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كلمة معايل رئي�س جهاز �أبوظبي
للمحا�سبة
يخطو جهاز �أبوظبي للمحا�سبة «اجلهاز» من خالل �إ�صداره
للتقرير ال�سنوي الثاين (تقرير املحا�سبة  )2010خطوة
�أخرى نحو حتقيق الغر�ض الأ�سا�سي من �إن�شائه ،ونحن نعرتف
مبواجهتنا للعديد من التحديات وال�صعوبات التي كانت بالن�سبة
لنا مبثابة اختبار حقيقي للإطار اال�سرتاتيجي والت�شغيلي
اجلديد ،وقد كنا حمظوظني �إذ حظينا بدعم قوي ودافع للنجاح
متثل فـي وجود عدة عوامل ومعطيات ،ونود ان ننتهز هذه
الفر�صة لذكر اهم هذه العوامل واملعطيات:
• و�ضوح ودقة ال�سيا�سة العامة لأجندة �أبوظبي كما ارت�آها
قائدنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة حاكم �أبوظبي وهذه هي
ال�شفافية التي ن�سعى للحفاظ عليها.
• قيادة ومتابعة �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان وىل عهد
	�أبوظبى رئي�س املجل�س التنفيذي وهذه هي امل�س�ؤولية
واملحا�سبة التي نطالب اجلميع بتبنيها.
• الأمانة وااللتزام اللذان �أظهرهما موظفي جهاز �أبوظبي
للمحا�سبة لتحقيق ر�ؤية اجلهاز و�أهدافه وهذه هي املهنية
التي نعد بها.
• تعاون كافة اجلهات اخلا�ضعة للجهاز والتزامهم بتحقيق
ر�ؤية �أبوظبي  2030وهذه هي النزاهة واالحرتام اللذان
نفخر بهما.

�أود م�شاركتكم �أبرز �إجنازاتنا والتي تدعو كافة �أع�ضاء جهاز
�أبوظبي للمحا�سبة لل�شعور بالفخر ،وهذه االجنازات هي:
• �إ�صدار �أكرث من  167تقرير فـي خمتلف اخلدمات التي
يقدمها اجلهاز.
• �إعداد اطار متكامل حلوكمة اجلهات التابعة لإمارة �أبوظبي
و�إعداد ت�صنيف للجهات بح�سب ن�شاطها ودورها وم�س�ؤولياتها.
• معاينة وفح�ص �أوراق عمل وتقارير مدققي احل�سابات لأول
مرة فـي الدولة وذلك بهدف تعزيز الثقة فـي البيانات املالية
للجهات اخلا�ضعة.
• احل�صول على ع�ضوية املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق
امل�ستقلني وهي منظمة غري ربحية مت ت�أ�سي�سها من قبل
منظمي مهنة التدقيق امل�ستقلني فـي عدد من الدول املتقدمة
بهدف تبادل املعلومات فـي مهنة التدقيق واخلربات العملية
املتعلقة بالتنظيم امل�ستقل ملهنة التدقيق ويعترب اجلهاز �أول
جهة فـي ال�شرق الأو�سط يح�صل على ع�ضوية هذا املنتدى
الهام.
• �إن�شاء مركز �أداء للتدريب ،الذراع التدريبي والتطويري التابع
للجهاز والتحاق  38من مواطني الدولة من اجلهاز وخمتلف
اجلهات اخلا�ضعة باملركز.
• ت�صميم و�صياغة قواعد تنظيم تعيني مدققي احل�سابات
اخلارجيني فـي اجلهات اخلا�ضعة( )SAARلتنظيم
وتعزيز عملية اختيار مدقق احل�سابات فـي اجلهات
اخلا�ضعة.

لقد �أق�سمنا با�سم اهلل عز وجل �أمام القيادة والوطن �أن ن�ؤدي
عملنا ب�أمانة و�صدق مهما كانت التحديات وال�صعوبات التي
�سنواجهها .قد ن�صفها مبهام �أو م�س�ؤوليات �إال �أنها فـي الواقع
�إرث نحمله �أمانة من قبل والدنا وم�ؤ�س�س دولتنا املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان.

هذه نظرة �سريعة وخاطفة ال تنتهي بها �إجنازات اجلهاز و �إمنا
هي دعوة ال�ستطراق القراءة والتعرف عن كثب على م�ضمون
تقرير املحا�سبة .2010

يعر�ض هذا التقرير بكل �شفافية وو�ضوح ما و�صلنا �إليه اليوم
وما نطمح �إليه فـي امل�ستقبل .نود دعوتكم دون �أية حتفظات �إىل
عاملنا ،ونخربكم مبجريات حكايتنا وتوجهاتنا فـي امل�ستقبل.

ريا�ض عبد الرحمن املبارك
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اجلزء

ملحة عامة عن اجلهاز و�إ�سرتاتيجيته
 1-1دورنا وركائزنا الإ�سرتاتيجية

مت ت�أ�سي�س جهاز �أبوظبي للمحا�سبة «اجلهاز» فـي  18دي�سمرب  2008كهيئة م�ستقلة يرفع تقاريره �إىل �سمو ويل عهد ابوظبي رئي�س
املجل�س التنفيذي ،ويتمثل دوره الرئي�سي فـي:
• التحقق من �أن �إدارة وحت�صيل و�صرف الأموال واملوارد العامة تتم بكفاءة وفاعلية واقت�صادية.
• التحقق من �صحة التقارير املالية والتزام اجلهات اخلا�ضعة بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.
• االرتقاء مببد�أ املحا�سبة وال�شفافية.

ر�ؤيتنا
«�أن نكون �أحد �أف�ضل خم�س �أجهزة حما�سبة فـي العامل».

مهمتنا
«م�ساعدة حكومة �أبوظبي واجلهات العامة على حت�سني الأداء واالرتقاء مببد�أ املحا�سبة وال�شفافية عن طريق تقدمي ت�أكيدات
وخدمات ا�ست�شارية م�ستقلة ومو�ضوعية».

قيمنا

النـ
ـ ـة و
ـزاه
ـرام
لإحـتـ
ا

ا

مل ـهـنـ

ـ ـي ـة

�أن نكون قدوة للآخرين
معاملة الآخرين باحرتام
الإ�صغاء �إىل وجهات نظر الآخرين
اال�ستقاللية واملو�ضوعية واحلياد
العمل بروح الفريق
ك�سب ثقة الأطراف التي نتعامل معها
ال�شغف بالأعمال التي نقوم بها
الإبداع والتطلع الدائم للأف�ضل

املحــا�سبــة وال�شـفـ ــافـية
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�أهدافنا الإ�سرتاتيجية
تتلخ�ص الأهداف الإ�سرتاتيجية للجهاز فيما يلي:
1

احلث على مبادئ احلوكمة
واملحا�سبة وال�شفافية

احلث على ا�ستخدام �أف�ضل معايري احلوكمة واملحا�سبة وال�شفافية للتحقق من �أن الأموال التي
مت �صرفها من قبل اجلهات العامة حتقق الأهداف املرجوة بكفاءة وفاعلية واقت�صادية.

2

حت�سني الأداء

دعم اجلهات العامة لتح�سني �أدائها وتطوير جودة البيانات امل�ستخدمة من قبل متخذي القرار.

3

الت�شجيع واملحافظة على
ا�ستخدام املمار�سات الرائدة

الت�شجيع واملحافظة على ا�ستخدام املمار�سات الرائدة من خالل البحث والتطوير امل�ستمر
وتبادل املعلومات واخلربات.

4

تنمية املوارد الب�شرية

تدريب وتطوير خريجي اجلامعات واملعاهد من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة.
االحتفاظ بالأفراد ذوي امل�ؤهالت واخلربة العالية.

�إ�سرتاتيجيتنا العامة

تركز �إ�سرتاتيجيتنا على م�ساعدة اجلهات اخلا�ضعة على حت�سني الأداء واالرتقاء مببد�أ املحا�سبة وال�شفافية من خالل:
• �أن ن�صبح م�ست�شارا موثوق به للحكومة واجلهات اخلا�ضعة.
• �أن نكون مثال يقتدى به و�أن ن�شجع على تطبيق �أف�ضل املمار�سات الرائدة.
• دعم وحت�سني التوا�صل والتعاون بني اجلهات اخلا�ضعة وت�شجيع تبادل اخلربات.

 2-1اجلهات اخلا�ضعة ومهامنا

تت�ضمن قائمة اجلهات اخلا�ضعة لنطاق عمل اجلهاز الدوائر املحلية ،واملجال�س والهيئات املحلية وما فـي حكمها  ،وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات وامل�شروعات التي ت�ساهم احلكومة فيها بن�سبة ال تقل عن  50%واجلهات التابعة لتلك امل�ؤ�س�سات وال�شركات
وامل�شروعات .بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،ميكن للجهاز ممار�سة اخت�صا�صاته على جهات �أخرى تبع ًا ملعايري �أخرى ووفقا لقانون ان�شاء
اجلهاز.
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ت�صنيف اجلهات اخلا�ضعة

قام اجلهاز بت�صنيف اجلهات اخلا�ضعة �إىل ثالث جمموعات على النحو الآتي:

 .1الدواوين

 .3امل�ؤ�س�سات العامة

 .2اجلهاز احلكومي

ديوان احلاكم

ديوان ولي العهد

دواوين
ممثلي احلاكم

دائرة القضاء

جهاز أبوظبي
للمحاسبة

اجمللس
االستشاري الوطني

 20م�ؤ�س�سة عامة
قاب�ضة

املجل�س التنفيذي
الأمـانـة
العـامـة

اللجان

جهاز ال�ش�ؤون
التنفيذية

� .1شركة �أدنوك

 .11ال�صرف ال�صحي

� .2صندوق �أبوظبي للتنمية � .12شركة املعار�ض
مركز أبوظبي
ألنظمة املعلومات

دائرة
املالية

جهات تنظيمية
وخدمية
جهات أمنية
جهات استشارية

دائرة التنمية
االقتصادية

هيئة البيئة -
أبوظبي

مجلس أبوظبي
للتعليم

شرطة أبوظبي

مجلس أبوظبي
للتطوير
االقتصادي

دائرة الشؤون
البلدية

هيئة أبوظبي
للسياحة

مجلس أبوظبي
الرياضي

جهاز حماية
املنشآت

مجلس أبوظبي
للتوطني

دائرة النقل

هيئة أبوظبي
للثقافة والتراث

مكتب تنظيم
املاء والكهرباء

هيئة الصحة  -جهاز أبوظبي
للرقابة الغذائية
أبوظبي

مجلس
التخطيط
العمراني

املؤسسة
مجلس تنمية
العليا للمناطق املنطقة الغريبة
االقتصادية

 .3جهاز اال�ستثمار

� .13شركة املطارات

� .4شركة �آيبيك

� .14شركة املوانئ

� .5أدويا

 .15جمل�س اال�ستثمار

� .6سوق �أبوظبي

� .16شركة �صحة

� .7شركة مبادلة

� .17أبوظبي للإعالم

 .8االحتاد للطريان

 .18ق�صر الإمارات

 .9القاب�ضة العامة

 .19ا�ستثمار التكنولوجيا

 .10التطوير ال�سياحي

 .20الطاقة النووية

املؤسسات التابعة
(قرابة 150مؤسسة تابعة)

هيئة املنطقة
اإلعالمية

*الهيئات العامة األخرى
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*تشمل الهيئات العامة األخرى:

1
2
3

تعليمية

4
5
6
7
8
9
10
11
12

اجتماعية وثقافية

13
14
15
16
17
18
19

اقتصادية

20
21
22
23

بيئية وزراعية

24
25
26
27
28
29

بنية حتتية

30
31
32
33
34

خيرية

35
36

خدمات مساندة

37
38
39
40

جامعة باري�س ال�سوربون – �أبوظبي
معهد �أبوظبي للتعليم والتدريب املهني
معهد التكنولوجيا التطبيقية
كلية الإمارات للتطوير الرتبوي
منطقة �أبوظبي التعليمية
منطقة العني التعليمية
املنطقة الغربية التعليمية
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث
معهد العني للتعليم والتدريب املهني
معهد املنطقة الغربية للتعليم والتدريب املهني
م�ؤ�س�سة زايد العليا
م�ؤ�س�سة الرعاية االجتماعية و�ش�ؤون الق�صر
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
املركز الوطني للت�أهيل
مركز �أبوظبي للم�ساكن وتطوير املرافق اخلدمية
هيئة قرو�ض امل�ساكن اخلا�صة للمواطنني
�صندوق الدعم املايل لأ�صحاب املزارع
�صندوق �أبوظبي ملعا�شات ومكاف�آت التقاعد
دار زايد للثقافة الإ�سالمية
نادي تراث الإمارات
�صندوق خليفه لدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
مركز الإح�صاء
جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة
ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلباري
مركز خدمات املزارعني ب�إمارة �أبوظبي
مركز الزراعة الع�ضوية
امل�ؤ�س�سة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني
�صندوق حممد بن زايد الدويل حلماية الأنواع و�إثراء الطبيعة
بلدية �أبوظبي
بلدية العني
بلدية املنطقة الغربية
مركز �أبوظبى لإدارة النفايات
مركز تنظيم النقل ب�سيارات الأجرة
�صندوق تعوي�ضات �أ�صحاب رخ�ص �سيارات الأجرة
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان اخلريية
م�ؤ�س�سة الإمارات
هيئة طريان الرئا�سة
�شركة اخلدمات العامة  -م�ساندة
مكتب �أبوظبي للهوية الإعالمية
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مهامنا
لقد حدد قانون �إن�شاء اجلهاز اخت�صا�صات ومهام اجلهاز كالآتي:
• تدقيق البيانات املالية املوحدة للحكومة والبيانات املالية للجهات اخلا�ضعة.
• مراجعة الأداء واملخاطر ،وت�شمل ما يلي:
• فح�ص كفاءة وفاعلية واقت�صادية الأن�شطة املالية والت�شغيلية للجهات اخلا�ضعة.
• الت�أكد من التزام اجلهات اخلا�ضعة بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.
• فح�ص املخالفات التي تقوم اجلهات اخلا�ضعة بالتحقيق فيها.
• تقدمي امل�شورة ورفع التو�صيات والقيام ب�أي �إجراءات �أو خدمات �أخرى للجهات اخلا�ضعة.
• تدريب وت�أهيل خريجي اجلامعات واملعاهد من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة وت�أمني مراكز التدريب الالزمة لذلك.
• مبا�شرة التحقيق فـي البالغات التي حتال �إىل اجلهاز وما يتك�شف له من خمالفات.

