

  دم ع،  اخلطة اإلسرتاتيجية ببعض الوحداتعدم إعداد ، عدم وجود جمل  إدارة م  بني املالحظات
ش كات التص ف ىف أصول ال، عدم اإللتزام بعقد اجلمعيات العمومية ، وجود لوائح دا لية تنظم العمل 

رية عدم إلتزام جمال  اإلدارات بعقد اإلجتماعات الدو ، بواسطة اإلدارة التنفيذية دون ال جوع جملل  اإلدارة 
صف ل يوجد هيكل وو ،  ح غت جمازة م  جهات اإل تصاص وجمل  اإلدارةتعمل بعض الوحدات بلوائ، 

إنتهت   .عدم وجود إدارة للمخاط  ملعظم الش كات ، وظيفي معتمد م  جمل  اإلدارة ف بعض الوحدات 
بنوآ واملصارف حملاسبة الم  قبل بن  السودان وضع آلية  اعلة امل اجعة إىل عدد  م  التوصيات م  بينها 

 الكامل للسياسات النقدية وال قابية وإج ا ات تفعيل الضبط املؤسسي. بالتنفيذل تلتزم الِت 
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 قطاع الواليات-4
 : الوالياتوتسعون    أربعة

 ز( 6/2واملادة ) 2005( م  دستور مجهورية السودان اإلنتقايل لسنة 205/4ستناداً ْلحكام املادة )إ/
م اجعة اْلدا  املايل والقوائم املالية املقدمة م  الوليات ، مت  مد اهلل 2015ديوان لسنة الم  قانون 

 باإلضا ة للوحدات القومية والش كات واهليئات واملشاريع القومية ومت إعداد التقاري  السنوية عنها.
 األخ الرئيس، األخوة واألخوات  

   للمجغغغغال   2017اهلل تقغغغغدمي تقغغغغاري  امل اجعغغغغة ع  احلكم الولئي واحلكم احمللي للعغغغغام املغغغغايل  ولمت
 2018التش يعية الولئية والسادة الولة بكا ة وليات السودان ف تاريخ واحد وذل  ف اْلول م  يوليو 

وتقاري  امل اجعة  2017/يوليو/16والِت قدمت بتاريخ  2016مقارنًة بتقاري  امل اجعة للعام السغغغغغغغغغغغغغغغابق 
وميثل ذل  تطوراً هاماً بتقدمي تقاري  آنية  2016/نو مرب/17والِت قدمت بتاريخ  2015للعام اْلسغغغغبق 

لشغغغغغغغفا ية ا يعزز ذل قتصغغغغغغغادي، وعلى صغغغغغغغعيد آ   تسغغغغغغغاعد ف تنفيذ ب امج الدولة املعنية باإلصغغغغغغغالح اإل
 واملسا لة واحلكم ال شيد.

 فيما يلي أهم مالحظات المراجعة  
 اليرادات:  –األداء المالي  

  مقارنةً بال بط املقدر للعام والتحصيل الفعلي  2017البيان التايل يوضح إمجايل إي ادات الوليات ع  العام
 .)املبالم مليون جنيه( 2016للعام 

 نسبة األداء   2016التحصيل الفعلي   2017ربط العام   2017التحصيل الفعلي   البيان  

 85 2.538.6 4.658.8 3.956.1 اليرادات الضريبة  

 55 10.341.0 25.044.8 13.814.0 المنح

 86 7.365.6 12.387.2 10.635.6 اليرادات االخرى
 67 20.245.2 42.090.8 28.405.7 الجملة  

 :اهم مالحظات المراجعة عن اليرادات
  مليار جنيه ع  إي ادات  8.2مليار جنيه بزيادة  28.4مبلم  2017بلغت مجلة اإلي ادات بالوليات لعام

 .2016للعام السابق  %15مقارنًة بنسبة منو  %40.6و بنسبة من 2016العام 
  م  ال بط املقدر ويعود  2016للعام  %65بنسبة  مقارنةً  %67 بلغت 2017نسبة اْلدا  الفعلي للعام

تعتمد  موازنات الولياتأضحت . الدعم اإلحتادي هذا التدين إىل املغالة ف تقدي  ربط املوارد  اصةً 
 ض الوليات.ف بع إستم ار جتنيب اإلي اداتعلى الدعم اإلحتادي دون اإلهتمام بتنمية املوارد الذاتية، 
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 ملنح ، م اعاة الواقعية عند إعداد موازنات ا أوصت امل اجعة بتوريد كا ة اإلي ادات لبنودها وعدم جتنيبها
  .ليةالقائمة لتسهم ف اإلستقاللية املا وتطوي  املواعنيإي ادية جديدة  إستحداث مواعني ،اإلحتادية 

 التحصيل اللكتروني بالواليات:
  أهم مالحظات امل اجعة كث ة أعطال أجهزة  ولقد كانت 1/7/2015بدأ التحصيل اإللكرتوين ف

ش ق  اجلزي ة،املش  ني املاليني ) وال قابة م عدم املتابعة ،  دار ور(ش ق  سنار، اجلزي ة، )وليةالتحصيل 
اف عدم تو   عدد ك،  دار ور(ش ق  دار ور،)وسط  و دمات اإلنرتنتضعف شبكة اإلتصال ،  دار ور(

ل ،  سنار() ةوالوحدات الصحي واملش  ني باملستشفياتم  أجهزة احلاسوب لبعض امل اجعني الدا ليني 
بعدد  مل اجعة ا تقدمت سنار(. دار ور، ش  ني )ش قوامل وتأهيل املتحصلنييوجد معمل حاسوب لتدريب 

  ة.املطلوب وتو ت اْلجهزة وامل اجعني الدا لينيتدريب املش  ني م  التوصيات م  بينها 
 المصروفـات:

والص ف لعام لباإلعتماد املصدق  مقارنةً  2017ل العام  الالبيان التايل يوضح إمجايل الص ف اجلاري الفعلي 
 (.هجني)املبالم مليون  2016الفعلي للعام  اجلاري

 نسبة التنفيذ 2016الفعلي للعام   2017إعتماد   2017الفعلي للعام   البيان 

 82 9.074.0 15.361.5 12.565.6 تعويضات العاملين  

 90 2.762.5 4.439.0 3.977.6 شراء سلع وخدمات  

 92 433.0 795.4 731.2 المنافع الجتماعية  

 339 1.309.0 368.4 1.249.1 المنح والعانات  

 63 652.0 1.238.4 774.2 المصروفـات األخرى  

 71 363.1 80.4 57.2 تكلفة التمويل  

 108 1.3 1.2 1.3 إستهالك رأس المال  

 87 14.594.9 22.284.3 19.356.2 الجملة

  إعتمادات مصغغغغغغغغغغغدقة  همليار جني 22.3ب مليار جنية مقارنةً  19.4إمجايل الصغغغغغغغغغغغ ف اجلاري بالوليات
 .هجنيمليار  14.6البالم  2016م  الص ف اجلاري للعام  %32.8 ونسبة منو %87بنسبة تنفيذ 

 أهم المالحظات:
  اخل طوم بنسبة  ةولي %109بعض الوليات جتاوزت اإلعتمادات املصدقة )ولية جنوب دار ور بنسبة

