ندوات ديوان المراقبة العامة السنوية
الندوة األولى 2003( :م)
وتناولت موضوع سبل تعزيز التعاون بين الديوان والجهات المشمولة برقابته من خالل
المحاور التالية :
 التعريف بدور الديوان
 الصعوبات والمعوقات التي تعيق الديوان أو الجهة محل المراجعة أثناء ممارسة
الديوان الختصاصاته
 تعزيز التعاون في تحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على االداء
 نقاش وحوار بين المشاركين من الجهات المشمولة بالرقابة ومسؤولي الديوان

الندوة الثانية 2005 ( :م )
وتناولت الموضوعين التاليين -:
 )1التحول من الوسائل التقليدية في مسك السجالت واعداد الحسابات والبيانات المالية الى
الوسائل االلكترونية من خالل المحاور التالية :
 الجوانب النظامية والتطبيقية
 المتطلبات الفنية والجوانب اإليجابية لتبني هذا االسلوب
 )2الرقابة الداخلية واثرها في تحقيق الحماية الوقائية للمال العام من خالل المحاور التالية:
 الجوانب العلمية والفكرية
 الجوانب المهنية والقواعد والمعايير
 استحقاقات تطبيق هذا النهج  ،التدريب والتأهيل للكوادر البشرية
 عالقتها بالمراجع الخارجي

الندوة الثالثة 2006 ( :م )
وتناولت الموضوعين التاليين -:
 )1رقابة االداء بمفهومها الواسع من خالل المحاور التالية:
 مفهوم الرقابة على األداء وتطورها
 مقومات نجاح الرقابة على األداء
 معايير الرقابة على األداء وتطبيقاتها العملية
 تجربة الديوان وجهوده في تطبيق مفهوم الرقابة على األداء والنتائج المتحققة
 دور الرقابة على األداء في نجاح خطط التنمية وتحقيق أهدافها
 رؤية الديوان المستقبلية للرقابة على األداء

 )2الرقابة البيئية من خالل المحاور التالية:
 االهتمام العالمية بالمحافظة على سالمة البيئة ودور المملكة في هذا الشأن
 تبني المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمفهوم الرقابة على
البيئة والمعايير الصادرة في هذا الشأن
 تجربة الديوان في تطبيق معايير الرقابة على البيئة
 تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المحافظة على البيئة
 تجربة شركة أرامكو السعودية في المحافظة على البيئة

الندوة الرابعة 2007( :م)

وتناولت موضوع ( التطبيق العملي لمفهوم المراجعة الداخلية ) من خالل المحاور التالية :
 المهام األساسية لوحدة المراجعة الداخلية وطبيعة تقاريرها.
 عالقة وحدة المراجعة الداخلية بالمراجع الخارجي.
 االلتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها.

الندوة الخامسة 2008 ( :م )

وتناولت موضوع ( مؤشرات قياس األداء في األجهزة الحكومية) من خالل المحاور التالية
:
 المؤشرات الوطنية الرئيسة لقياس األداء.
 مؤشرات األداء في األجهزة الحكومية.
 دور ديوان المراقبة العامة في تحسين استخدام المؤشرات الوطنية الرئيسة
ومؤشرات قياس األداء الحكومي.



الندوة السادسة 2009 ( :م )

وتناولت موضوع ( مسك السجالت المحاسبية وإعداد البيانات المالية آليا) من خالل
المحاور التالية :
 المراجعة اآللية في ظل التعامالت االلكترونية الحكومية.
 متطلبات التحول إلي الوسائل اآللية.
 التطبيقات العملية للتحول للوسائل اآللية.
 تجربة الديوان في مجال المراجعة اآللية.
 التطبيقات العملية لألنظمة اآللية وإدارة التغيير.

الندوة السابعة 2010 ( :م )

وتناولت موضوع ( أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وسبل معالجتها ) من خالل
المحاور التالية :
 مقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات الحكومية
.






أثر دقة التصنيف للمقاولين واالستشاريين وجاهزية الموقع على نجاح المشروع .
تعزيز القدرات الفنية ألجهزة التخطيط والمتابعة واإلشراف على تنفيذ المشروعات
الحكومية.
أسس تحديد ورصد االعتمادات المالية للمشروعات الحكومية .
تأخر االستفادة من بعض المشروعات الحيوية .

الندوة الثامنة 2011 ( :م )

وتناولت موضوع (الربط اإللكتروني وتبادل البيانات المالية آليا ً بين الديوان والجهات
الحكومية ) من خالل المحاور التالية :
 متطلبات الربط اآللي مع الديوان وتجربته العملية حتى اآلن .
 دور برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية ( يسر ) في الربط اآللي بين الجهات
الحكومية.
 وسائل الربط اآللي اآلمن والفعال .
 وضع الخطط العملية للربط اآللي اآلمن والفعال .
 مقومات الربط اآللي اآلمن والفعال الواجب توافرها في نظم المعلومات المطبقة في
األجهزة الحكومية .

الندوة التاسعة 2012 ( :م )

وتناولت موضوع (دور ديوان المراقبة العامة في تقويم األداء وتحقيق مفهوم الجودة
الشاملة) من خالل المحاور التالية :
 دور ديوان المراقبة العامة في الرقابة على أداء األجهزة الحكومية.
 المؤشرات الوطنية لقياس األداء ومفهوم الجودة الشاملة.
 المراجعة الداخلية ودورها في تحقيق االنضباط المالي واإلداري.
 برنامج تطبيق التعامالت الحكومية االلكترونية (يسر).

الندوة العاشرة ) 2013 ( :

وتناولت موضوع ( معايير المراجعة الحكومية ودورها في رفع كفاءة العمل الرقابي ) من
خالل المحاور التالية :
 اإلطار الفكري للمراجعة وعالقته بمعايير المراجعة.
 أهمية تبني المعايير الدولية الصادرة عن منظمة اإلنتوساي.
 دور الهيئات المهنية في ت طوير معايير المراجعة.
 معايير المراجعة الحكومية ودورها في تعزيز كفاءة وفعالية العمل الرقابي.

الندوة الحادية عشر ) 2014 ( :

وتناولت موضوع ( تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية ) من
خالل المحاور التالية :






أهداف تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية .
جهود ديوان المراقبة العامة في تطوير النظام المحاسبي الحكومي .
دليل اهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية في المملكة.
خطة تطبيق دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية .

الندوة الثانية عشر )2015( :

وتناولت موضوع (سبل تفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية
والمؤسسات العامة) من خالل المحاور التالية:
مفاهيم وأهداف ومعايير المراجعة الداخلية.

مبادرات الديوان لتفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية.

الوضع الراهن لوحدات المراجعة الداخلية وسُبل تفعيلها.

تجارب ناجحة في تفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية.

المعوقات والصعوبات التي تواجه وحدات المراجعة وسبل معالجتها.


الندوة الثالثة عشر)2016( :

وتناولت موضوع (الربط اآللي بين ديوان المراقبة العامة واألجهزة الحكومية من خالل
منظومة الرقابة اإللكترونية شامل) من خالل المحاور التالية:
مقدمة تعريفية بمنظومة الديوان للرقابة االلكترونية (شامل)

 الخدمات اإللكترونية وآليات عمل منظومة الديوان للرقابة اإللكترونية (شامل)
الصعوبات والعقبات التي قد تعيق االستفادة من منظومة الديوان للرقابة

اإللكترونية (شامل) وحلولها.
دور برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية (يسر) في منظومة الديوان للرقابة

اإللكترونية (شامل)
نماذج ناجحة للربط بمنظومة الديوان للرقابة اإللكترونية (شامل)