� 3-1إطارنا الت�شغيلي

مت و�ضع الإطار الت�شغيلي للجهاز مبا يخدم �أهدافه الإ�سرتاتيجية ويف�صل ب�صورة وا�ضحة بني مهام وم�س�ؤوليات كل �إدارة ،حيث مت
ت�أ�سي�س جمموعتي عمل رئي�سيتني هما جمموعة التدقيق املايل والتنظيم املهني وجمموعة مراجعة الأداء واملخاطر ،كما هو مبني فـي
الر�سم �أدناه:

الرئي�س
ال�ش�ؤون القانونية
والتحقيقات
مكتب الرئي�س

التدقيق الداخلي
املوارد الب�شرية
واالت�صال

اخلدمات امل�ساندة

التدقيق املايل
والتنظيم املهني
التدقيق املايل
• التدقيق املايل
• الفح�ص املايل
• فح�ص الإدارة املالية

نائب الرئي�س

الأبحاث واملعرفة

مراجعة الأداء واملخاطر

التنظيم
معايري التدقيق
والإ�شراف املهني
واملحا�سبة
• قواعد تعيني مدققي
• مراجعة �أداء اجلهة
احل�سابات
املهني
• الدعم
• مراجعة �أداء الربامج
• �أوراق البحث املهنية
اال�سـت�شــارة وامل�سـ ـ ــانـدة

مراجعة الأداء

مراجعة املخاطر

• تقييم االلتزام
• تقييم التدقيق الداخلي
• تقييم خماطر االحتيال

ملحة عامة عن اجلهاز و�إ�سرتاتيجيته
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� 4-1أولويات عملنا

يتم حتديد الأولويات واختيار الأعمال واجلهات اخلا�ضعة التي حتظى بالأولوية بنا ًء على املعايري التالية:
· التوجيهات �أو االهتمامات التي توليها احلكومة والأطراف الرئي�سية ذات العالقة باجلهة اخلا�ضعة.
· �أهمية الدور الذي تلعبه اجلهة اخلا�ضعة يف حتقيق �أجندة ال�سيا�سة العامة لإمارة ابوظبي ور�ؤيتها.
· ت�أثري م�ستوى �أداء اجلهة اخلا�ضعة على تلبية التوقعات �أو االحتياجات االجتماعية والبيئية �أو االقت�صادية للمجتمع ككل �أو 		
العامة بحكم الدور املنوط �إليها من قبل احلكومة للقيام بذلك.
· الأهمية الن�سبية ملبلغ �أو معاملة �أو �إ�ستثمار �أو م�شروع �أو �أموال �أو موارد عامة يتم تخ�صي�صها �أو الت�صرف بها من قبل 		
احلكومة �أو اجلهة اخلا�ضعة.
· مدى تعقيد الأن�شطة الت�شغيلية للجهة اخلا�ضعة والذي يجعلها معر�ضه بدرجة �أكرب �إىل املخاطر (خماطر الأعمال والت�شغيل 		
والتقارير املالية وااللتزام بالإجراءات) مما يتطلب دعم �أكرب من اجلهاز للت�أكد من وجود وتطبيق �أنظمة فعالة لإدارة املخاطر 		
والتقارير امل�ؤ�س�سية واحلوكمة.
		
· االجتاهات اجلديدة �أو العوامل التي ت�ساعد احلكومة على حت�سني �سبل تقدمي خدماتها ويت�ضمن ذلك تطبيق مبادرات
ال�سيا�سة العامة يف جماالت �إعادة هيكلة احلكومة واحلكومة الإلكرتونية والبيئة ،بالإ�ضافة �إىل املبادرات التي تهدف �إىل حت�سني
�شفافية الإطار التنظيمي للقوانني والإجراءات.
· حتديات الأداء التي تواجه اجلهة اخلا�ضعة وحتول دون حتقيقها لأهدافها وا�سرتاتيجيتها.
· هيكل امللكية اخلا�ص باجلهة اخلا�ضعة حيث تعطى الأولوية للجهات احلكومية التي مت ت�شكيلها مبوجب قانون �أو مر�سوم 		
	�أمريي .كما يتم �إعطاء الأولوية املنا�سبة للم�ؤ�س�سات العامة ذات الطابع التجاري اململوكة من قبل احلكومة وفق ًا لن�سبة ملكية 		
احلكومة فيها و�أهميتها.
ت�أثري حتديات الأداء على
التوقعات �أو االحتياجات االجتماعية
�أو البيئية �أو االقت�صادية
للمجتمع ككل �أو العامة

الأهمية بالن�سبة �إىل �أجندة
ال�سيا�سة العامة لإمارة �أبوظبي

الأهمية بالن�سبة للموارد �أو
�أموال اجلهات اخلا�ضعة

معايري حتديد �أولويات
عمل اجلهاز

تعقد الأن�شطة الت�شغيلية

االجتاهات اجلديدة �أو العوامل
التي قد ت�ساعد احلكومة
على حت�سني تقدمي خدماتها

اهتمامات الأطراف
ذات العالقة

هيكل امللكية

حتديات الأداء التي تواجه احلكومة
�أو اجلهات التابعة لها
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 5-1نتائج �أعمالنا

�إن �أولويات اجلهاز م�شتقة من الأهداف الإ�سرتاتيجية وت�ساهم نحو حتقيق النتائج املرجوة:

االهداف
احلث على مبادئ
احلوكمة
واملحا�سبة
وال�شفافية

النتائج

الأولويات
-1

تقدمي خدمات ت�أكيدات وتدقيق مايل عالية اجلودة ويف
الوقت املنا�سب.

-2

م�ساعدة اجلهات العامة يف �إتباع �أ�ساليب حوكمة فعالة.

-3

حت�سني جودة التقارير والت�شجيع على التطور يف توفري 		

•

األطراف ذات العالقة.

املعلومات وا�ستخدامها.
•

حت�سني الأداء

الت�شجيع واملحافظة
على ا�ستخدام
املمار�سات الرائدة

تنمية املوارد
الب�شرية

أعمال وخدمات اجلهاز تفي باحتياجات ومتطلبات

		

-4

تعريف الأطراف ذات العالقة بدور اجلهاز واخلدمات 		
التي يقدمها وكيفية اال�ستفادة منها.

-5

تقدمي خدمات مراجعة �أداء عالية اجلودة وت�صميم 		
خدمات ا�ست�شارية ح�سب احلاجة.

-6

دعم تبادل اخلربات واملمار�سات الرائدة بني خمتلف
اجلهات العامة وحت�سني التوا�صل والتعاون البناء بني 		
هذه اجلهات.

-7

دعم �إن�شاء وتطوير �أن�شطة التدقيق الداخلي يف كافة 		
اجلهات العامة.

العامة.

•

-9

 -10امل�شاركة الفعالة يف تنظيم مهنة التدقيق والإ�شراف 		
عليها.

خدمات
تقارير
خمرجات

•

•

وجود قطاع عام ذو كفاءة وفاعلية.

قواعد حوكمة وإدارة مخاطر فعالة مطبقة في جميع 		
اجلهات العامة.

•

عدد اكبر من مواطني الدولة مضطلعني بأدوار قيادية 		
في القطاع العام.

•

تقارير مالية للجهات العامة ذات شفافية ومصداقية 		
عالية.

 -11اجتذاب عنا�صر من ذوي امل�ؤهالت واخلربات العالية 		
واالحتفاظ بهم يف بيئة عمل مميزة.
� -12إن�شاء مركز تدريب العداد وتدريب مواطني الدولة 		
وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

اجلمهور والعالم مطلع على مبدأ احملاسبة واملسؤولية 		
في حكومة أبوظبي.

 -8اعتماد منهجيات خلدمات التدقيق واملراجعة مبنية على
	�أ�سلوب املخاطر.
حتديد �أف�ضل املمار�سات الرائدة والت�شجيع على
تطبيقها يف اجلهات العامة.

تعزيز مبدأ احملاسبة والشفافية في احلكومة واجلهات

•

االلتزام بتطبيق القوانني واألنظمة.

ملحة عامة عن اجلهاز و�إ�سرتاتيجيته
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 6-1مبادئنا يف احلوكمة واملحا�سبة

يلتزم اجلهاز با�ستخدام �أف�ضل معايري احلوكمة وال�شفافية امل�ؤ�س�سية واملحا�سبة والأداء وذلك بهدف احلفاظ واالرتقاء بثقة
الأطراف ذات العالقة .ولقد مت و�ضع عدد من ال�سيا�سات والإجراءات ل�ضمان االلتزام ب�أف�ضل ممار�سات احلوكمة يف كل ما يقوم
به اجلهاز من ن�شاط �أو عمل وبهدف التحقق من املحا�سبة الذاتية وا�ستقالليته.
اتخذ اجلهاز خطوات حمددة لتعزيز التزامه مببادئ احلوكمة وال�شفافية وقام بتطوير �إطار هيكلي لذلك ي�شمل املفاهيم التالية:
·
·
·
·
·
·

�إطار التخطيط اال�سرتاتيجي.
م�ؤ�شرات الأداء.
التدقيق.
قواعد ال�سلوك املهني.
مكاف�آت املوظفني واملحافظة على الكفاءات.
االت�صال.

� 1-6-1إطار التخطيط اال�سرتاتيجي
قام اجلهاز ب�إن�شاء هذا الإطار بنا ًء على �أولوياته اال�سرتاتيجية التباعه عند تنفيذ �أعماله وتقدمي خدماته .يتم مراجعة وحتديث هذا
الإطار ب�صورة دورية ل�ضمان تلبيته للم�ستجدات واحتياجات الإمارة:

مهمة

قانون اجلهاز

ر�ؤية

قيم

		

م�ؤ�شرات الناجت

الأهداف الإ�سرتاتيجية
والإ�سرتاتيجية العامة

النتائج

الأولويات

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
املبادرات

اخلدمات

تقرير املحا�سبة
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 2-6-1م�ؤ�شرات الأداء
يقا�س �أداء اجلهاز وفقا ملقايي�س مو�ضوعية مت تطويرها على �أ�سا�س معايري خا�صة متبعة يف �أجهزة حما�سبة عاملية ،ويف ما يلي بيان
بهذه املقايي�س:

الكم

التكلفة
• تكلفة التقارير.

• عدد تقارير التدقيق ال�صادرة مقارنة مبا هو خمطط له.

• التقيد باملوازنة واخلطة ال�سنوية.

• م�ساعدات مهنية و�أدلة ا�سرت�شادية �صادرة.

• املهمات غري املخطط لها مقارنة باملهمات املخططة.

اجلودة

الوقت
• �إجناز املهام يف مواعيدها املحددة.

• جودة التو�صيات.

• التجاوب مع املتطلبات اخلا�صة وعمليات الفح�ص.

• االلتزام مع منهجية التدقيق واملعايري املعمول بها.
• نتائج ا�ستطالعات العمالء.

ا�ستطالع �آراء اجلهات اخلا�ضعة
يهتم اجلهاز باحل�صول على �آراء اجلهات اخلا�ضعة للتعرف على �آرائهم وانطباعاتهم بخ�صو�ص �أعمال اجلهاز وذلك بعد �صدور
تقرير اجلهاز .تعترب النتائج التي ي�سفر عنها مثل هذا اال�ستطالع دلي ًال هام ًا على فعالية املمار�سات املتبعة ،وت�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي
يف تطوير املمار�سات واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات التي يقدمها اجلهاز.