 .لللعم واللوائح املنظمةعدم التقييد بالقوانني ، مع مالحظة  (%105بنسبة  والبح  اْلمح  105%
 شمالية(ال –جنوب دار ور –ش ق دار ور –مل يكتمل سجل الوظائف لبعض الوحدات )النيل اْلبيض.  
  ات عدم التنسيق بني إدارة شؤون العاملني وإدارة احلساب،  اْلوراق الثبوتيةبعدم إكتمال ملفات العاملني

 اجلزي ة(. –الشمالية  –جنوب دار ور  –مما أدي إلستخ اج أجور غت مستحقة )القضارف 
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 عاملني بوحدات  ارج الولية بكامل أجورهم وخمصصاهتم )سنار(. يتم إحلاق 
  ش ق دار ور( –العاملني )اجلزي ة  لبعضعدم إدراج أرقام الوظائف بكشو ات امل تبات وعدم وجود ملفات. 
  ت الص ف دون مستندات مؤيدة أو مبوجب  وات،  سنار( –الص ف م  املتحصالت قبل توريدها )اجلزي ة

 )سنار(. ماىلإعتماد  بدونالص ف ،  جنوب دار ور( –الشمالية  –القضارف  –مبدئية )النيل اْلبيض 
  لشمالية(.ا –جنوب ك د ان  –جنوب دار ور  –تسليم إستحقاق جهات إعتبارية ْل  اد )ش ق دار ور 
  قسام.التنسيق بني اإلدارات واْل ،التقيد بالقوانني واللوائح ،  موازنات واقعية إعدادبأوصت امل اجعة 
 إقتناء األصول غير المالية )األصول الثابتة(  
  2016مليار جنيه ع  العام  7.5مليار جنيه بزيادة  31.7مبلم  2017رصيد اْلصول الثابتة ف. 

 :أهم المالحظات حول األصول الثابتة
  غ ب   –النيل اْلبيض  –الشمالية  –ش ق دار ور  –عدم حص  اْلصول غت املالية وتقييمها )اجلزي ة

 .زي ة(اجل –ش ق دار ور  –هالآ )النيل اْلبيض اإلل توجد معايت أو أس  إلحتساب ، كما  ك د ان (
  سنار(. –النيل اْلبيض  –ش ق دار ور  –تاريخ ش ا  اْلصل واإلضا ات )اجلزي ة ل توثيقوجد يل 
  سنار(. –مشاريع مت التعاقد عليها مع مقاولني وش كات مل يتبع  يها نظام املنا سة )اجلزي ة 
  بعض املقاولني والش كات ل يلتزمون بإجناز اْلعمال حسب الفرتة احملددة ف العقد ول يتم تطبيق الش وط

 عدم وجود شهادات إستالم هنائية مبواصفات  نية )سنار(.، مع اجلزائية عليهم 
  على ل ط ح تشييد اْلصول ف عطا ت للحصو ،  ص  اْلصول وتقييمها واإل صاح عنها أوصت امل اجعة

  .زائيةتنفيذ وتطبيق الش وط اجلالالتقيد بقانون ولئحة الش ا  والتعاقد ومتابعة ، أ ضل اْلسعار
 جرائم المال لعام بالواليات:

  مليون جنيغغه  15.7مبلم 30/6/2018وحىت  1/7/2017صغغغغغغغغغغغغغغغغاف ج ائم املغغال العغغام  الل الفرتة
م   %0.08و %0.05.وهي متثل %118دة مليون جنيه بزيا 7.2مقارنًة مع الفرتة السغغغغغغغغابقة البالغة 

 مليار جنيه على التوايل. 19.4مليار جنيه،  28.4 ات الفعلية البالغة و إمجايل اإلي ادات واملص  
  0.9م  مجلة اْلموال املعتدى عليها مقارنة مببلم  %2.2مليون جنيه بنسغغغغغغغغبة  0.35مت إسغغغغغغغغرتداد مبلم 

 الفرتة السابقة.م  مجلة اْلموال  الل  %12مليون جنيه بنسبة 
 مخالفة الدستوريين:

  وتعديالته  2001بال غم مما ظلنا ننادي به اإللتزام بقانون خمصغغصغغات شغغاغلي املناصغغب الدسغغتورية للعام
مليون جنيه دون وجه  1.6الالحقة، إل أن بعض الوليات مل تلتزم بذل ، مما ت تب عليه صغغغغغغغغغ ف مبلم 

مليون جنيه بنسغغغغغغبة  1.5بنقصغغغغغغان بلم  2016عام السغغغغغغابق مليون جنيه  الل ال 3.1حق مقارنة مببلم 
 ، وذل  كا يت:48%

  ألف جنيه ولية القضارف. 376ص ف 
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  مليون جنيه ولية جنوب دار ور. 1.2ص ف 
 ملوق ة.ق رات رئاسة اجلمهورية اول قانون الووقف املمارسة الِت ل يسندها  باإلسرتدادامل اجعة  طالبت 

 والبشرية  قطاع الموارد المالية-5
  /1ن  معن أداء ديوان المراجعة القومي للفترة  المتكامل  : التقرير السنوي    وتسعون  خمسة

 2018سبتمبر   /31وحتى   2017أكتوبر  
 أداء الديوان.1

 األخ الرئيس الخوة واالخوات
  نهجية ملوو قاً ،  2010( م  لئحة جملسكم املوق  لسنة 1) 41مت إعداد هذا التق ي  إعمالً حلكم املادة

عداد الدويل إل رم  اإلطاأيضاً مستمد  كما هو  .واملعايت العاملية وأ ضل املماراسات Eمنظمة اْل  وساى 
 سياساتاملتطلبات التش يعية وال ليعك  ةاْلساسي اإلبالغ متطلباتالذى ي غطى   (IRاملتكاملة ) التقاري 

( امل تبطة GRIعلى تطبيق معايت اإلستدامة ) يعملوالتنظيمية و واملمارسات املتسقة مع املبادئ القانونية 
 .واإلجتماعية ة، البيئي القتصاديةببيان اْلث  على مستوي اْلنشطة 

 امل جعية الدستورية والقانونية إلنشا  وتكوي  ديوان امل اجعة القومى وإ تصاصاته التق ي  تضم  صدر ، 
كم وواجباته وسلطاته املتعلقة بأدا  أعماله ال قابية ور ع التقاري  إىل اْلجهزة  املعنية وجمللس هوإستقالليت

أورد كما   .وللولة  وللمجال  التش يعية  الولئية  سب احلال املوق - املوق  وإىل السيد/ رئي  اجلمهورية
ملاىل وية  الىت أ عدت  مل اجعة  العام   املخصًا  ع  اْلعمال  ال قابية الىت  مت إجنازها  و ق اخلطة  السن

 .الولئىو القومى  ينيما مل ي نجز على املستو بيان و  ، 2017
  ىف اجلوانب  املتعلقة بالديوان أورد التق ي  إجنازات اإلدارة العامة للتدريب والتطوي  واإلدارة العامة لضمان

اجلودة  وقطاع  نظم املعلومات ومشاركات  الديوان  اخلارجية  والدا لية  وبيان  القوى  العاملة  واْلدا   
 . 2018مرب سبتحىت  هناية  2017أكتوب  املاىل  للفرتة  م  أول  