 3-6-1التدقيق

يتم تدقيق البيانات املالية للجهاز بوا�سطة مدقق ح�سابات خارجي �سنوي ًا .لقد مت �إعادة تعيني �شركة �أرن�ست ويونغ للقيام بهذه املهمة
لل�سنة املالية  .2009ولقد تقا�ضت هذه ال�شركة لقاء اخلدمات املتعلقة بتدقيق ح�سابات اجلهاز لعام  2009مبلغ � 92ألف درهم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك �سيقوم اجلهاز مبراجعة �أنظمته الرقابية الداخلية للت�أكد من �سالمتها وفعاليتها بالإ�ضافة �إىل �ضوابط الرقابة
املالية والت�شغيلية وااللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها و�إدارة املخاطر.

ملحة عامة عن اجلهاز و�إ�سرتاتيجيته
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 4-6-1قواعد ال�سلوك املهني
قام اجلهاز ب�إ�صدار قواعد �صارمة لل�سلوك املهني من �أجل االرتقاء �إىل �أرفع م�ستويات ال�سلوك العملي واملهني وااللتزام بقواعد
و�أخالقيات املهنة ،واحلر�ص على فهم كافة املوظفني يف اجلهاز لها والتزامهم بها .باال�ضافة �إىل ذلك مت حتديد موظف م�س�ؤول
للت�أكد من التزام املوظفني بهذه القواعد ،حيث �أنيطت �إليه م�س�ؤولية و�ضع برنامج فعال ي�ؤكد االلتزام التام بهذه القواعد ويحول دون
ارتكاب �أعمال غري قانونية �أو �سوء �سلوك �أو ت�صرف يجايف الأخالق والآداب العامة.
وقد �أدى موظفو اجلهاز اليمني التايل �أمام معايل رئي�س اجلهاز بح�سب ما جاء يف مادة ( )9من قانون �إن�شاء اجلهاز:
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا للحاكم والبالد ،و�أن �إحرتم الد�ستور والقانون و�أن �أعمل على �صيانة الأموال العامة و�أن �أ�ؤدي
عملي ب�أمانة و�صدق و�أن �أحافظ على �سرية الأعمال».

 5-6-1مكاف�آت املوظفني واملحافظة على الكفاءات
و�ضع اجلهاز �إجراءات عادلة ومن�صفة لو�ضع ال�سيا�سات اخلا�صة مبكاف�آت املوظفني بالإ�ضافة �إىل نظام �إدارة الأداء الذي يقوم
بو�ضع اال�س�س العادلة لتقييم �أداء املوظفني الذي من �ش�أنه و�ضع �أ�س�س عادلة لتقييم �أدائهم وتو�ضيح امل�سار املهني للنمو الوظيفي ،
كما يوفر اجلهاز برامج تدريبية متنوعة وور�ش عمل خا�صة ت�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف تنمية قدرات موظفي اجلهاز وحرفية �أدائهم
ومعرفتهم حتى يتمكنوا من حتقيق النمو والتقدم يف املجال الذي يعملون به.

 6-6-1االت�صال
يعترب اجلهاز االت�صال و�سيلة �أ�سا�سية و�ضرورية لتحقيق ال�شفافية مع الأطراف ذات العالقة �سواء كانت هذه الأطراف هي اجلهات
اخلا�ضعة �أو اجلمهور عموم ًا �أو موظفيه.
وقد قام اجلهاز بالعمل على تطوير هويته الإعالمية و�شعاره حتى مت �إعادة �إطالقهما بال�صورة التي هما عليها اليوم؛ حيث مت
ا�ستخدام ال�شعار الر�سمي حلكومة �أبوظبي مبحاذاة �شعار اجلهاز وربطه به وكان �أول ا�ستخدام لل�شعار الر�سمي حلكومة �أبوظبي
بهذه الطريقة.
قام اجلهاز بتحديد و�إطالق العديد من طرق االت�صال وكان يف مقدمتها �إطالق املوقع االلكرتوين للجهاز يف منت�صف عام 2009

لإتاحة الفر�صة لكافة الأطراف ذات العالقة بالتوا�صل واحل�صول على املعلومات ب�شكل �سريع وفعال  ،هذا بالإ�ضافة �إىل املجالت
الإلكرتونية التي حتوي ملخ�ص لأهم الأخبار والتطورات ذات العالقة كاملجلة الإلكرتونية ال�شهرية اخلا�صة باملعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية ( .)IFRSيعنى اجلهاز بتوفري م�ؤمترات وور�ش عمل ودورات تدريبية تعود بالفائدة واملنفعة للجهات اخلا�ضعة
وموظفي اجلهاز حيث تتيح الفر�صة للتوا�صل والتبادل املعريف يف خمتلف املجاالت.
يتم �إطالع موظفي اجلهاز على �آخر التطورات وامل�ستجدات والنظم والأبحاث العاملية واملحلية ذات ال�صلة ملجال املحا�سبة وال�شفافية
من خالل �شبكة االنرتانت الداخلية «�أداكوم» والربيد االلكرتوين واملجالت الإلكرتونية ال�شهرية مثل جملة «عامل ال�شفافية
واملحا�سبة» االلكرتونية.
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 7-1موظفونا

نحن ن�ؤمن ب�أن موظفينا هم �أهم مواردنا.
يتكون فريق العمل يف اجلهاز من �أ�شخا�ص ذوي كفاءات ومن خمتلف الثقافات لديهم ر�ؤية واحدة وجتمعهم القيم التي ميثلها اجلهاز
ويطمحون �إىل الأهداف عينها.
يتمتع معظم موظفي اجلهاز بخربة وا�سعة وم�ؤهالت و�شهادات مهنية عاملية متخ�ص�صة ومعظمهم من حملة الكفاءات املهنية ومن
بينها ( )CPAو ( )CIAو (.)CMA
يحر�ص اجلهاز على االرتقاء الدائم باملعرفة وامل�ؤهالت املهنية ويف �سبيل ذلك ف�إنه يحث موظفيه على احل�صول على �ساعات معتمدة
يف جمال تخ�ص�صاتهم واملتعارف عليها بالتعليم املهني امل�ستمر ( )CPEوي�سعى لتوفري وت�سهيل احل�صول عليها.

 1-7-1التعليم والتطوير املهني
يف �إبريل من عام � ،2009أعلن جهاز �أبوظبي للمحا�سبة عن ت�أ�سي�س الذراع التدريبي والتطويري له حتت �إ�سم «مركز �أداء للتدريب»
بنا ًء على تعاقدات مع م�ؤ�س�سات وهيئات مرموقة لتزويد املركز بربامج تعليم ودورات تدريبية متخ�ص�صة يف �إطار برامج مهنية تفيد
موظفي اجلهات اخلا�ضعة واجلهاز.
�إن الهدف من هذه الربامج التدريبية هو االرتقاء بالقاعدة املعرفية وم�ساعدة املوظفني على احل�صول على املهارات واملعرفة الالزمة
للرقي يف م�سريتهم املهنية وخلق جيل جديد من القياديني الإماراتيني املتمكنني ومنحهم الفر�ص للو�صول �إىل مراكز قيادية يعملون
من خاللها على جناح اجلهاز وتقدم وازدهار �إمارة �أبوظبي والدولة.

 2-7-1االنتـداب
ي�ساهم االنتداب يف ح�صول املوظفني يف اجلهاز على اخلربة واملعرفة يف خمتلف الأطر الت�شغيلية واكت�سابهم اخلربة للتعامل مع
بيئات عمل خمتلفة ومغايرة والتبادل املعريف حيث يتم االنتداب للعمل يف اجلهات اخلا�ضعة ومكاتب التدقيق وامل�ؤ�س�سات املماثلة على
م�شاريع معينة �أو لفرتة زمنية حمددة م�سبق ًا.

 3-7-1برنامج تطوير اخلريجني

يدرك اجلهاز عدم وجود كم كبري من الكفاءات الإماراتية يف جمايل التدقيق واملحا�سبة مما حدا باجلهاز اىل ال�سعي جاهد ًا
لتطوير اخلريجني الإماراتيني يف هذا املجال و�إيالء الأولوية يف توظيف وا�ستخدام موظفني موهوبني من مواطني دولة الإمارات
العربية املتحدة كلما كان ذلك ممكن ًا.
وقد طور اجلهاز «برنامج تطوير اخلريجني» والذي يهدف �إىل جذب اخلريجني اجلامعيني املوهوبني وتوفري فر�ص تدريب فريدة من
نوعها وتطوير مهني وتزويدهم باملهارات واملعرفة والقدرات الكفيلة بنجاحهم يف حياتهم العملية.
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اجلزء

جمموعات خمرجات اجلهاز
 1-2التدقيق والفح�ص املايل

ت�شمل م�س�ؤولية اجلهاز تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي والبيانات املالية ال�صادرة عن خمتلف اجلهات اخلا�ضعة
وذلك للتحقق من خلو تلك البيانات املالية من �أي �أخطاء جوهرية ،و�أن �إدارة هذه اجلهات قامت بو�ضع �إجراءات ونظم رقابية فعالة
للت�أكد من دقة و�صحة هذه البيانات.
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ف�إن من �سيا�سة اجلهاز امل�شاركة يف التنظيم والإ�شراف على مهنة التدقيق وامل�ساعدة يف تطوير وتبني �أف�ضل
املمار�سات التي تواكب �أف�ضل املمار�سات املطبقة عاملي ًا.
قام اجلهاز بتطوير ثالثة �أنواع من اخلدمات املتعلقة بالتدقيق والفح�ص املايل وهي:
· التدقيق املايل.
· الفح�ص املايل.
· تقييم الإدارة املالية.

 1-1-2التدقيق املايل
يقوم اجلهاز بتدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي بهدف �إبداء ر�أي م�ستقل حول تلك البيانات ا�ستنادا �إىل �أعمال
التدقيق.
يتم التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية ( )ISAال�صادرة من قبل الإحتاد الدويل للمحا�سبني ( )IFACوالتي تتطلب االلتزام
بقواعد ال�سلوك املهني وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية خالية من �أية �أخطاء
جوهرية.
كما يقوم اجلهاز مبراجعة البيانات املالية للدوائر احلكومية  ،بالإ�ضافة �إىل خدمات التدقيق اخلا�صة واملحددة م�سبق ًا على بع�ض
البنود يف البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة.

 2-1-2الفح�ص املايل
يقوم اجلهاز بالفح�ص املايل للجهات اخلا�ضعة التي تقوم بتعيني مدققي ح�سابات خارجيني لتدقيق بياناتها املالية.
قام اجلهاز با�ستحداث منهجية عمل الفح�ص املايل وفق ًا للمناهج ال�صادرة من قبل االحتاد الدويل للمحا�سبني ( )IFACوجممع
املحا�سبني القانونيني املعتمدين بالواليات املتحدة الأمريكية (.)AICPA
ي�شمل الفح�ص املايل ،بالإ�ضافة �إىل �أمور �أخرى ،القيام بتحليل البيانات املالية وتقييم �أعمال التدقيق ومدى جودة العمل الذي قام
به مدقق احل�سابات اخلارجي ومدى االلتزام باملعايري الدولية للتدقيق ( )ISAواملعايري الدولية للتقارير املالية (.)IFRS
�إن تقييم جودة عمليات التدقيق املنفذة من قبل مدققني خارجيني ي�ساعد على دعم ثقة م�ستخدمي البيانات املالية عن طريق
الت�أكيد على جودة و�شفافية تلك البيانات.
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الر�سم التايل يو�ضح منهجية عمل الفح�ص املايل:

االجتماع مع املدقق اخلارجي
ملناق�شة املالحظات الأولية
6

�إعداد مالحظات
اجلهاز الأولية

5

الـتـ

ال

ت
ـق ـا

ريـ ـر

نـ
فـي ـ ـ

مراجعة �أوراق عمل
املدقق اخلارجي

ذ
4

�إعداد مالحظات اجلهاز الأولية
مع ردود املدقق اخلارجي

خـطيـ ـط

الت ـ

7

3

احل�صول على البيانات
املالية وحتليلها
1

�إعداد خطاب االرتباط
2

�إ�صدار تقرير الفح�ص املايل
�إىل رئي�س اجلهة اخلا�ضعة

�إ�صدار املالحظات النهائية
�إىل املدقق اخلارجي
8

التخطيط للفح�ص املايل

9
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 3-1-2تقييم الإدارة املالية

قام اجلهاز م�ؤخر ًا بت�صميم منهجية لتقييم عمل الإدارات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة� .إن منهجية التقييم مبنية على القيام
مبراجعة م�ستقلة وفهم �شامل لقدرات الإدارات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة ومدى قدرتها على تزويد متخذي القرارات يف اجلهة
اخلا�ضعة مبعلومات وتقارير مالية دقيقة ويف الوقت املنا�سب.

 2-2مراجعة الأداء واملخاطر

�إن الهدف من مراجعة الأداء واملخاطر هو التحقق من �أن موارد و�أموال اجلهات اخلا�ضعة يتم �إدارتها وحت�صيلها و�صرفها ب�صورة
فعاله وبكفاءة و�إقت�صادية و�أخالقية والت�أكد من التزام اجلهات اخلا�ضعة بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.
كما ت�ساهم �أعمال املراجعة يف تبادل املعلومات و�أف�ضل املمار�سات بني الأن�شطة املختلفة يف اجلهات اخلا�ضعة وتقييم املخاطر على
م�ستوى حكومة �أبوظبي.
قام اجلهاز بتطوير �أربعة �أنواع من اخلدمات املتعلقة مبراجعة الأداء واملخاطر وهي:
· مراجعة الأداء.
· تقييم التدقيق الداخلي.
· تقييم االلتزام.
· تقييم خماطر االحتيال.

 1-2-2مراجعة الأداء
يقوم اجلهاز ب�إعداد تقارير مراجعة الأداء ملو�ضوعات ذات �أهمية على م�ستوى حكومة �أبوظبي ككل �أو على م�ستوى جهة خا�ضعة �أو
عدة جهات.
تتبع عملية مراجعة الأداء �أف�ضل املمار�سات العاملية واملتعارف عليها يف فح�ص وحتديد �أ�سباب املوا�ضيع وو�ضع التو�صيات بح�سب
�أطر مت تطويرها من قبل اجلهاز كما هو مو�ضح ادناه:
حتديد عنا�صر
التقييم

جمع البيانات
واملعلومات

اعداد املالحظات
املالحظات
اعداد
والنتائج الرئي�سية
والنتائج
الرئي�سية

ا�ستنتاج اخلال�صة
النهائية

اعداد التو�صيات

يقوم اجلهاز ب�إجراء نوعني من مراجعة الأداء وهما:
مراجعة �أداء اجلهة :يتم تقييم مدى تقدم هذه اجلهة و�أدائها جتاه حتقيق �أهدافها ب�صورة فعاله وبكفاءة واقت�صادية .وب�شكل
�أ�سا�سي ف�إن مراجعة �أداء اجلهة يركز على ا�سرتاتيجية وخطة عمل اجلهة وم�س�ؤولياتها وفهم املعطيات التي ت�ؤدي �إىل جناحها يف
حتقيق اهدافها.
مراجعة �أداء الربامج :يتم تقييم مبادرات وبرامج وم�شاريع ومو�ضوعات على م�ستوى احلكومة ي�شارك يف تنفيذها جهة خا�ضعة �أو
�أكرث ،ويركز هذا التقييم على الت�أكد فيما �إذا كانت �أهداف هذه املبادرات والربامج يتم ال�سري يف تنفيذها ب�صورة فعالة وبكفاءة
واقت�صادية.
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 2-2-2تقييم التدقيق الداخلي
يركز اجلهاز على تقوية وتعزيز دور وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة .لذا يقوم اجلهاز ب�إجراء تقييم لأن�شطة هذه
الوحدات وجلان التدقيق يف اجلهات اخلا�ضعة بهدف �إبداء ر�أي م�ستقل ومو�ضوعي عن قدرات التدقيق الداخلي يف اجلهة اخلا�ضعة
وا�صدار التو�صيات للم�ساعدة على حت�سني �أداء التدقيق الداخلي وتعزيز قيمته ودوره.
تتم عملية تقييم �أن�شطة وحدة التدقيق الداخلي والعمل على تطويرها وفق ًا لأف�ضل املمار�سات املعتمدة من قبل جممع املدققني
الداخليني ( ،)IIAولتحقيق ذلك قام اجلهاز بتطوير وا�ستخدام �إطار تقييم مف�صل لتلك املهمة.
تقوم منهجية التقييم على قيا�س دور التدقيق الداخلي بنا ًء على  6عنا�صر وهي :جلنة التدقيق ،التنظيم ،املنهجية ،العمليات،
التكنولوجيا امل�ستخدمة والقيمة.

 3-2-2تقييم االلتزام
�إن الهدف من هذا التقييم هو الت�أكد من التزام اجلهات اخلا�ضعة بالقوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها.
يقوم اجلهاز بتقييم مدى االلتزام بالقوانني والأنظمة واللوائح املتعلقة بن�شاط اجلهة اخلا�ضعة وباخلدمات التي ت�ؤديها �إىل عامة
اجلمهور  ،وتهدف عمليات التقييم �إىل حتقيق ما يلي:
· حتديد م�ستوى االلتزام يف تطبيق القوانني والأنظمة من قبل اجلهات اخلا�ضعة.
· حتديد وتقييم حاالت التجاوزات التخاذ الإجراءات املنا�سبة حيالها.

 4-2-2تقييم خماطر االحتيال
�إن الهدف من تقييم خماطر االحتيال هو التع ّرف على مكامن خماطر االحتيال والف�ساد املحتملة والفعلية على حد �سواء وقيا�س
عواقبها و�سبل الوقاية منها والت�صدي لها.
قام اجلهاز بتطوير منهجية لتقييم خماطر االحتيال ت�شتمل على منهجية حتديد خماطر و�سيناريوهات االحتيال املحتملة يف اجلهات
اخلا�ضعة وقيا�س كفاءة نظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته للتقليل من تلك املخاطر.
يعترب تقييم خماطر االحتيال طريقة مثلى خللق نوع من الوعي والإدراك لدى املوظفني يف اجلهات اخلا�ضعة مبخاطر االحتيال
والف�ساد املحتملة وت�أثريها على م�س�ؤولياتهم وواجباتهم العملية وكيفية الت�صدي لها.
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برنامج مكافحة االحتيال

ا�سة
�سي املة
متك

الو
عي
وا الدا
خلارج خلي
ي

يقوم اجلهاز مب�ساعدة احلكومة يف ت�أ�سي�س وتنفيذ برنامج ملكافحة االحتيال والف�ساد على م�ستوى عاملي وبدرجة عالية من الكفاءة،
ويو�ضح الر�سم البياين التايل عنا�صر عمل هذا الربنامج:

تقييم
الحتيال
خماطر ا

الت
حقيقات

التقارير
الداخلية
واخلارجية

كما �سيقدم اجلهاز الدعم الالزم للجهات اخلا�ضعة لتطوير وتطبيق الآتي:
· و�ضع وتطوير ال�سيا�سات اخلا�صة مبكافحة االحتيال يف كل جهة.
· تقييم خماطر عمليات االحتيال.
· تدريب املوظفني يف تطبيق �سيا�سة مكافحة االحتيال وقواعد ال�سلوك املهني.
· تطوير وتطبيق �أ�ساليب و�أنظمة الإف�صاح اخلا�صة بالتقارير ال�سرية.

 3-2امل�ساندة واال�ست�شارة

يقدم اجلهاز خدمات ا�ست�شارة وم�ساعدة للمجل�س التنفيذي و�أع�ضاء املجل�س التنفيذي و�إىل اجلهات اخلا�ضعة والأطراف ذات
العالقة مل�ساعدتهم على حت�سني الأداء واالرتقاء مببد�أ ال�شفافية واملحا�سبة والت�أكد من حتقيق اجلهات اخلا�ضعة للأهداف املرجوة
منها .وميكن بلوغ هذه الغاية من خالل تقدمي �أي من اخلدمات احلالية للجهاز �أو عن طريق تقدمي خدمات ا�ست�شارية خا�صة بكل
حالة على حدة �أو عن طريق انتداب موظفي اجلهاز �إىل اجلهات اخلا�ضعة.
تت�ضمن خدمات امل�ساندة واال�ست�شارة م�ساهمة اجلهاز يف زيادة الثقة بالتقارير املالية ونظام حوكمة اجلهات العامة املطبق يف
�إمارة �أبوظبي ويف دولة الإمارات العربية املتحدة عموم ًا وذلك من خالل خدمات معايري التدقيق واملحا�سبة املعتمدة لديه  ،والتي
تقوم بتطوير فهم وتطبيق معايري املحا�سبة والتدقيق من قبل الأطراف ذات العالقة .كما يقوم اجلهاز من خالل خدمات التنظيم
والإ�شراف املهني �إىل تعزيز التن�سيق والتعاون مع الهيئات الرقابية يف الدولة وذلك لإر�ساء جملة من اللوائح والنظم املتعارفة عاملي ًا
والتي من �ش�أنها االرتقاء بال�ضوابط املتعلقة مبهنة التدقيق.
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 4-2الفح�ص اخلا�ص

يقوم اجلهاز بالتحقيق يف املخالفات التي حتال �إليه �أو تتك�شف له خالل القيام ب�أي من �أعماله  ،كما يقوم بتعقب عمليات االحتيال
والف�ساد واملخالفات التي تقع يف اجلهات اخلا�ضعة بهدف حماية املال العام و�أداء اجلهات اخلا�ضعة لواجباتها واكت�شاف �أوجه اخللل
والق�صور يف النظم والإجراءات الإدارية واملالية.
يبا�شر اجلهاز حتقيقاته طبق ًا لالئحة التحقيق والت�أديب املعتمدة ويتم �إبالغ اجلهة اخلا�ضعة واجلهات الأخرى ذات العالقة عن
نتائج عمليات الفح�ص اخلا�ص عن طريق �إ�صدار تقرير �أو مذكرة ر�سمية �أو عن طريق املرا�سلة.
اجلدير بالذكر �أن اجلهاز يقوم بعمليات الفح�ص اخلا�ص بالتعاون مع النيابة العامة واجلهات الأمنية ذات العالقة.

 5-2مركز التميز

يوفر مركز التميز ثروة من املعلومات التف�صيلية وخلق وعي ب�أف�ضل املمار�سات يف خمتلف احلكومات والدول �سواء بالن�سبة ملجال
معني �أو جهة متخ�ص�صة.
لقد قام مركز التميز بت�صميم و�إطالق العديد من املبادرات والربامج والأن�شطة والفعاليات التي �سهلت من عملية التبادل املعريف
والتطوير يف اجلهات اخلا�ضعة ب�شكل عام.
وت�شمل قائمة مبادرات و�أن�شطة مركز التميز اخلا�ص باجلهاز ما يلي:
· دليل املمار�سات بهدف حت�سني املمار�سات الإدارية حيث يقوم اجلهاز بالبحث عن �أف�ضل املمار�سات املتبعة عامليا وجتميعها
يف دليل للممار�سات يتم ا�ستخدامه من قبل كافة اجلهات اخلا�ضعة.
· م�ساعدة جلان التدقيق والتدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة على ت�أ�سي�س وحدات التدقيق الداخلي واحلوكمة من خالل
تزويدها باملعرفة و�أ�ساليب العمل ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدتها يف اختيار وتوظيف العنا�صر امل�ؤهلة يف وحدات التدقيق الداخلي.
· امل�شورة الفنية و�إ�صدار �أوراق عمل بهدف تطوير مهنة التدقيق والإ�شراف عليها حيث يقوم اجلهاز ب�إ�سداء امل�شورة الفنية
	�إىل اجلهات اخلا�ضعة كافة وخا�صة تلك املتعلقة مبعايري املحا�سبة و�إعداد التقارير املالية عند الطلب.
· �إ�صدار املجلة الإلكرتونية ال�شهرية ( )IFRS DIGESTللإرتقاء ب�إدراك ووعي اجلهات ذات العالقة مب�ستجدات املعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية ( )IFRSوذلك لتعزيز العمل بها يف اجلهات اخلا�ضعة.
· انتداب موظفي اجلهاز �إىل اجلهات اخلا�ضعة لتقدمي امل�ساعدة وتبادل اخلربات يف �شتى املجاالت.
· التوظيف وذلك مب�ساعدة وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة يف عملية اختيار وتعيني كفاءات من ذوي اخلربات
يف جمال التدقيق الداخلي.
· احلوكمة الإلكرتونية امل�ساعدة يف تبني وتطبيق مناهج احلوكمة االلكرتونية يف وحدات التدقيق الداخلي بالإ�ضافة �إىل تطبيق
نظام تقييم �سيناريوهات االحتيال وتدريب امل�ستخدمني لها.
· اجتماع وحدات التدقيق الداخلي حيث يتم دعوة ر�ؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة �إىل حلقة نقا�ش ودية
حول �آخر التطورات يف جمال التدقيق الداخلي والتحديات التي تواجههم ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة للتبادل املعريف
حول �أف�ضل املمار�سات.
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بالإ�ضافة �إىل ذلك قام مركز التميز خالل عام  2009ب�إطالق مبادرتني حديثتني هما:

 1-5-2الأبحاث واملعرفة

قام اجلهاز بت�أ�سي�س وحدة لالبحاث واملعرفة وذلك عم ًال بال�سيا�سة العامة لإمارة �أبوظبي يف تطوير اقت�صاد م�ستدام تدعمه قاعدة
معرفية قوية .وتهدف هذه الوحدة �إىل احل�صول على املعلومات املتعلقة بكافة النواحي الت�شغيلية التابعة للجهاز ون�شرها بطرق �أكرث
فعالية بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف دعم االحتياجات والقدرات املعرفية والبحثية يف اجلهات اخلا�ضعة.