 البيئيغغغغغغةم اجعغغغغغغة للتق يغغغغغغ اً  19تتضغغغغغغم  ، رتة السغغغغغغابقة فغغغغغغلل 96مقارنغغغغغغًة بعغغغغغغدد تق يغغغغغغ اً  106إعغغغغغغداد  مت  ،
 10،  لم اجعغغغغغغة املاليغغغغغغةملخصغغغغغغاً ل اً تق يغغغغغغ   28 وعغغغغغغدد دا اْلم اجعغغغغغغة  اً عغغغغغغ تق يغغغغغغ   42عغغغغغغدد  إضغغغغغغا ًة إىل

  . اجعة اإللتزامملتقاري  
 .  التطور  فى  الديوان2
 الخوة واالخواتاألخ الرئيس       
  وبالقواعد والسياسات واإلج ا ات  2015لعام ميارس الديوان مهامه ال قابية ملتزمًا بأحكام  قانونه

 ، ومهتدياً  بقواعد السلوآ املهىن وسياسات وإج ا ات رقابة اجلودة ، واملبادئ  واملعايت الدولية للم اجعة
  .أ ضل املمارساتواإلقتدا  ىف ذل  ب ومبادئ الشفا ية  واملسآ لة
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 لتقاري  النوعية م  ا اً مقدر  اً هنال  عددوأصبح  عداد تقاري  امل اجعةإ يما يلىالديوان   العمل ىف لقد تطور
ىل جانب إم اجعة اإللتزام ، و م اجعة نظم املعلومات ، جعة البيئية ، االتوسع ىف امل  مثل م اجعة اْلدا  ، 

وخيطط ستدامة ، ويعزز هبا التنمية امل ىف جتويد أدا  املالية العامة للدولة الديوان سهم هباامل اجعة املالية ، ي  
 كما يلى:2018للعام املاىل تق ي اً  70-60ىف حدود  م اجعة عداد تقاري بالرتكيز على إالديوان 

 عدد التقاري                    السنة املالية        
2010                       10  
2011                       25  
2012                       35  
2013                       50  
2014                       72 
2015                       87 
2016                        96 
2017                        106 
2018                       60 -70 

  وحدة اإلتصالت لتطوي  العالقة مع الش كا  أصحاب املصلحة نشا  إهيكلة الديوان ب إكمالمت
Stakeholders  م  كوادر  اً بعد أن مت تدريب عدد صًة اجملل  الوطىن ورئاسة اجلمهورية املوق ي ا

مت كذل  إنشا  وحدة  .وعلى رأسهم  بت إعالمى عالميةم  الكوادر اإل عدد  بالديوان ودعم الوحدة 
إدارة النزاهة بالديوان وذل  بعد إنعقاد ورشة عمل بالديوان ع  التقييم الذاتى للنزاهة بدعم م  منظمة 

لتعزيز وبنا  قدرات القوى البش ية بالديوان   HRM، كما مت إنشا  إدارة املوارد البش ية  Eاْل  وساى 
و قاً ْل ضل املماراسات مبا ميكنهم م  إحداث التغت املنشود ىف حياة املواطنني ويتم حتقيق القيمة املضا ة 

يجية سيتم اإلستعانة به ىف دعم مستة الديوان املهنية واإلسرتات ، كما مت توظيف  بت إحصائى امل جوة
لديوان ل ستوى اإلقليمى والعاملى وبالرتكيز على دور الديوان ىف م اجعة التنمية املستدامة.وعلى امل وطنياً 

 اْلن موقع إلكرتوىن م فعل وحم دث باللغتني الع بية واإلجنليزية يدي ه مدي  مؤهل.
 حوسبة العمل فى الديوان:  
 مت ربط أجهزة امل اجعة بالوليات ب ئاسة الديوان ع  ط يق ال بط الشبكي (VPN الذي تو  ه ش كة )

سوداين حسب العقد املربم معها حيث جيعل مكاتب ال ئاسة وأجهزة امل اجعة بالوليات تعمل كشبكة 
أجهزة  مت ربط كما  ،باْلجهزة الِت متك  امل اجعني م  التواصل مع ال ئاسة  الوليات مت مدو  ،واحدة 

 و ستخداماإلع  كيفية  اتوليال( ومت تنوي  Outlookامل اجعة بكل ولية بنظام الرتاسل الدا لي )
 إرسال التقاري .
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 ( ت كيب وتشغيل أجهزة مؤمت ات الفيديوVideoConference بالوليات املعنية ومت )يل  تبار التشغإ
 مع ال ئاسة بنجاح.

 ( تشغيل أجهزة مؤمت ات الفيديوVideoConference ) مكتب ىف  بال بط الشبكي مع الوليات
 .لولياتلئب امل اجع العام السيد/ نا

  تابعة توصيات التقاري  الصادرة م  الديوان واإلش اف على إد ال البيانات ملتصميم نظام قاعدة بيانات
 .امل اجعةوتسليمه للجنة مش وع قاعدة بيانات متابعة توصيات تقاري  

  إلدارات املعنية ا متطلباتضا ة  إبيتم حاليا حتديث النظام حيث حوسبة العمل املايل واإلداري بالديوان
 .كما مت تنفيذ نظام إلدارة املتابعة واإلحصا   ،
  لكرتوين و ال "ستخدام الربيد اإلإالشبكة و  على اجعني املتدريبOutlook". 
  (وغته )الربيد اإللكرتوين ةستم ارية اخلدمإحتياطي لضمان إنرتنت إ ط و إنشا  غ ف الست  ات مت. 

 الخارجية:العالقـات  
   األخ الرئيس الخوة واألخوات

  كذل  كان لنا مشاركات  ارجية ودا لية مع بعض جلان اجملل  الوطىن نقلنا م   الهلا جت بة الش اكة
مع اجملل  الوطىن ورئاسة اجلمهورية املوق ي  والنتائج املثم ة هلذه الش اكة والتطور اهلام الذى إنتظم بالديوان 

املؤمت  و  اجلمعية العمومية ىفْلجهزة ال قابية اْل  يقية وجلان احلسبة بالربملانات اْل  يقية إىل املشاركني م  ا
.املشاركة ىف مسنار النزاهة ومكا حة الفساد  2017إكتوب   ىف موزمبيق ىف( للسادكوباآ 13السنوي رقم )

فاقيات أدبيات ومعايت وإتبع  ة املحيث كان ت تيب السودان اْلول ىف اإلملام و  2018هبنغاريا ىف مارس 
املشاركة ىف إجتماع اْلمم املتحدة )اْلونديسا ( واملنظمة العاملية لل قابة )اإلنتوساى (   .مكا حة الفساد 

مبدينة نيويورآ  SDGsأهداف التنمية املستدامة  حول مسا ة اْلجهزة العليا لل قابة ىف حتقيقىف نيويورآ 
ن اْلول ع بيًا وإ  يقيًا وال ابع عامليًا ىف إعداد ور ع تق ي  م اجعة ، ولقد كان السودا 2018ىف يوليو 

ور عه باللغتني الع بية واإلجنليزية ىف ال ابط  SDGsجاهزية الدولة ىف إنفاذ أهداف التنمية املستدامة 
 العاملى املعد لتشارآ اخلربات واملع  ة بني خمتلف دول العامل.