 2-5-2التدريب والتطوير
�أعلن اجلهاز خالل عام  2009عن ت�أ�سي�س الذراع التدريبي والتطويري له حتت �إ�سم «مركز �أداء للتدريب» وذلك تلبية لأحد �أهم
املهام املناطة �إليه وهي تدريب وت�أهيل اخلريجني اجلدد من مواطني الدولة.
وقد عقد مركز �أداء للتدريب �شراكات وتعاقدات مع م�ؤ�س�سات وهيئات مرموقة لتزويد املركز بربامج تعليم ودورات تدريبية
متخ�ص�صة يف �إطار برامج ومناهج مهنية تفيد موظفي اجلهاز مثل برنامج املحا�سبني القانونيني املعتمدين ( )CPAوبرنامج
املدققني الداخليني املعتمدين( )CIAوذلك من �أجل تزويد املتدربني باملعرفة واملهارات ال�ضرورية لتقوية �أدائهم ودفع م�سريتهم
املهنية وامل�ساهمة يف تقدم وازدهار �إمارة �أبوظبي.

برنامج املحا�سبني القانونيني املعتمدين

()CPA

يعترب برنامج املحا�سبني القانونيني املعتمدين ( )CPAمبثابة منهج تعليمي عاملي رائد ومبتكر للمهن القيادية يف جمال التدقيق
واملحا�سبة والتجارة .ويقدم الربنامج درا�سات عن ال�صفات وال�سلوك املهني والنزاهة ،وذلك لت�أهيل املتدربني للدخول �إىل العامل
املهني بحرفية ودراية وا�سعتني .بالإ�ضافة �إىل قيام الربنامج بتقدمي التعليم املهني للمحا�سبة �ضمن �أطر معا�صرة ومرتابطة �شاملة
ال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية احلديثة و�صناعة القرار والقيادة و�أعلى معايري احلوكمة للمحا�سبني القانونيني احلا�صلني على درجة عالية
من التعليم التقني والفني.

برنامج املدققني الداخليني املعتمدين

()CIA

يرعى معهد املدققني الداخليني ( )IIAبرنامج املدققني الداخليني املعتمدين ( .)CIAويهدف هذا الربنامج �إىل تزويد املنت�سبني
بالت�أهيل املهني الالزم للتعرف على التهديدات املهنية واملخاطر واحلد منها والإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها من خالل
املمار�سات الراهنة للتدقيق الداخلي ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدتهم يف فهم ومواجهة حتديات القرن الواحد والع�شرين وما مت �إ�ضافته
من قواعد �إدارية تخ�ص عامل املال والأعمال.لقد منح االعرتاف العاملي بلقب «املدقق الداخلي املعتمد ( »)CIAو�أهمية هذه املهنة
للخريجني فر�ص ال متناهية ملمار�سة مهنة التدقيق الداخلي يف خمتلف �أنحاء العامل وامل�ساهمة يف ارتقاء هذه املهنة.
يوفر مركز �أداء للتدريب العديد من برامج التدريب لبناء الكفاءات وور�ش عمل وندوات وحما�ضرات وم�ؤمترات متنوعة.
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اجلزء

تقرير عام  2009وخطة عمل 2010

� 1-3أهم اجنازات عام

2009

· �إ�صدار  88تقرير حول التدقيق والفح�ص املايل:
 12التدقيق املايل
 76الفح�ص املايل
· �إ�صدار  79تقرير حول مراجعة الأداء واملخاطر:
 14مراجعة الأداء
 34تقييم التدقيق الداخلي
 24تقييم االلتزام
 7تقييم خماطر االحتيال
· �إ�صدار عدد من تقارير اال�ست�شارة وامل�ساندة وتقارير الفح�ص اخلا�ص.
· ت�أ�سي�س الذراع التدريبي والتطويري للجهاز حتت ا�سم «مركز �أداء للتدريب» وذلك بهدف تطوير وتدريب الكوادر الوطنية يف
اجلهاز واجلهات اخلا�ضعة.
· �أ�صبح اجلهاز �أول جهة يف ال�شرق الأو�سط تن�ضم لع�ضوية املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق امل�ستقلني.
· االطالع على تقارير و�أوراق عمل مدققي احل�سابات وفح�صها لأول مرة يف الدولة وذلك بهدف تعزيز ثقة العامة يف البيانات 		
املالية.
· ت�صميم و�صياغة قواعد تنظيم تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�ضعة( )SAARل�ضمان �شفافية وجودة عملية 		
اختيار مدقق احل�سابات يف اجلهات اخلا�ضعة.
· م�ساعدة 10جهات خا�ضعة يف تعيني ر�ؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي لديها.
· ت�صميم واعتماد منهجية العمل لكل خدمة يقدمها اجلهاز.
· �إطالق الهوية الإعالمية وال�شعار اخلا�ص به ومبركز �أداء للتدريب وقد مت ا�ستخدام ال�شعار الر�سمي حلكومة �أبوظبي
مبحاذاة �شعار اجلهاز وربطه به وكان ذلك �أول ا�ستخدام لل�شعار الر�سمي حلكومة �أبوظبي بهذه الطريقة.

		

· تنظيم �أول م�ؤمتر ملكافحة االحتيال والف�ساد وذلك مب�شاركة ممثلني عامليني من �شركات التدقيق الأربع الكربى.
· التوا�صل مع اجلهات اخلا�ضعة من خالل �إقامة امل�ؤمتر الأول لر�ؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي يف كافة اجلهات اخلا�ضعة 		
ملنحهم الفر�صة للتوا�صل مع بع�ضهم البع�ض ومع اجلهاز وتبادل اخلربات واملعرفة.
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· �إ�صدار املجلة الإلكرتونية ( )IFRS DIGESTو�إطالق الإ�صدار الثاين لهذه املجلة التي تهدف �إىل ن�شر الوعي ب�آخر
امل�ستجدات والتطورات بالن�سبة للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

		

· �أ�س�س اجلهاز مركز التميز ووحدة الأبحاث واملعرفة وذلك بهدف ت�سهيل احل�صول على املعلومات ون�شرها بطرق �أكرث فعالية
يف كافة النواحي الت�شغيلية التابعة للجهاز.

 2-3اهتماماتنا يف عام

2010

· تنفيذ اخلطة ال�سنوية لعام  2010وتقدمي خدمات متنوعة تخدم احتياجات الأطراف ذات العالقة ب�شكل عملي ومنظم.
· م�ساعدة احلكومة يف تطبيق الإطار الت�شغيلي للحوكمة الذي اقرتحه اجلهاز خالل عام .2009
· اال�ستمرار يف م�ساعدة وم�ساندة اجلهات اخلا�ضعة يف تطوير �أداء وحدات التدقيق الداخلي و�إدارة خماطر الأعمال واالحتيال
وتطبيق قواعد احلوكمة.
· تدقيق و�إ�صدار البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي �ضمن املهلة الزمنية املحددة يف قانون النظام املايل.
· �إ�صدار قواعد تنظيم تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�ضعة( )SAARوالت�أكد من تطبيقها من قبل اجلهات
اخلا�ضعة.

		

· تعزيز دور الإدارات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة من خالل «تقييم الإدارة املالية» والذي من �ش�أنه تقدمي مراجعة م�ستقلة 		
وفهم عميق لقدرات الإدارة املالية يف اجلهات اخلا�ضعة و�إ�صدار التو�صيات الالزمة لتطوير �أدائها.
· العمل على ن�شر الوعي حول الأعمال التي يقوم بها اجلهاز ودورها يف م�ساندة اجلهات اخلا�ضعة.
· مراقبة املخرجات والنتائج التي لها عالقة مب�ؤ�شرات الأداء وذلك للت�أكد من �أنها ت�سري على النهج ال�صحيح وتوجهاتنا.
· �إطالق املزيد من املبادرات بهدف حت�سني �إ�سرتاتيجيتنا للحفاظ على الكفاءات وجذب اخلربات وي�شمل ذلك و�ضع برامج 		
تدريبية منظمة وبرامج للتطوير املهني.
· اال�ستمرار يف التوا�صل مع جهات حملية وعاملية يف جمال التدقيق من خالل االلتحاق بع�ضويات اجلهات املنا�سبة واملفيدة.
· االرتقاء بفاعلية خدمات اجلهاز من خالل توفري �سبل ح�صول موظفي اجلهاز على �آخر الأبحاث والأدوات واخلربات التي 		
�ستح�سن من نوعية عملهم و�أدائهم.
· تطوير منهجيات من �ش�أنها ت�سهيل احل�صول على املعلومات وتنظيمها.
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 3-3ملخ�ص خمرجات اجلهاز
اجلدول التايل يلخ�ص خمرجات اجلهاز للعام  2009مقابل �أهدافه للعام :2010
رقم
املجموعة
1
2
3
4
5

نتائج 2009

�أ�سم املجموعة
التدقيق والفح�ص املايل
مراجعة الأداء واملخاطر
امل�ساندة واال�ست�شارة
الفح�ص اخلا�ص
مركز التميز
الـمـــجـمـوع

�أهداف 2010

عدد التقارير

التكلفة
�ألف درهم

عدد التقارير

88

19,900

107

31,800

79

37,200

95

36,100

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

9,200
6,300

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

15,300
17,500

167

74,400

202

103,200

1,800

التكلفة
�ألف درهم

2,500

*التكلفة املذكورة �أعاله هي تكلفة تقديرية للأعمال املنجزة �شاملة للرواتب وجزء من امل�صاريف الإدارية الأخرى.
الر�سم البياين الآتي يو�ضح خدمات اجلهاز بح�سب نتائج عام  2009مقابل �أهداف عام :2010

2009

2010
مركز التميز
الفح�ص اخلا�ص

9%

2%

27%

الفح�ص اخلا�ص

17%

امل�ساندة والإ�ست�شارة
12%

التدقيق والفح�ص املايل

مركز التميز

2%

التدقيق والفح�ص املايل
31%

امل�ساندة والإ�ست�شارة
15%

مراجعة الأداء واملخاطر
50%

مراجعة الأداء واملخاطر
35%
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خمرجات املجموعة الأوىل والثانية وتوزيعها على اجلهات اخلا�ضعة:
اجلدول الآتي يو�ضح عدد التقارير ال�صادرة بح�سب ت�صنيف كل جهة:
عدد
اجلهات

ت�صنيف اجلهة
1
2
3
4
5
6

الدوائر
الهيئات العامة
الهيئات العامة
الأخرى
امل�ؤ�س�سات العامة
امل�ؤ�س�سات التابعة
الدواوين
املجموع

الـمـ ـجـمـوع
التدقيق والفح�ص املايل مراجعة الأداء واملخاطر
نتائج � 2009أهداف  2010نتائج � 2009أهداف  2010نتائج � 2009أهداف 2010

4

9

9

14

8

23

17

19

9

18

24

31

33

49

40

8

14

24

47

32

61

20

16

22

15

7

31

29

150

43

42

2

2

45

44

7

3

2

-

-

3

2

240

88

107

79

95

167

202

الر�سم البياين التايل يو�ضح ن�سب عدد التقارير لكل فئة :
نتائج

�أهداف

2009

2010
الدواوين

الدوائر

الدواوين

الدوائر

2%
9%

14%

امل�ؤ�س�سات التابعة
27%

الهيئات
العامة
20%

1%

امل�ؤ�س�سات التابعة

الهيئات
العامة

22%

24%

الهيئات
العامة
الأخرى
19%

امل�ؤ�س�سات العامة
18%

امل�ؤ�س�سات العامة
الهيئات
العامة
الأخرى
30%

14%

 4-3خمرجات املجوعة الأوىل :التدقيق والفح�ص املايل
خمرجات هذه املجموعة تركز على تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي وفح�ص البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة طبق ًا
ملنهجية العمل امل�ستحدثة داخلي ًا باجلهاز ،وتعترب خمرجات هذه املجموعة نتيجة لتقدمي اخلدمات الآتية:
• التدقيق املايل
• الفح�ص املايل

 1-4-3التدقيق املايل
قام اجلهاز بتدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2008ومت �إ�صدار تقرير اجلهاز
بر�أي غري متحفظ (ر�أي مطلق) ووفق الإطار الزمني املحدد يف قانون النظام املايل.
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة من قبل دائرة املالية وفق الأ�سا�س النقدي ومعايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام (.)IPSAS
�إن �إجراءات التدقيق املايل امل�ستخدمة من قبل اجلهاز تتطابق مع املعايري الدولية للتدقيق(.)ISA
كما قام اجلهاز مبراجعة البيانات املالية للدوائر احلكومية و�إ�صدار ر�أيه حول تلك البيانات وذلك وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق
واملمكن تطبيقها على مهام املراجعة ال�صادرة عن الإحتاد الدويل للمحا�سبني (.)IFAC

 2-4-3الفح�ص املايل
خالل عام  2009قام اجلهاز بفح�ص  76تقرير ملدققي ح�سابات اجلهات اخلا�ضعة و�أعمال التدقيق اخلا�صة بالبيانات املالية لهذه
اجلهات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2008
قام اجلهاز باختيار اجلهات اخلا�ضعة للفح�ص املايل من خالل تطبيق معايري حتديد �أولويات عمل اجلهاز.
يهدف الفح�ص املايل للجهات اخلا�ضعة �إىل تقييم جودة العمل املنجز من قبل مدققي احل�سابات اخلارجيني وبالتايل تقدمي الت�أكيد
الالزم مل�ستخدمي البيانات املالية لدعم ثقتهم يف �صحة و�شفافية البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة.
اجلدير بالذكر �أن �أنواع الآراء التي ي�صدرها مدقق احل�سابات حول البيانات املالية هي:
• ر�أي غري متحفظ (ر�أي مطلق).
• ر�أي غري متحفظ – لفت انتباه
• ر�أي متحفظ.
• ر�أي معار�ض.
• االمتناع عن �إبداء الر�أي.
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وفيما يلي ملخ�ص ب�أنواع الآراء التي �أ�صدرها مدققي احل�سابات عن البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة خالل :2009

العدد

نوع الر�أي
ر�أي غري متحفظ (ر�أي مطلق)
ر�أي غري متحفظ – لفت انتباه
�أخرى
جمموع التقارير ال�صادرة
بيانات مالية غري �صادرة حتى تاريخه
املجموع

142
4
36
182
58
240

على الرغم من عدم وجود تاريخ حمدد لإ�صدار البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة� ،إال �أن قانون النظام املايل حدد يوم  30يونيو
لإ�صدار البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي بعد تدقيقها من جهاز �أبوظبي للمحا�سبة.
وفيما ي�أتي حتليل بتواريخ اعتماد عدد من البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة مقارنة بتواريخ تقرير مدقق احل�سابات:

تاريخ اعتماد البيانات املالية
تاريخ تقرير مدققي احل�سابات

40
35
30
25
20
15
10
5
0

يناير

فرباير

مار�س

ابريل

مايو

يونيو

ملخ�ص تقارير الفح�ص املايل
�إن املالحظات الناجتة عن فح�ص البيانات املالية مت �إر�سالها للم�س�ؤولني عن احلوكمه يف اجلهات اخلا�ضعة وكذلك ملدققي
احل�سابات وذلك لأغرا�ض التح�سينات امل�ستقبلية والتنفيذ واملتابعة.

بعد يوليو

تقرير املحا�سبة

2010

وفيما يلي بيان ب�أهم املالحظات والإجراءات التي تناولتها تقارير الفح�ص املايل خالل العام:
• توثيق �إجراءات التدقيق يف �أوراق عمل مدقق احل�سابات.
• اعتماد غري مربر على �إقرارات �إدارة اجلهة اخلا�ضعة.
• دور مدققي ح�سابات ال�شركات القاب�ضة(جمموعة ال�شركات ).
• احت�ساب الأهمية الن�سبية.
• الإف�صاح املطلوب من قبل معايري املحا�سبة الدولية ( )IFRSلتح�سني فهم م�ستخدمي البيانات املالية.
• تقييم الأ�صول و مراجعة االنخفا�ض يف قيمتها.
• مراجعة التقديرات املحا�سبية.
• �أ�س�س اختيار العينات.
• �إجراءات مراجعة امل�صادقات من الأطراف اخلارجية ومتابعتها.
• االت�صال ب�ش�أن �أمور التدقيق مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة.
• جودة �أدلة التدقيق.
• اال�ستفادة من عمل اخلبري وامل�ؤ�س�سات اخلدمية.
• اجلدول الزمني لإ�صدار البيانات املالية.
• �إعداد البيانات املالية واملعاجلات املحا�سبية من قبل مدقق احل�سابات.
وقد مت عر�ض جميع املالحظات بالتف�صيل من خالل تقارير الفح�ص املايل املقدمة للجهات اخلا�ضعة  ،كما �أن كل مالحظة تت�ضمن
ردود وتف�سريات مدققي احل�سابات وكذلك ر�أي اجلهاز النهائي وتو�صياته.
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حتليل مالحظات الفح�ص املايل
يتم ت�صنيف مالحظات الفح�ص املايل �إىل «�إجراء ت�صحيحي جوهري»�« ،إجراء ت�صحيحي» و «�إجراء ت�صحيحي حمدود» وذلك
طبق ًا لطبيعتها ودرجة ت�أثريها يف البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة وعملية التدقيق املنفذة بوا�سطة مدقق احل�سابات.
من خالل تقارير الفح�ص املايل  ،قام اجلهاز ب�إ�صدار  687مالحظة مت ت�صنيفها كالآتي:
اجراء ت�صحيحي جوهري
اجراء ت�صحيحي

497

اجراء ت�صحيحي حمدود
67

123

�إجراء ت�صحيحي جوهري
مت �إدراج  67مالحظة حتت هذه الفئة والتي تعترب ،من وجهة نظرنا ،الأكرث �أهمية وت�أثري ًا على البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة
وكذلك بالن�سبة لعملية التدقيق اخلا�صة مبدققي احل�سابات.

�إجراء ت�صحيحي
مت �إدراج  497مالحظة �ضمن هذه الفئة وهي متثل �أغلبية املالحظات  ،وتركز هذه املالحظات على جودة عملية التدقيق والناجتة
عن توثيق غري مكتمل لإجراءات التدقيق مثل اعتبارات خماطر الغ�ش واحت�ساب حجم العينة .مثل هذه املالحظات تتعلق بتح�سينات
يف �إجراءات التدقيق والتي �إن متت طبق ًا ملعايري التدقيق الدولية قد ين�ش�أ عنها ت�سويات حمتملة يف البيانات املالية للجهات
اخلا�ضعة.

�إجراء ت�صحيحي حمدود
مت �إدراج  123مالحظة حتت هذه الفئة والتي تو�ضح احلاجة �إىل حت�سني �إجرائي حمدد ناجت عن عملية التدقيق وعملية �إقفال
البيانات املالية بوا�سطة الإدارة .مثل هذه املالحظات قد حتتاج ت�سويات حما�سبية يف حال ظهورها خالل عملية التدقيق .وب�صفة
عامة قد تت�ضمن مثل هذا النوع من املالحظات معاجلات حما�سبية  ،عر�ض و�إف�صاحات البيانات املالية � ،أو عدم كفاية �أدلة
مراجعة جوانب معينة مثل الأحداث الالحقة  ،الأطراف ذات العالقة  ،االلتزامات العر�ضية  ،التقديرات ،القيم العادلة والقوانني
والت�شريعات.

تقرير املحا�سبة

2010

فيما يلي بيان بعدد تقارير مدققي احل�سابات على اجلهات اخلا�ضعة وكذلك املالحظات على هذه التقارير وت�صنيف ك ًال منها:

مدقق احل�سابات

عدد تقارير
مدققي احل�سابات
اخلا�ضعة للفح�ص

�إجراء ت�صحيحي
جوهري

�إجراء ت�صحيحي

�إجراء ت�صحيحي
حمدود

�إجمايل عدد
املالحظات

مكتب التدقيق 1

28

20

187

58

265

مكتب التدقيق 2

25

29

186

40

255

مكتب التدقيق 3

15

14

92

14

120

مكتب التدقيق 4

7

4

25

9

38

مكتب التدقيق 5

1

-

7

2

9

الإجمايل

76

67

497

123

687

 5-3خمرجات املجموعة الثانية  :مراجعة الأداء واملخاطر
تهدف خمرجات هذه املجموعة �إىل التحقق من كفاءة وفاعلية واقت�صادية الأن�شطة املالية والت�شغيلية للجهات اخلا�ضعة والت�أكد من
التزامها بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.
يف عام � ،2009أ�صدر اجلهاز  79تقريرا عن مراجعة الأداء واملخاطر متعلقة مبو�ضوعات ذات �أهمية على م�ستوى احلكومة �أو
اجلهات اخلا�ضعة .هذه املجموعة ت�شمل الآتي:
• مراجعة الأداء.
• تقييم التدقيق الداخلي.
• تقييم االلتزام.
• تقييم خماطر االحتيال.

 1-5-3مراجعة الأداء
خالل عام � ،2009أ�صدر اجلهاز  14تقريرا ملراجعة الأداء والتي تفاوتت بني مراجعة مو�ضوعات ذات �أهمية على م�ستوى احلكومة �أو
ن�شاط حمدد داخل اجلهة اخلا�ضعة �أو مراجعة ن�شاط اجلهة ككل.
من اجلدير بالذكر الإ�شادة بدور اجلهات اخلا�ضعة وموظفيهم يف م�ساعدة اجلهاز يف تنفيذ �أعمال مراجعة الأداء وو�ضع التو�صيات
واحللول املنا�سبة مبا يخدم ال�صالح العام .وفيما يلي ملخ�ص لأهم تقارير مراجعة الأداء التي مت �إ�صدارها خالل عام  2009مع
و�صف موجز لنطاق املراجعة والتو�صيات الرئي�سية:
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حوكمة اجلهات التابعة لإمارة �أبوظبي
ا�ستعر�ض هذا التقييم �إطار احلوكمة القائم للجهات التابعة لإمارة �أبوظبي.
التو�صيات
قام اجلهاز بالعمل مع وزارة �ش�ؤون الرئا�سة والأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ودائرة املالية وعدد من اجلهات ذات العالقة
على و�ضع �إطار تنظيمي موحد للجهات التابعة لإمارة �أبوظبي وت�صنيف اجلهات �إىل ثالث فئات بح�سب دور وم�س�ؤوليات كل
جهة وذلك لإمكانية و�ضع نظام حوكمة متماثل للجهات بح�سب الت�صنيف والإطار التنظيمي الذي تتبعه.
كما مت االتفاق على عدد من املبادئ العامة املتعلقة باجلهاز احلكومي والنظام املايل واخلدمة املدنية مبا ي�ضمن توحيد املبادئ
العامة و�إعطاء اجلهات ال�صالحيات الالزمة لتنفيذ امل�س�ؤوليات واملهام املوكلة �إليها.

مراجعة �أداء هيئة �أبوظبي لل�سياحة
مت االطالع على اخلطط الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية للهيئة ومراجعة الن�شاطات الرئي�سية وخمرجاتها.
التو�صيات
�أو�صى اجلهاز بالآتي:
 -1رفع قدرات تنمية املعرفة الداخلية لدعم احتياجات البحث والتطوير.
 -2حت�سني تفهم متطلبات ال�سياح وتطوير املنتجات والفعاليات املنا�سبة.
 -3تطوير قنوات �أكرث تنظيما وتواترا يف التفاعل مع غريها من اجلهات احلكومية ذات العالقة.
 -4اال�ستخدام الداخلي لنظم �إدارة املعرفة ملعاجلة فقدان املعرفة حت�سبا لأي تغيري يف املوظفني.
 -5حت�سني وتطوير بع�ض �إجراءات ونظم الرقابة الداخلية.

تقرير املحا�سبة

2010

مراجعة �أداء دائرة ال�ش�ؤون البلدية
مت االطالع على اخلطط الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية للدائرة ومراجعة الن�شاطات الرئي�سية وخمرجاتها.
التو�صيات
�أو�صى اجلهاز بالآتي:
 -1الرتكيز على الدور الرئي�سي للدائرة كجهة تنظيمية ،وقيام البلديات بالأن�شطة الت�شغيلية.
 -2االتفاق على الأدوار وامل�س�ؤوليات بني جميع اجلهات احلكومية ذات ال�صلة بنظام اخلدمات البلدية.
 -3متكني البلديات من خالل تقدمي الدعم يف املجاالت الرئي�سية مثل تطوير قوانني ولوائح البناء.
كما �أو�صى اجلهاز بالآتي لتح�سني الإطار التنظيمي:
 -1و�ضع نظم لتحفيز ومكاف�أة �أداء املوظف.
 -2تعزيز نظام �إدارة الأداء الداخلي ومبد�أ املحا�سبة.
 -3توفري املوظفني املالئمني للوظائف احليوية.

مراجعة �أداء �شركة طريان االحتاد
مت االطالع على اخلطط الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية لل�شركة ومراجعة الن�شاطات الرئي�سية وخمرجاتها.
التو�صيات
�أو�صى اجلهاز بالآتي:
 -1قيام جمل�س الإدارة اجلديد مبراجعة �أولويات ال�شركة بني :النمو واجلودة والربحية  ،وذلك يف ظل التغريات االقت�صادية
الراهنة.
 -2دعم اجلهود الرامية �إىل حتديد وحماية املوقع التناف�سي لطريان االحتاد.
 -3الرتكيز على �إدارة املخاطر الت�شغيلية مثل توافر البنى التحتية للمطارات.
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كما �أو�صى اجلهاز بالآتي لتح�سني الإطار التنظيمي:
 -1تنفيذ نظام فعال لتخطيط القوى العاملة.
 -2ربط الأداء امل�ؤ�س�سي و�أداء املوظفني وبرامج احلوافز.
 -3املراجعة امل�ستمرة والفعالة لإجراءات العمل التي حتت التطوير.