  ة وإحرتا ية حماسيب مهنيتطوي  حول  اجملل  اتإجتماعكذل   كم عضويتنا ىف جمل  ال قابة ، شاركنا ىف
الىت هتدف إىل تعزيز أدا  القطاع العام ىف  Eبناً  على مبادرة منظمة اْل  وساى وم اجعي القطاع العام 

 . 2017ىف أكتوب   أ  يقيا
 اْل  وساى  ديدة الىت تقيمها منظمةالديوان م  الدورات التدريبية الع إستفادE  بإش اف بيوت  ربة عاملية

 .والش كا  املاحنيني للمنظمةIDI و GIZمثل 
    م اجعة  ًة خبطة الديوان اإلسرتاتيجية وتوصيات جلنةنكما نقلنا جت بة التطور الذى إنتظم بالديوان مقار

جلنة  عوةوالعاملية ذل  تلبيًة لد واْل  يقية اْلجهزة ال قابية الع بية إىل Eالنظت التابعة ملنظمة اْل  وساى 
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ىف  ورية سلفاكياب اتسال ا جبمه مبدينةمؤمت ها ىف  التابعة للمنظمة العاملية اإلنتوساى CBCالقدرات  بنا 
 .اجليدةولقد وجد ذل  اإلشادة وع د م  املمارسات ، 2018يوليو 

 هولندادولة   الشراكة مع  
   ً على تواصل بيننا ىف عدد  م  املناسبات اإلقليمية والعاملية أبدى جهاز ال قابة اهلولندى رغبةً ىف تطوي بنا  

و د الديوان زيارة و  2018أب يل للسودان ىف مع الديوان تبلورت أثنا  زيارة الو د اهلولندى  ةيعالقة مهن
لتصبح ش اكة مهنية سيتم م   الهلا تبادل اخلربات واملع  ة والتجارب مبا يفيد  2018هلولندا ىف أكتوب  

الط  ني .سوف تغطى هذه الش اكة إصالح املالية العامة كجز  م  ب نامج الش اكة اإلسرتاتيجى الذى 
 الفساد. ا حة، النزاهة ومك إنفاذ أهداف التنمية املستدامةم اجعة احليوية مثل  املواضيعيستهدف عدداً م  

 الشراكة مع دولة النرويج
 للعام  (كأحد املتطلبات اْلساسية إلكمال اجلز  الثالث م  ب نامج أبطال امل اجعة )م اجعة نظم املعلومات

 2018حِت سبتمرب  2017 الل الفرتة م  يوليو  Eالذي مت تنفيذه بواسطة منظمة اْل  وساي  2017
إ تيار دولة الن ويج إلج ا  امل اجعة املشرتكة وذل  ملا يتو   هلا م  قدرات وإمكانيات ف جمال م اجعة  مت، 

ها حيث أهدا واملع  ة .وقد حققت املشاركة حتكاآ وتشارآ اخلربات ، ذل  هبدف اإل نظم املعلومات
اْلن نتبادل  .يجم  دولة الن و  أتاحت   صة ممتازة لف يقنا للتفاعل واإلستفادة م   ربات الف يق املشارآ

اْل كار لبلورة أهداف مشرتكة وتفاهم لتطوي  هذه التج بة و لق ش اكة  اعلة مع جهاز ال قابة بدولة 
 الن ويج.
 الخوة واألخوات  ،  األخ الرئيس

  الدعم ساعدة و لتقدمي امل لألجهزة العليا لل قابة )اإلنتوساى(مت إ تيار السودان م  قبل املنظمة العاملية
جلنة بنا   ، وذل  عقب إجتماع لعدد م  اْلجهزة اْل  يقية ضم  مبادرة دعم اْلجهزة ال قابية ىف أ  يقيا

 .2017يو  الل شه  يول الوليات املتحدة– ركنا  يها  كم عضويتنا  ىف واشنطوناالقدرات الىت ش
   تماعات التحديث الفىن ملنظمة اْل  وساىجإ ىفكذل  نال الديوان جائزة أ ضل أدا  ىف م اجعة اْلدا 

E  2017جبنوب إ  يقيا ىف نو مرب . 
 2018للمرة الثانية أغسطس   Peer Reviewمراجعة النظير  

  مت أدا  م اجعة النظتPeer Review  بواسطة جلنة م   ربا  منظمة اْل  وساىE  مت  2015ىف
أول  هو بذل و م   الهلا الوقوف مهنياً على الضعف ونقاط القوة مما ساعد كثتاً ىف تطور الديوان مهنياً 

 2014ىف    E   وساىاْلبإج ا  م اجعة النظت. وإيفاً  لق ار اجملل  التنفيذى ملنظمة  يقومجهاز ع  ى 
نة م  اخلربا  جل حديثاً إستقبل الديوان   قد ت ،بأن تقوم الدول اْلعضا  مب اجعة النظت كل ثالث سنوا

وقفت على  2018إلج ا  م اجعة النظت للم ة الثانية ذل  ىف أغسط   Eبدعم م  منظمة اْل  وساى 
 .وست  ع ىف حينه جمللسكم املوق  التطور الكبت بالديوان وستقوم ب  ع تف ي ها لحقا
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  أ ضل  ثلمت  جوانب مهنية م  متطلبات املعايت العاملية  ثالثةقد أكمل الديوان  يكونوىف ذات السياق
إج ا  و  ، للم ة الثانية أدا  م اجعة النظتو وهى م اجعته بواسطة م اجع  ارجى مستقل ، ، املمارسات 

قدوة  جيعله،  حداث التغيتإلقدراته  ويبىنباْلدا  املهىن للديوان  ينهضتقييم مستقل للنزاهة. ذل  
 احلكم ال شيد.  ويدعماملالية العامة  ، ي عززلآل  ي  

  يتطلغغغغغع الغغغغغديوان ويسغغغغغعى إىل  لغغغغغق عالقغغغغغات مهنيغغغغغة مغغغغغع أجهغغغغغزة ال قابغغغغغة العامليغغغغغة املتطغغغغغورة للوقغغغغغوف علغغغغغى
 اخلربات مبا يعود بالفائدة ويعزز العمل ال قا ى واملهىن.التجارب و أ ضل املمارسات وتبادل 

 الجتماع مع منظمات المجتمع المدنى
  ( منظمة ، إعماًل للمعياري  31إجتماعًا مع عدد ) 6/8/2018يوم ىف عقد ديوان امل اجعة القومى

ش اآ أصحاب املصلحة وإحداث الفارق ىف حياة إ(  يما يتصل باإلبالغ و 20، 12العامليني رقم )
الغ ع  نتائج امل اجعة ومتكني باملواطنني واملبدأ ال ابع ىف قيمة و وائد اْلجهزة العليا لل قابة املالية املتصلة باإل

عمال ومسا لة القطاع العام حتت شعار ) حنو ش اكة  اعلة لحداث الفارق اْلاجلمهور م  اإلملام  بنتائج 
 هدور ، ى التطورات احلديثة ف ديوان امل اجعة القومبف يجتماع التع  اإل .غطت أجندة ىف حياة املواطنني (

تعزيز الش اكة و  مسا ات منظمات اجملتع املدىن ىف التنمية املستدامة،  ىف م اجعة أهداف التنمية املستدامة
  بني الط  ني.