املوارد الب�شرية يف اجلهات احلكومية
قام اجلهاز بدرا�سة قاعدة بيانات املوارد الب�شرية لـ  23جهة حكومية .وركزت الدرا�سة على :حتديد هوية موظفي احلكومة ؛ حتديد
خربات وم�ؤهالت موظفي �إدارات املوارد الب�شرية؛ حتديد ال�سيا�سات والنظم امل�ستخدمة للموارد الب�شرية؛ �إجراءات وجداول الرواتب
والأجور التي مت تطويرها من قبل اجلهات احلكومية.
التو�صيات
�أو�صى اجلهاز بو�ضع قواعد موحدة ومبادئ توجيهية للخدمة املدنية واملوارد الب�شرية يف اجلهات احلكومية والتي من �أهمها:
� -1أن يتم �إعداد نظام موحد للخدمة املدنية يحدد املبادئ العامة للموارد الب�شرية يف اجلهات احلكومية.
� -2أن ي�شمل النظام و�ضع قواعد لو�صف وت�صنيف الوظائف العامة والذي ي�صنف الوظائف العامة �إىل جمموعات نوعية خمتلفة
ويحدد �آلية تقييم الوظائف ويحدد دراجاتها و �سلم رواتبها  ،كما يحدد النظام �أية عالوات �أو بدالت �أخرى.

م�شروع تو�سعة مطار �أبو ظبي الدويل
مت مراجعة �إجراءات تخطيط و�إدارة وتنفيذ امل�شروع واالطالع على تقارير �سري االجناز وااللتزام بقواعد احلوكمة وفعالية �إدارة
خماطر امل�شروع.
التو�صيات
�أو�صى اجلهاز بالآتي:
� -1إن�شاء جلنة ا�ست�شارية وتن�سيقية لأ�صحاب العالقة بامل�شروع  ،لتحديد متطلبات البنية التحتية والنظر يف اية تغيري لتلك
املتطلبات.
 -2دمج جلنة الإ�شراف على تو�سعة املطار الدويل يف �شركة �أبوظبي للمطارات وذلك لتعزيز قدرة ال�شركة على �إدارة امل�شروع
بطريقة �أكرث اقت�صادية وت�سليمه �ضمن اجلدول الزمني.
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حوكمة امل�ؤ�س�سات العامة
قام اجلهاز بدرا�سة قواعد حوكمة امل�ؤ�س�سات العامة وذلك بهدف زيادة ال�شفافية والإف�صاح مبا يتما�شى مع ر�ؤية حكومة �أبوظبي
لتكون �أحد �أف�ضل خم�س حكومات يف العامل.
التو�صيات
�أو�صى اجلهاز بالآتي:
 -1و�ضع �إطار تنظيمي وقواعد حوكمة موحدة للم�ؤ�س�سات العامة.
 -2حتديد جهة تتوىل دور املالك ومتثل احلكومة يف اجتماعات اجلمعية العمومية.
 -3توحيد مهام وم�س�ؤوليات و�سلطات و�صالحيات جمال�س الإدارة وو�ضع �آلية موحدة لتحديد مكاف�آتهم وكيفية حما�سبتهم.

م�شروع خدمات احلافالت العامة
مت مراجعة �إجراءات تخطيط و�إدارة وتنفيذ امل�شروع واالطالع على تقارير �سري االجناز وااللتزام بقواعد احلوكمة وفعالية �إدارة
خماطر امل�شروع.
التو�صيات
�أو�صى اجلهاز بالآتي:
 -1الإ�سراع يف ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة عامة تخت�ص يف تنفيذ و�إدارة م�شاريع النقل العام يف �إمارة �أبوظبي.
 -2مراجعة وحتديث خطط امل�شروع لت�شمل خمتلف مراحل امل�شروع ،والرتابط بني املهام ،وو�ضع احلدود الزمنية املنا�سبة لكل
ن�شاط با�ستخدام �أ�ساليب مثل �أ�سلوب امل�سار احلرج.
 -3زيادة التوا�صل مع اجلمهور بهدف حت�سني اخلدمات التي يقدمها امل�شروع.
 -4تخطيط �أن�شطة ال�شراء يف وقت مبكر.

�إدارة ا�ستمرارية الأعمال
مت مراجعة وتقييم  14جهة خا�ضعة بهدف التحقق من م�ستوى ن�ضج �إدارة ا�ستمرارية الأعمال.
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التو�صيات
�أو�صى اجلهاز �أن يتم حتديد جهة حكومية �أو جلنة تقوم بالآتي:
 -1و�ضع برنامج متكامل لإدارة ا�ستمرارية الأعمال يف الإمارة.
 -2تطوير و�إ�صدار معايري �إدارة ا�ستمرارية الأعمال يف الإمارة بناء على املعايري املتعارف عليها دوليا.
� -3إن�شاء �إطار موحد وم�شرتك لتقييم خماطر ا�ستمرارية الأعمال وذلك للتعامل معها و�إدارتها على م�ستوى اجلهة اخلا�ضعة
�أو ت�صعيدها على م�ستوى الإمارة �أو على م�ستوى الدولة �إذا لزم الأمر.
 -4تطوير البنية التحتية للدعم مت�ضمن ًة مركزا للتميز يف ا�ستمرارية الأعمال وقدرات ال�ستعادة تكنولوجيا املعلومات واملوظفني.

مراجعة �أداء بلدية مدينة �أبو ظبي
مت االطالع على اخلطط الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية للبلدية ومراجعة الن�شاطات الرئي�سية وخمرجاتها.
التو�صيات
�أو�صى اجلهاز بالآتي:
 -1الإ�سراع يف جهود ا�ستكمال �إعادة الهيكلة يف البلدية.
 -2تفعيل برنامج حتول م�ؤ�س�سي ملعاجلة �أوجه الق�صور يف القدرات التنظيمية بهدف حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة.
 -3ال�سماح للمكاتب البلدية بتقدمي اخلدمات (كمحطة واحدة) وذلك لت�سهيل معامالت املراجعني.
 -4تطوير قدرات التخطيط الطويل الأجل للتن�سيق بني توفري اخلدمات البلدية والبنى التحتية واحتياجات النمو يف �أبوظبي.

 2-5-3تقييم التدقيق الداخلي
خالل عام  ،2009قام اجلهاز ب�إ�صدار  34تقرير عن تقييم التدقيق الداخلي ،حيث �إنها كانت املرة الأوىل التي يتم فيها تقييم
وظائف التدقيق الداخلي يف اجلهات العامة اخلا�ضعة� .إن الغر�ض من هذا التقييم هو حتديد الفجوات يف الأداء واملجاالت التي
بحاجة �إىل حت�سني ورفع �أداء التدقيق الداخلي �إىل م�ستوى �أف�ضل املمار�سات.
لقد مت تقييم وظائف التدقيق الداخلي ا�ستنادا �إىل  6عنا�صر :جلنة التدقيق ،منهجية التدقيق ،الهيكل التنظيمي ،عمليات التدقيق،
تقنية املعلومات والقيمة التي ي�ضيفها التدقيق الداخلي.
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ملخ�ص تقارير التقييم الداخلي
قام اجلهاز ب�إ�صدار  718تو�صية لتمكني اجلهات اخلا�ضعة من توفري �ضمانات معقولة حول بيئة الرقابة وتعزيز هيكل احلوكمة.
ومتا�شيا مع منهجية اجلهاز مت عر�ض النتائج النهائية لتقييم وظائف التدقيق الداخلي يف اجلهات املعنية ح�سب العنا�صر بالإ�ضافة
�إىل الدرجة النهائية واملالحظات الرئي�سية التي مت حتديدها خالل التقييم.
ال�شكل البياين الآتي يو�ضح عدد التو�صيات ح�سب كل عن�صر:
العمليات

281

الهيكل التنظيمي

133

جلنة التدقيق

116

القيمة

97

التكنولوجيا
املنهجية

52

عدد التو�صيات ح�سب كل عن�صر

39

من �أ�صل  34جهة مت تقييمها ،اجتازت  19جهة معايري التقييم كما هو مو�ضح يف ال�شكل الآتي:

جناح
عدم جناح

56%

44%
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 3-5-3تقييم االلتزام
خالل  ،2009قام اجلهاز ب�إ�صدار  24تقرير حول تقييم التزام اجلهات اخلا�ضعة بالقوانني والأنظمة واللوائح .وفيما يلي
املو�ضوعات التي مت تقييمها:
• امل�شرتيات الغري ر�أ�سمالية :قام اجلهاز بتقييم االلتزام ب�إجراءات امل�شرتيات الغري ر�أ�سمالية يف  17جهة حكومية حيث
مت مراجعة �إطار حوكمة امل�شرتيات والت�أكد من مدى التزام اجلهة بالقوانني والأنظمة واللوائح املتعلقة بامل�شرتيات الغري ر�أ�سمالية.
• تخ�صي�ص الأرا�ضي� :شمل هذا التقييم البلديات الثالث حيث مت مراجعة �إطار حوكمة تخ�صي�ص الأرا�ضي والت�أكد من مدى
التزام البلديات بالقوانني والأنظمة واللوائح املتعلقة بتخ�صي�ص الأرا�ضي.
• ت�صاريح البناء� :شمل هذا التقييم البلديات الثالث حيث مت مراجعة �إطار حوكمة ت�صاريح البناء والت�أكد من مدى التزام
البلديات بالقوانني والأنظمة واللوائح املتعلقة بت�صاريح البناء.
بناء على �أعمال تقييم االلتزام مت اكت�شاف عدد من املخالفات يف اجلهات اخلا�ضعة والتي مت التحقيق فيها من قبل اجلهاز ونتج
عنها اتخاذ �إجراءات ت�أديبية �ضد الأفراد امل�سئولني عنها.

 4-5-3تقييم خماطر االحتيال
قام اجلهاز خالل عام  2009ب�إ�صدار  7تقارير عن تقييم خماطر االحتيال وقدم اجلهاز حتليال مف�صال �إىل اجلهات اخلا�ضعة عن
التقييم والتو�صيات الالزمة لتح�سني نظام الرقابة الداخلية والإجراءات ال�ضرورية للحد من خماطر االحتيال يف تلك اجلهات.
كما قام اجلهاز بتطوير برنامج ملكافحة االحتيال والذي مت جتربته يف عدد من اجلهات احلكومية وعر�ضه على عدد من اجلهات
اخلا�ضعة خالل م�ؤمتر مكافحة االحتيال حيث مت دعوة ممثلني دوليني من مكاتب التدقيق الأربع الكربى للم�شاركة يف حلقة النقا�ش.
هذا وقد �أ�شاد امل�شاركون واحل�ضور بهذا احلدث وما وفره لهم من ثروة من املعرفة واعترب فر�صة عظيمة للتوا�صل وتبادل اخلربات.
«كان �سرورا و�شرفا يل ح�ضور م�ؤمتر مكافحة االحتيال .كما ذكرت يف حديثي املوجز  ،لقد ت�أثرت كثريا بالر�ؤية الوا�ضحة حلكومة �أبوظبي
والإ�سرتاتيجية النا�شئة عنها والتي تقوم حاليا بتنفيذها ...حتلوا بال�شجاعة!»
�آدم بيت�س ـ كي بي �أم جي الرئي�س العاملي للتحقيقات
«�أود �أن �أ�شكركم على دعوتي حل�ضور هذا امل�ؤمتر الرائع ،كان ذلك مفيدا بالن�سبة يل ،واملعلومات التي نوق�شت يف هذا امل�ؤمتر كانت ذات �صلة
ب�أهداف مركزنا يف دعم تنفيذ �أف�ضل املمار�سات يف جمال حوكمة ال�شركات داخل املنظمات يف �أبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة».
خالد ذيب ،املدير العام ملركز �أبوظبي حلوكمة ال�شركات.
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 6-3خمرجات املجموعة الثالثة :امل�ساندة واال�ست�شارة
تتمثل خمرجات املجموعة يف تقدمي اال�ست�شارة وامل�ساعدة للجهات اخلا�ضعة يف جوانب عدة وبطرق خمتلفة .وفيما يلي �أمثلة عن
خدمات امل�ساندة واال�ست�شارة التي قدمها اجلهاز يف عام  2009للجهات اخلا�ضعة:

االنتداب والتوظيف
خالل عام  ،2009قام اجلهاز بتوفري اخلرباء واملهنيني للجهات اخلا�ضعة من خالل انتداب موظفيه لدعم ت�أ�سي�س وحدات التدقيق
الداخلي يف  6جهات خا�ضعة .كما �ساهم اجلهاز يف تعيني  10مدققني داخليني باجلهات اخلا�ضعة.

تطبيق معايري املحا�سبة الدولية و اال�ست�شارات الفنية
قام اجلهاز بتقدمي اال�ست�شارة الفنية ليغطي املوا�ضيع املتعلقة بالتقييم والإف�صاح عن الأوراق املالية ،االندماج ،انخفا�ض قيمة
ال�شهرة ،معاجلة امل�ساهمات احلكومية وا�ستخدام امل�صادر ،املحا�سبة با�ستخدام معايري املحا�سبة الدولية ،الإيجار الت�شغيلي
والتمويلي والقرو�ض بدون �شروط �سداد من اجلهة القاب�ضة للجهة التابعة.