 AFRICAN PROFESSIONALISATION INITIATIVE  (API)تحديث حول مبادرة الحتراف الفريقي  
 لألجهزة العليا  مببادرة إحرتاف املنظمة اْل  يقية ة اجملل  الوطىن ورئاسة اجلمهورية املوق ي سبق وأن مت إحاط

ف  القطاع العام لِت تسعى لبنا  قدرات حماسيب وم اجعي( اEلل قابة الناطقة باللغة اإلجنليزية )اْل  وساي 
امني ش ق وجنوب أ  يقيا للمحاسبني الع إحتادمثل املنظمات اإلقليمية بعد إنضمام عدد م   .أ  يقيا

(ESAAG )( واإلحتاد اْل  يقي للمحاسبنيPAFA) " مبادرة اإلحرتاف تغت إسم املبادرة إىل
يش ف على املبادرة  )السودان م  بني أعضائه(( IOBصبح جمل  ال قابة املؤقت )أ.API" اْل  يقي

  .وهو مؤلف بالكامل م  عضوية امل اجعني العامني واحملاسبني ف أ  يقيا
 اهليئة ومفوضية قعت مؤ  اً بنيو   حيثاْل  يقي ومفوضية اإلحتاد اْل  يقي  بدأت  طوات جادة مع الربملان 

قي حول مبادرة حتاد اإل  يستفتح الباب أمام مشاركة عالية املستوى مع اإلمذك ة تفاهم  اإلحتاد اإل  يقي
تلبية  لتعليمية عامة ملساعدة مؤهالت احملاسبة احمللية م  أج موادسيتم تطوي  و  حرتاف اْل  يقية.اإل

 بشكل أ ضل.ىف أ  يقيا امللحة إحتياجات القطاع العام 
 صحاب اإل  يقي لقيام ورشة عمل ف السودان مع أ اإلحرتافمع أمانة مبادرة  حالياً يقوم الديوان بالتفاوض

 قابة بالتزام  مع ش اكتنا مع جهاز الالقطاع العام   وم اجعىاملصلحة ملناقشة الف ص املتاحة حملاسىب
اهلولندى ذل  حلشد الطاقات واخلربات اإلقليمية والعاملية وبلورت توصيات إلجناح مش وع إصالح املالية 

ة احلفاظ على أعلى مستويات املسا لة والشفا ية واحلوكمة املالية اجليد ذل  ىفيساعد س .العامة بالسودان



 83 من 77 صفحة

 

إدارة أ ضل و املالية العامة حن تعزز قدرات على ضمان إختاذ الق ارات السليمة الِتو ف إدارة املالية العامة، 
 .للموارد العامة

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
 بينغغغغغت  امتغغغغغة التق يغغغغغ  املعوقغغغغغات الغغغغغِت تتطلغغغغغب املعاجلغغغغغة حغغغغغىت يغغغغغتمك  الغغغغغديوان مغغغغغ  أدا  واجباتغغغغغه ال قابيغغغغغة 

  يما يلى: ولقد متثلت
  دة ىف القطاعغغغغغغغغغات يغغغغغغغغغاوالز إجيغغغغغغغغغاد مقغغغغغغغغغ  دائغغغغغغغغغم للغغغغغغغغغديوان يسغغغغغغغغغتوعب التطغغغغغغغغغور الغغغغغغغغغوظيفى والتنظيمغغغغغغغغغى

 .، ذل  سوف يساعد ىف إكمال مش وع احلوسبة الذى بدأ تطبيقه إلداراتاو 
  امل اجعغغغغغغغغغة بالوليغغغغغغغغات مغغغغغغغغ  حيغغغغغغغغغث املكاتغغغغغغغغب والسغغغغغغغغك  واإلسغغغغغغغغغرتاحات  أجهغغغغغغغغزةتعزيغغغغغغغغز إسغغغغغغغغتقاللية

 واإلحتياجات املالية اْل  ى.
تقرير متابعة نتائج   12رقم  المعيار العالمى  -قيمة ومنافع األجهزة الرقـابية العليا   :  وتسعون  ستة

تجربة   2016ــ  2013تقـاريرالمراجعة البيئيه ومراجعة األداء لوالية شرق دارفور  للفترة  من  
   الديوان:

  خوة واألخواتاألخ الرئيس ال 
  لألجهزة العليا لل قابة املالية واحملاسبة )إحداث الفارق ف حياة  (12)ملعيار الدويل رقم على اإستنادًا

يما يتعلق بنتائج تقاري  م اجعة البيئة وم اجعة اْلدا  لبعض وحدات ولية ش ق دار ور  الل  املواطنني( و 
حتقيق التنمية بيئة و التقاري  ف احملا ظة علي ال ممدي إستفادة الولية م  تلكيبني هذا التق ي   ، الفرتة أعاله
 ذل  كما يلى:وكيفية إحداث الفارق ىف حياة املواطنني ، املستدامة 

 المعدة من قبل الديوان  المراجعة البيئة
   2013مدينة الضعني للعام - علي جودة مياه الش ب ةع  أث  املياه ال اكد ةئي اجعة البياملتق ي . 
   2015- 2014للعام ة ع  التخلص م  النفايات الطبي ية اجعة البيئاملتق ي.  
  2016تق ي  م اجعة اْلث  البيئي للنفايات املنزلية حملية الضعني للعام املايل . 
  2016تق ي  م اجعة أث  التلوث البيئي علي اْلطعمة للعام املايل . 

الِت  ة  الظواه  السالباعلة ف احلد مقد إستفادت الولية م  تل  التقاري  وسا ت بصورة    مداهلل وتو يقه 
 :هتدد صحة إنسان الولية وذل  علي النحو التايل

  بتكلفة  5/12/2017قامت بإب ام عقد لتنفيذ مش وع الص ف السطحي بأسواق مدينة الضعني بتاريخ
 مليون جنيه.  26قدرها 

  2018 أغسط  دينة الضعني ىفمبتوريد عدد ثالثة ع بات )ثالجات( لنقل اللحوم. 
  وقد مليون جنيه  9.7قدرها  ةإمجالي ةط  بقيم 5 ة( قالبات محول5) عددتوريد أليات إلصحاح البيئة

 .5/9/2018مت اإلستالم بتاريخ 
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 م  املدينة  مرتكيلو   7بواسطة اليوناميد علي بعد  2017ف العام املايل ةمت تشييد مكب للنفايات املنزلي
 نفايات .الل وساهم هذا املكب ف حل إشكالت نق

 قدرها   ةعليمي بتكلفللنفايات الطبية مبستشفي الضعني الت ةلألجئني بتشييد حم قل ةإلتزمت املفوضية السامي
 .ألف دولر 84

 المعد من قبل الديوانمراجعة األداء  
  تقرير مراجعة أداء وزارة التربية والتعليم إدارة التعليم الخاص

  وأرضيات   ذ ، ونوا)القش واحلطب دون أبواب  ةباملواد احمللي ةمشيد ةاخلاصمعظم املدارس جا  بالتق ي  أن
  ة.، إكتظاظ الفصول الدراسي دون املواصفاتيل دورات مياه إ ةباإلضا  ةالفصول ت ابي

 

  تالحظ لنا أن هنال  تطور كبت ف أدا  املدارس اخلاصة دا ل حاض ة ولية ش ق دار ور وذل  علي
  النحو التايل:

 سني إجالس الطالب، حتواْلبواب النوا ذباملواد الثابتة وعمل  ةللمدارس اخلاص ةتشييد الفصول الدراسي مت 
 .هتاالِت قامت امل اجعة بزيار  ف معظم املدارس اخلاصةذل  و ق املواصفات تشييد دورات املياه ، 