قواعد تعيني مدقق احل�سابات
يف عام  ،2009قام اجلهاز باالنتهاء من �إعداد قواعد تعيني مدقق احل�سابات وذلك بعد �أن مت طرحها كم�سودة مقرتحة و�أخذ
اجلهاز يف االعتبار العديد من املقرتحات الكتابية وال�شفهية التي تلقاها من اجلهات اخلا�ضعة ومدققي احل�سابات والعامة و�أدخلها
يف امل�سودة النهائية.
ووفقا لقانون �إن�شاء جهاز �أبوظبي للمحا�سبة ،ف�إن على اجلهات اخلا�ضعة االلتزام بتطبيق قواعد تعيني مدقق احل�سابات عند قيامها
بتعيني �أو �إعادة تعيني مدقق احل�سابات.
لقد و�ضعت قواعد تعيني املدقق اخلارجي للحد من العوامل التقديرية التي ت�ؤثر على اختيار وتعيني مدقق احل�سابات  ،والت�أكد من
�أن التدقيق على اجلهات اخلا�ضعة للجهاز يتم بوا�سطة �أف�ضل اخلرباء واملوارد املطلوبة لإنهاء عملية التدقيق ب�أعلى جودة وفعالية،
والت�أكد من �أن املدقق اخلارجي مت تعوي�ضه ب�شكل عادل عن خدمات التدقيق التي يقدمها.
كما تن�ص قواعد تعيني مدقق احل�سابات على �أنه يجب على املدقق تعيني واحد على الأقل من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة
�ضمن فريق التدقيق.
ومت �إ�صدار قواعد تعيني املدقق اخلارجي خالل الربع الأول من عام  2010ومت ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية لإمارة �أبوظبي.

البيانات املالية املوحدة للم�ؤ�س�سات العامة
قام اجلهاز باعداد البيانات املالية املجمعة للم�ؤ�س�سات العامة يف  31دي�سمرب  2008مع �أرقام املقارنة ،و�أعدت هذه البيانات املجمعة
لتعك�س الأو�ضاع املالية لتلك امل�ؤ�س�سات ولكل قطاع على حدى حيث ت�شري �إىل �أداء كل قطاع.
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م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
بناء على طلب جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة قام اجلهاز باالطالع على اخلطط الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ومراجعة الن�شاطات
الرئي�سية وخمرجاتها وو�ضع املقرتحات يف �سبيل تطوير �أعمال امل�ؤ�س�سة.

�صيانة املباين
بناء على طلب الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي قام اجلهاز مبراجعة الإجراءات املالية والت�شغيلية ل�صيانة املباين احلكومية يف
�أبوظبي .واقرتح اجلهاز الآتي:
� -1إن�شاء فئات لأنواع املباين احلكومية املختلفة.
 -2اتخاذ قرار حول العمر الت�شغيلي وحالة املباين من اجل ت�صنيف املباين و�إدراج االحتياجات يف املناق�صات جلميع املباين
احلكومية اجلديدة.
 -3تطوير برنامج متكامل ل�صيانة املباين يت�ضمن خطط �صيانة ا�ستباقية.
 -4جمع البيانات با�ستخدام نهج ال�صيانة املخططة وو�ضع تكاليف ال�صيانة الأ�سا�سية.

 7-3خمرجات املجموعة الرابعة  :الفح�ص اخلا�ص
ورد للجهاز خالل عام  2009عدد من البالغات وال�شكاوى من اجلهات اخلا�ضعة والعامة واجلهات الأمنية والتي مت متابعتها
وفح�صها من خالل �إجراءات الفح�ص اخلا�ص ونتج عنها اتخاذ �إجراءات جزائية وت�أديبية �ضد الأفراد امل�سئولني عنها.
وقد تبني من فح�ص البالغات وال�شكاوى �أنها يف جمملها كانت متعلقة باملو�ضوعات الآتية:
• تعار�ض امل�صالح.
• ا�ستغالل ال�صالحيات وت�سخريها خلدمة م�صالح �شخ�صية.
• عدم االلتزام ب�إجراءات امل�شرتيات واملناق�صات.
• اال�ستفادة ال�شخ�صية من املعلومات ال�سرية واخلا�صة.
• عدم التقيد مبا يفر�ضه الواجب وخمالفة القواعد والأحكام املالية املن�صو�ص عليها يف القوانني والأنظمة واللوائح.
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 8-3خمرجات املجموعة اخلام�سة  :مركز التميز
تعنى هذه املجموعة بتوفري ثروة من املعلومات التف�صيلية وخلق وعي ب�أف�ضل املمار�سات يف خمتلف احلكومات ودولي ًا �سواء بالن�سبة
لقطاع �أو مو�ضوع معني .لقد �صمم و�أطلق مركز التميز العديد من املبادرات والربامج والأن�شطة والفعاليات التي �سهلت من عملية
التبادل املعريف والتطوير يف اجلهات اخلا�ضعة ب�شكل عام.
وفيما يلي نبذة عن �أهم خمرجات هذه املجموعة:

التدريب والتطوير
لقد حتول دور وحدة املوارد الب�شرية والتدريب يف اجلهاز من وحدة تعنى بالأمور الإدارية فقط �إىل �شريك �أعمال ا�سرتاتيجي وذلك
من خالل تغيري وتطوير اخلدمات التي تقدمها لتواكب الإ�سرتاتيجية اجلديدة للجهاز وخطة عمله .وكان من �ضمن هذه التغريات
و�ضع لوائح جديدة للموارد الب�شرية و�إعادة تقييم الوظائف وبرامج تطوير اخلريجني والتوطني و�إطار قيا�س الأداء الكفاءات.

مركز �أداء للتدريب
يف عام � ،2009أعلن جهاز �أبوظبي للمحا�سبة عن ت�أ�سي�س الذراع التدريبي والتطويري له حتت �إ�سم (مركز �أداء للتدريب) وذلك
تلبية لأحد �أهم املهام املناطة �إليه وهي تدريب وت�أهيل اخلريجني اجلدد من مواطني الدولة .وقد مت التعاقد مع م�ؤ�س�سات وهيئات
مرموقة ومتخ�ص�صة يف التدريب والتطوير املهني يف جمال التدقيق واملحا�سبة وت�صميم الربامج التدريبية بح�سب احلاجة
للمتدربني.
يف بداية عام  ،2009مت ت�سجيل  38موظف �إماراتي من اجلهاز واجلهات اخلا�ضعة يف برامج التدريب لدى مركز �أداء للتدريب وهي
برنامج املحا�سبني القانونيني املعتمدين ( )CPAوبرنامج املدققني الداخليني املعتمدين ( .)CIAوقام املركز م�ؤخر ًا بت�سجيل
املزيد من اخلريجني الإماراتيني يف برنامج تطوير اخلريجني وذلك بهدف تزويدهم باملعرفة واملهارات ال�ضرورية لتقوية �أدائهم
ودفع م�سريتهم املهنية وامل�ساهمة يف تقدم وازدهار �إمارة �أبوظبي.

التدقيق الداخلي وم�ساندة احلوكمة الإلكرتونية
يعترب اجلهاز حالي ًا م�صدر لن�شر حتديثات وتطبيقات نظم التدقيق الداخلي بني اجلهات اخلا�ضعة .ويعد من �أهم �أوجه الدعم
املقدم لهذه اجلهات قيام اجلهاز ب�إن�شاء بوابة احلوكمة الإلكرتونية ( .)e-Governance Portalوقد قام اجلهاز بالإ�شراف
على �إن�شاء نظام التدقيق الداخلي يف  34جهة خا�ضعة .وقد مت اختيار بوابة احلوكمة االلكرتونية بعد البحث عن �أح�سن �أدوات
تطبيق نظم التدقيق الداخلي املعرو�ضة يف ال�سوق ومقارنتها ب�أف�ضل املمار�سات ومن ثم درا�ستها واختيار �أف�ضلها .كما تعد بوابة
احلوكمة االلكرتونية �أداة فعالة لدعم جميع �أن�شطة التدقيق الداخلي باجلهات اخلا�ضعة.
قام اجلهاز ب�إ�صدار دليل التدقيق الداخلي والذي يخدم وحدات التدقيق الداخلي باجلهات اخلا�ضعة وي�سهل من �إدارتها وفق ًا
لنموذج موحد على م�ستوى احلكومة ويف �إطار مبني على �أحدث املمار�سات املتبعة يف نظم التدقيق الداخلي املبنية على املخاطر .كما
قام اجلهاز بدعم اجلهات اخلا�ضعة من خالل تقدمي مركز م�ساعدة دائم حيث ا�ستقبل اجلهاز ما يقرب  1000مكاملة خالل عام
 2009وقدم الدعم الالزم.
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املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق امل�ستقل ()IFIAR
�إن اجلهاز هو �أول جهة يف ال�شرق الأو�سط حت�صل على ع�ضوية ( )IFIARوكان ذلك يف الربع الأول من عام  .2009وقد �أتاحت
ع�ضوية اجلهاز يف هذا املنتدى االت�صال ب�أكرث من  30منظم من منظمي مهنة التدقيق امل�ستقل على م�ستوى العامل وقد �أ�سهمت
يف دعم وتنفيذ عمليات فح�ص البيانات املالية على م�ستوى احلكومة� .إن اجتماعات املنتدى تقام مرتني يف العام وقد قام اجلهاز
بح�ضور اجتماعي عام  2009واملنعقدين يف بازل و�سنغافورة ،و�سيقوم اجلهاز با�ست�ضافة االجتماع القادم يف �أبوظبي يف  21مار�س
.2010

املجلة االلكرتونية ال�شهرية ()IFRS Digest
ي�أخذ اجلهاز على عاتقه م�س�ؤولية زيادة الثقة يف التقارير املالية على م�ستوى حكومة �أبوظبي وذلك من خالل حت�سني تطبيق وفهم
التقارير املالية .ومن �أجل حتقيق ذلك ،يقوم اجلهاز بتف�سري ومناق�شة كافة الإ�صدارات اخلا�صة بتعديالت وحتديثات املعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية ( )IFRSوتقدمي امل�شورة ب�ش�أن تطبيق تلك التعديالت والتحديثات وذلك لالرتقاء ب�إدراك ووعي
اجلهات ذات العالقة مب�ستجدات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ( )IFRSلتعزيز العمل بها يف اجلهات اخلا�ضعة .وخالل
العام قام اجلهاز ب�إ�صدار  12عدد من املجالت االلكرتونية.

ور�ش العمل وامل�ؤمترات
قام اجلهاز بتنظيم امللتقى ال�سنوي الأول ال�ست�ضافة ر�ؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي باجلهات اخلا�ضعة وذلك لأخذ ردود �أفعالهم
وتفهم حتدياتهم واحتياجاتهم والعمل على دعم هذه االحتياجات وتوفري و�سائل الدعم الالزم امل�ساعدة .ولذلك قام اجلهاز بتنظيم
امللتقى الأول يف فرباير  2009كما مت تنظيم امللتقى الثاين يف فرباير .2010
كذلك قام اجلهاز بتنظيم امللتقى الأول مل�ؤمتر مكافحة االحتيال يف �أكتوبر  2009لر�ؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي باجلهات
اخلا�ضعة وقد ت�ضمن تقدمي برنامج اجلهاز ملكافحة االحتيال ومناق�شة على م�ستوى �شركات التدقيق الأربع الكربى .وقد منح هذا
امللتقى � 7ساعات تعليم م�ستمر للح�ضور معتمدة من (.Association of Certified Fraud Examiners (ACFE

منهجية عمل اجلهاز
خالل عام  ،2009قام اجلهاز بت�صميم منهجيات العمل الآتية:
• منهجية التدقيق اخلارجي ،مراجعة وفح�ص البيانات املالية وفق ًا ملعايري املراجعة الدولية ( )ISAال�صادرة من قبل الإحتاد
الدويل للمحا�سبني ( )IFACوبناء ًا على منهجيات العمل املتبعة عاملي ًا.
• منهجيات عمل :مراجعة الأداء ,تقييم االلتزام ,تقييم التدقيق الداخلي ،تقييم خماطر االحتيال.
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الأبحاث واملعرفة
قام اجلهاز بت�أ�سي�س وحدة للأبحاث واملعرفة وذلك عم ًال بال�سيا�سة العامة لإمارة �أبوظبي يف تطوير اقت�صاد متني تدعمه قاعدة
معرفية قوية .وتهدف هذه الوحدة �إىل احل�صول على املعلومات ون�شرها بطرق �أكرث فعالية يف كافة النواحي الت�شغيلية التابعة للجهاز
بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف دعم االحتياجات والقدرات املعرفية والبحثية يف اجلهات اخلا�ضعة.
كما بد�أ اجلهاز م�ؤخر ًا ب�إطالق جملة �إلكرتونية �شهرية باللغة االجنليزية حتت عنوان (عامل ال�شفافية واملحا�سبة) والتي تعنى
مبوا�ضيع خمتلفة و�أحدث الأبحاث يف جماالت عدة.
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