  تقرير أداء مشروع أبوفـاما الزراعي

 الزراعة الولئية وتوصغغغغغغغغغغغلت امل اجعة إيل أن هنال  العديد م   م  املشغغغغغغغغغغغاريع القومية حتت إشغغغغغغغغغغغ اف وزارة
ألف  دان  قط م   120املسغغغاحه الِت مت نظا تها  العوائق الِت حالت دون حتقيق أهداف املشغغغ وع منها

 عدم تشييد كربي الس ج .و ألف  دان  365إمجايل مساحة املش وع والبالم قدرها 
  2018ذل  ف أب يل  الس ج إنشا  كربيعلى مت اإلتفاق.  
 أهنادا  حيث وتقاري  م اجعة اْلية  اجعة البيئاملاجملل  التشغغغغغغغغ يعي ولية شغغغغغغغغ ق دار ور بتقاري   وقد أشغغغغغغغغاد 

( م  تق ي  جلنة الشغغغئون اإلقتصغغغادية واخلدمة  41صغغغفحة ))غطت أهم امللفات الِت هتم إنسغغغان الولية  
 . 24/5/2018( بتاريخ 10لسته رقم )العامة للمجل  التش يعي بولية ش ق دار ور ف ج

تقرير مرحلى لمشــــروع عمل قـاعدة بيانات للتوصــــيات الصــــادرة عن الديوان  ســــبعة وتســــعون :
 2016للعام  

 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل   
  وُيث اْلجهزة العليا لل قابة واحملاسبة إىل إحداث الفارق ىف حياة 12يدعو معيار امل اجعة العاملى رقم

 ورد ذل  ىف إعالىن "ليما واملكسي " وذل  م   الل عدد  م  الق ارات واملوجهات واملمارسات املواطنني
  .بدعم اْلجهزة ال قابية وتوسيع مظلتها ال قابية لتكون أكث   اعلية لكى تتمك  م  إحداث التغت املنشود
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  ًنتائج متابعة و  2014يونيو الديوان مذك ة اإللتزام بتطبيق معايت اإلنتوساي ف  ذل  وقععلى  إستنادا
ومت إعداد  ،التقييم مبدى اإللتزام هبا ، مت عمل إسرتاتيجية لسد الفجوات وذل  لزيادة جودة العمل ال قال 

 .2017 أغسط  30عليه بتاريخ  ص ودق(  DataBaseمش وع لعمل قاعدة بيانات بالديوان ) )
  ن مع الوحدات ، وتعزيز مصداقية الديوا ات امل اجعةلوحدات بتوصيإللتزام اوجود متابعة إىل يهدف املش وع

ققكد م  أاخلاضعة للم اجعة والت  القيمة املضا ة. أن ذل  ُي 
  يوضح التق ي  الذى أ ودع جملسكم املوق  ما مت إجنازه  الل الفرتة السابقة وهوتق ي  م حلى وبيان ملوقف

العمل لعدم إكتمال البيانات وال دود م  اجلهات اخلاضعة لل قابة وسيتم كتابة التق ي  النهائى بعد اإلنتها  
 . 2018بنهاية العام   ول اهللم  عمليات التحليل و حص ال دود 

 2023-2019إستراتجية الديوان لبناء القدرات للفترة    :  وتسعون  ثمانية
  خوة واألخواتاألخ الرئيس ال 

 م  أجل تطوي  قدراته وجتويد  2018 -2014 طته اإلسرتاتيجية اخلمسية للفرتة م   الديوان وضع
تعزيز الشفا ية واملسا لة ومحاية املال العام.  و قد مت وضع اإلسرتاتيجية بعد حتليل الوضع ال اه  و أدائه 

للديوان مقارنًة بالتفويض الدستوري واإلطار القانوين ، باإلضا ة إىل متطلبات املنظمة الدولية آنذاآ 
ت الدولية وق ارات ما" و"املكسي " واملعايلألجهزة العليا لل قابة واحملاسبة )إنتوساي(  املتمثلة ف إعالين "لي

 .الىت ا حلقت توصياهتا باإلسرتاتيجية 2015ونتائج م اجعة النظت اْلوىل ىف  اْلمم املتحدة ذات الصلة
 وقد متثلت اْلهداف اإلسرتاتيجية ف ا يت:

  .حتسني وتقوية وإستدامة إستقاللية الديوان 
 احلكم ال شيد. وتقوية والشفا ية والنزاهة ف إدارة املال العام حتسني أعمال امل اجعة لتعزيز املسا لة 
 .حتقيق أدا  مؤسسي متميز 
  يةالعامل املنظمات اإلقليمية،  املصلحةأصحاب ، لعاملني لالتواصل لتعزيز صورة الديوان. 

 م   الل التق ي  املتكامل ع  أدا  الديوان. ض أهم اإلجنازات حىت ا ناستع  وقد مت إ 
   قد صدر ق ار ، قد شار ت على اإلنتها   2018غغغغغ  2014اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة م   كانتملا 

، اتيجية السابقة اخلطة اإلسرت وتقيم والش كات مل اجعة  للهيئاتبتكوي  جلنة ب ئاسة نائب امل اجع العام 
عة والتقييم.ت كزت ووضع آلية للمتاب 2023غغغغ  2019ووضع  طة إسرتاتيجية مخسية جديدة لألعوام 

  قدًة إىل ذل  ، إضا  الدا لية للديوان القدرات املؤسسيةجممل اْلهداف اإلسرتاتيجية السابقة على بنا  
يوان ف جيتها التوجه حنو اخلارج لتحقيق وتفعيل دور الدهأولت اإلسرتاتيجية اجلديدة ف موجهاهتا ومن

كا حة مقضايا النزاهة و هداف التنمية املستدامة و أاملواطنني م   الل إستصحاب  ةحداث  ارق ف حياإ
تطورة ومع اْلجهزة امل ، وتعزيز الش اكة مع أصحاب املصلحة الفساد وإصالح نظم املالية العامة للدولة

 جمللسكم املوق . 2023-2019مت إيداع ع ض موجز إلسرتاتيجية الديوان للفرتة  إقليمياً وعامليا.
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                        الموقرينالمجلس الوطنى ورئاسة الجمهوريةالشراكة مع    :  وتسعون  تسعة
 األخ الرئيس الخوة واالخوات

  الق ار رقم  2011/ ديسمرب /22ىف  66تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ف جلستها رقم 
A/66/209 م قالق ار ر والشفا ية لإلدارة العامة و  الفاعلية ،املسآ لة ،  "تعزيز الكفا ة

228/69A//2014  تشجيع  الق ارات ت هذهتضمن، ولقد بتقوية اْلجهزة العليا لل قابة واحملاسبة
 الدول اْلعضا  علي:

 تعزيز احلكم ال اشد بتقوية اْلجهزة العليا لل قابة واحملاسبة، 
  املكسي "و "ليما"تنفيذ املبادئ الِت تضمنها إعالين. 
  سغغغغغغغتقاللية اْلجهغغغغغغغزة العليغغغغغغغا لل قابغغغغغغغة اْلساسغغغغغغغية إلإختغغغغغغغاذ إجغغغغغغغ ا ات تصغغغغغغغيحيحة بإسغغغغغغغتخدام املبغغغغغغغادئ

 ،واحملاسبة للحفاظ علي مهام ال قابة اخلارجية للحكومة
 .لق ش اكة  اعلة وقوية بني السلطات التش يعية واْلجهزة العليا لل قابة واحملاسبة  
 احلكومةتعزيز  ثقة املواطنني ف ىف الشفا ية واملسآ لة واحلكم ال اشد  أ ية التأكيد علي، 

 كاْلتى:ذل    ،اْلمم املتحدة أعاله  ىاإللتزام مبتطلبات ق ار مت  على املستوى الوطىن  
  ال قابية مظلته ومكنه م  نش  تهالذى عزز إستقاللي 2015ديوان لسنة القانون  إجازة.  
  الفاعليغغغغغغغغة  ،لتعزيغغغغغغغغز الكفغغغغغغغغا ة  ىف إطغغغغغغغغار ب نغغغغغغغغامج اإلصغغغغغغغغالح اإلقتصغغغغغغغغادىتغغغغغغغغو   اإلرادة السياسغغغغغغغغية، 

 .مبا ُيقق اإلستقالل اْلمثل للموارد  لةآالشفا ية واملس
  وميكغغغغغغ  ُيغغغغغغارب الفسغغغغغغاد  ،يعغغغغغغزز ثقغغغغغغة اجلمهغغغغغغورو وظيفغغغغغغة ال قابغغغغغغة العامغغغغغغة  يغغغغغغدعمتطغغغغغغوي  منهجيغغغغغغة مبغغغغغغا

 .ال شيدلحكم ل
 األخ الرئيس األخوة واألخوات

 يلى :لقد كانت مث ة الش اكة ىف التصدى لقضايا املالية العامة  الل الفرتة السابقة ما 
  ي املوق   ورئاسة اجلمهورية اجملل  الوطىنبالش اكة مع لقضايا املالية العامة بفاعلية التصدى.  
 بغغغغغغني اجملغغغغغغال  و  املغغغغغغوق  مغغغغغغع اجمللغغغغغغ  الغغغغغغوطىنتعزيغغغغغغز الشغغغغغغ اكة دا ليغغغغغغاً إسغغغغغغتهدف  الغغغغغغذىاملشغغغغغغرتآ  العمغغغغغغل

مغغغغغغغغغغع رئاسغغغغغغغغغغة اً عكغغغغغغغغغغ  جت بغغغغغغغغغغة الشغغغغغغغغغغ اكة يغغغغغغغغغغ، و ارجالتشغغغغغغغغغغ يعية الولئيغغغغغغغغغغة وإدارات امل اجعغغغغغغغغغغة الولئيغغغغغغغغغغة 
  ىف التصدى لقضايا املالية العامة. املوق ي  اجلمهورية واجملل  الوطىن

 وعلغغغغغغى مسغغغغغغتوى رئاسغغغغغغغة  ي رئاسغغغغغغة اجلمهوريغغغغغغة املغغغغغغوق  اجمللغغغغغغ  الغغغغغغغوطىن و  إختغغغغغغاذ قغغغغغغ ارات علغغغغغغى مسغغغغغغتوى ،
ورد ذك هغغغغغغغا ىف تعزيغغغغغغز وليغغغغغغغة وزارة املاليغغغغغغة اإلصغغغغغغالح اإلقتصغغغغغغغادى و بغغغغغغغغ ض جملغغغغغغ  الغغغغغغغوزرا  ووزارة املاليغغغغغغة 

  نا السابقة.تقاري  
 أخى الرئيس الخوة واألخوات

 ىف إطار هذه الش اكة الفاعلة  إن الديوان ي ثم  اْلتى:
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 وصيات باإلشرتاآ مع جمل  الوزرا  والىت تنظ  ىف مالحظات وت املوق ة ا لية الىت أنشأهتا رئاسة اجلمهورية
  .تقاري  امل اجعة

  ة ختتص وتأسي  نياب حتصيل رسوم بالط ق القومية القاضى مبنع 2018لسنة  451الق ار اجلمهورى رقم
 مبنع التحصيل غت القانوىن والذى يعزز عمل جلنة منع التحصيل غت القانوىن.

  بقفل حسابات الوحدات احلكومية بالعمالت اْلجنبية واحمللية  2018لسنة  462الق ار اجلمهورى رقم
 لدى املصارف التجارية دا ل السودان و ارجه.

  نو مرب  8يينا ىف  –ية الدولية ملكا حة الفساد بدولة النمسا ميالسودان إىل إتفاقية تأسي  اْلكادإنضمام /
  .2011مارس  8وهى هيئة دولية تأسست ىف  2016/ 

 2018/ رباي  22ات ج ائم الفساد ىف قيقإنشا  وحدة حت. 
 يقية ) املنظمة اْل مع لقا اترئي  اجملل  الوطىن املوق  الىت دعا  يها اإلحتاد اْل  يقى إىل  /خمبادرة اْل  

  .2063اْلجندة اْل  يقية حىت عام و تابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ، ملاْل  وساى ( 
 ( بتشكيل جلنة طارئة ملتابعة إنفاذ ق ار اجملل  9ق ار اجملل  الوطىن املوق  رقم )ة ي  امل اجعالوطىن بشأن تق 

 ( م  دور اإلنعقاد اخلام .21جلسة رقم ) 2017/ مايو/29بتاريخ  2015لدولة للعام اع  حسابات 
  وساى منظمة اْلمبادرة  E   لتطوي  ودعم مهنىت احملاسبة وامل اجعة ىف القطاع العام ىف القارة اْل  يقية

 وذل  إلجياد حلول مستدامة ملشاكل القطاع العام ىف القارة.
 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 

 ج م اجعة أجهزة بنتائ املعدة التقاري  هى  الصة ما إنتهينا إليه م   الل عدد م  التوصيات لسد الثغ ات
 :إنفاذ ما يلى ذل  م   الل، قصدنا هبا تعزيز املؤسسية ، الدولة 

 مش وعدعم و  ، إجياد مق  دائم للديوان يستوعب التطور الوظيفى والتنظيمى بالديوان والزيادة ىف القطاعات 
   املهىن.إىل تطوي  اْلدا   الذى يهدفوسبة احل

  امل اجعة بالوليات م  حيث املكاتب والسك  واإلحتياجات املالية أجهزةتعزيز إستقاللية. 
 مع الش كا  وطنياً ، إقليمياً وعامليا التشارآ ىف إصالح املالية العامة. 
 .إسرتاتيجياً إعادة هيكلة ومضمون عمل إدارة اهليئات والش كات بوزارة املالية ودعمها بالكوادر املؤهلة 
 نيب. ية القيام بذل  دعم جلنة التحصيل غت القانوىن واإلستم ار ىف التصدى للتجإىل أن تستطيع وزارة املال 
 ظ  ىف مضمون بإعادة الن ىف الش كات والبنوآ واإلستثمارات املشرتكة احلوكمة املؤسسية تفعيل إج ا ات

 .عمل جمال  اإلدارات واجلمع العام مبا يعزز احلوكمة املؤسسية
  الظاه ة ولئياً.التصدى لقضايا ج ائم املال العام وحماص ة هذه 
 فا يةالشالعدالة و  ُيققمينع الفساد و وضبط املعامالت مع اْلط اف ذوى العالقة مبا  ع  اإل صاح.  
 .تعزيز ال قابة الذاتية لت عطى تأكيدات أن تنفيذ الربنامج احلكومى يتم و قاً ملتطلبات اإللتزام 
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 توصيات امل اجعة واجملل  الوطىن املوق ، تفعيل إج ا ات املسآ لة واحملاسبة. متابعة إنفاذ 
 .تعزيز إج ا ات موازنة الدولة وإنشا  آلية للمتابعة والتصدى للتص  ات  ارج إطار املوازنة إي اداً وإنفاقا 
  تناسب مع اْلوضاع لتاملوق  ىف حتديد أولويات أهداف التنمية املستدامة –التأكيد على دور اجملل  الوطىن

اإلقتصادية واإلجتماعية للوط  ىف مسار  قوامه حتقيق التنمية وإستدامتها ، وكذا التأكيد على دور الديوان 
 ال قا ى ىف املتابعة و ق اْلولويات.

  ح  ية القطاع العام ىف إ  يقيا دعم مبادرةAPI  ًياْل  يق والربملان على مستوى اإلحتاد إقليميا  . 
 ئيس الخوة واألخواتاألخ الر 

   ف التصدي نا الوطىن املوق  ش كائ لجان اجملل لوالع  ان الشك  والتقدي  نتقدم بهذا اخلطاب ىف  واتيم
  اهيم أمحد عم ب وف / إب جملل  الوطىن ا اْلخ رئي   حىٌ . أ  وال قابة على املالية العامة للقضايا ال قابية

بدرية /د. ستاذةاْلأتقدم بالشك  لكل م  كما   ،  الل الفرتة السابقةالذى وجدنا منه كل الدعم واملؤازرة 
 ، ال ئي  التجاىن نوابحممد آدم  واْلستاذ / أمحد عائشة حممد صاحل /واْلستاذة  ، سليمان عباس

 ئي ر آدم حس   عثمان/ اْلستاذ،  احلسابات العامةلجنة السابق ل  ئي ال آدم سليمانعم   اْلستاذ/
الشيخ  اذ/اْلستاْلستاذ/عبد القادر عبد اهلل اْلمني العام للمجل  الوطىن ،   ، والعدلجلنة التش يع 

 جلان عضا وأ رؤسا  واْل وات ولكآ ة اإل وةاملستشار القانوىن للمجل  الوطىن املوق  ، عثمان الشيخ 
 .للعمل املقدر املشرتآ بيننا أعضا  اجملل  الوطىنو  اجملل 

 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 
    تأكيده للديوان والعمل ال قا ى و ا لدعمه املوق  رئي  اجلمهورية/أشك  اْلخ  أنىف  واتيم هذا اخلطاب أود

وإختاذه م   ، نشاط الدولة املاىل واإلدارى واإلقتصادى كآ ةلتشمل  بدون إستثنا  نش  املظلة ال قابية 
واْلخ  ، مهوريةل ئي  اجل أٌجزل الشك  لألخ النائب اْلول ماك،   الشفا ية واملسآ لة تعزيزاً ملبادئ الق ارات

 القومى ينيستو ملاالطيبة واملثم ة ىف دعم ومتتني أواص  الش اكة على  اجلهود السابق  رئي  اجلمهورية نائب
ن رئاسة و اْلخ وزي  شؤ  كما أشك للوط  واجلمهور،   الولئى ونثق ىف أن ذل  سيعود بعميم الفائدةو 

واْلخ وزي   ة ،ووزارة املالي ،رئاسة جمل  الوزرا  و اجلمهورية د. ضل عبد اللة  ضل جلهوده املخلصة معنا ، 
 اكة الفاعلة ، أ حى الشاملوق  –والسيد رئي  القضا  واْلخ النائب العام  واْلخ وزي  العدل السابق املالية

 مع كل هذه اجلهات.
   اراتمدرا  اإلد رؤسا  القطاعات والسادة والسادة للسادة نواب امل اجع العام أتوجه به الشك  والع  ان 

كما نفيد بأن   .مقدر عمل  ما بذلوه م   ديوان علىالكا ة العاملني بو السابق  املستشار القانوىن / والسيد
 العام امل اجعحل مكان نائب للم اجعة املتخصصة قد –اْلستاذ حممد نور عبد الدائم  داجلدينائب ال

ا ته املقدرة سونتطلع مل / اْلستاذ عبد اهلل حاج حامد الذى ت آ الديوان لظ وف أس ية ضاغطة السابق 
 .القادمة الل الفرتة  ىف تطوي  الديوان
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 خواتاألخ الرئيس الخوة واأل 
    ل ،  الذى أج ، الذى مل يزل ، والباقى إىل غتعظيم الشأن ، القدي  ال مح  ،  احلنان املنان احلمد هلل

شِّْمَنا مَ  علينا مبع  ته ، وهدانا هبديه  ، الذى َوَضَع َعَنا َما ل طَاَقَة لََنا بََه، وملَْ ي َكلِّْفَنا إّل و ْسعاً، َو ملَْ جي َ 
  ، إلّ ي ْس اً ، ومََلْ َيدَْع َلَحد َمَنا ح َجًة َولَ ع ْذراً ،  أما بعد

 األخ الرئيس الخوة واألخوات
  إن للديوان لقوة بتج بته ومهنيته ومعايته ، وإنه ليأوى إىل رك   شديد  بش اكته الفاعلة مع رئاسة اجلمهورية

ستصحب ي،  ال شيد واحلكمالشفا ية ويعزز املسا لة واحملاسبة إىل  إنه ليدعو، مث واجملل  الوطىن املوق ي  
سوق  يه نمث هذا كتابنا بني أيديكم ،  معلومات م اجعًة بيئًة وأداً  وتقنية،  أ ضل املمارساتىف ذل  

 لمعايت الدوليةاملبادئ اْلساسية لعلى هدى ،  قيمة للديواناللق نسعى  يه خل ، باْلهدافمقارنةً  تفصيالً 
  .املؤسسية احلوكمة تعزيزالىت تدعو إىل  ،
  معززاً ،  لصاش يكاً خملصاً خم ستجدونه  ول اهللللشهادة وأدىن أل ن تاب ،  أقوم  و ذلكم أقسط  عند اهلل

،  إىل القمة للصعود بالوط  هبمة يسعى، واضعاً الوط  واملواط  نصب أعينه ،  إلقتصادللمالية العامة وا
لوط  ل  ول اهلل اْلم  وال  اه والسالمبه  حمققاً ، اهلم العام حاماًل  ، إحداث الفارق ىف حياة املواط  و 

هلل رب العاملني والصالة والسالم على أش ف امل سلني سيدنا حممد وعلى  وآ   دعوانا أن احلمد .احلبيب
غف  لنا ما قدمنا، وما أ  نا، وما أعلَنا، وما أس رنا، وما أنت أعلم به مَنا، إاللهم  ، أهله وصحبه أمجعني

 سلني، مل، وسالم على ا ، ل إله إل أنت، سبحان رب  رب العزة عما يصفون ، وأنت املؤ   أنت املقدم
.َإْن أ رَيد  َإلّ اإَلْصاَلَح َما اْسَتطَْعت  َوَما تَغْوَ يَقَي َإلّ بَالّلَه َعَلْيَه تغَ   ، واحلمد هلل رب العاملني  وَّكْلت  َوَإلَْيَه أ نَيب 

 واهلل م  ورا  القصد وهو يهدى السبيل
 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وب كاته

 الطاهر عبدالقيوم إبراهيم                                 
 المراجع العام  لجمهورية السودان                                         


