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معايل ريا�ض عبد�لرحمن �ملبارك

رئي�س اجلهاز



اإنه ملن دواعي �سرورنا اأن نقدم لكم تقرير املحا�سبة 

2011 وقبل اأن ن�ستطرق يف احلديث عن حمتواه نود 

االإ�سارة باأن ما نراه من اإجنازات يف اإمارة اأبوظبي 

اليوم ما كانت لتتحقق لوال الروؤية الوا�سحة التي و�سعها 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة 

االإمارات العربية املتحدة، وحاكم اإمارة اأبوظبي )حفظه 

اهلل(  ومتابعة وتوجيهات الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان، ويل عهد ابوظبي، نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�سلحة ورئي�س املجل�س التنفيذي )حفظه اهلل(.

يعر�س هذا التقرير اأبرز اإجنازات اجلهاز يف عام 2010، 

وهي اإثبات على حر�سنا لتحقيق مهمتنا، و�سهادة على 

التزامنا جتاه الروؤية التي نت�ساركها جميعا يف اإمارة 

اأبوظبي والتي ال ميكن ح�سرها �سمن حدود جهاز 

اأبوظبي للمحا�سبة.

اإن اإ�سدارنا لهذا التقرير هو تذكرة لنا يف جهاز 

اأبوظبي للمحا�سبة باأننا على م�سارف �سنة جديدة 

مليئة بالتحديات التي يتوجب علينا مواجهتها وتخطيها 

وبالفر�س التي �ستمهد لنا طرق القيام مبهامنا وتطوير 

وحت�سني اأدائنا وحتقيق املزيد من النجاحات.

خالل قراءتكم لهذا التقرير �سوف يتبني لكم اأنه قد 

مت تطوير �سكل وحمتوى التقرير الإعطاء �سورة اأو�سح 

واأ�سمل عن اأن�سطة واأعمال )خمرجات( اجلهاز يف العام 

ال�سابق، كما �ستتمكنون من احل�سول على ملحة عن امل�سار 

الذي �سنخطوه يف العام احلايل والذي �سيتجلى من 

خالله �سعينا الالحمدود للتميز.  

ويف ما ياأتي بع�س اإجنازات اجلهاز يف عام 2010، اآملني اأن 

يدفعكم حب االإطالع لقراءة املزيد يف تقريرنا ال�سنوي: 

اإ�سدار 213 تقرير يف خمتلف املخرجات التي    

يقدمها اجلهاز.

ا�ست�سافة املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق    

امل�ستقلني يف اأبوظبي لت�سبح دولة االإمارات العربية 

املتحدة اأول دولة عربية ت�ست�سيف هذا احلدث.

اإطالق منتدى اأبوظبي للمعايري املحا�سبية بهدف    

توحيد تف�سريات املعايري املحا�سبية بني اجلهاز 

وممار�سي مهنة التدقيق يف مكاتب التدقيق العاملية 

املتواجدة يف اأبوظبي.

اإطالق بوابة املعرفة االإلكرتونية e-maarifa بهدف    

خلق من�سة لتبادل املعلومات واملعرفة يف احلكومة 

واجلهات اخلا�سعة.

ال تعد اإجنازاتنا التي عملنا جاهدين لتحقيقها خالل 

العام املا�سي الغاية التي نطمح الو�سول اإليها اإمنا هي 

نقطة بداية حددنا فيها اأ�س�س ومعايري التميز لنوعية 

اخلدمات التي ي�سعى اجلهاز بتفاين اإىل تقدميها وهي 

خطواتنا االأوىل التي نحذوها جتاه حتقيق روؤيتنا ونيل 

االإعرتاف املحلي والعاملي كاأحد اأف�سل خم�س اأجهزة 

حما�سبة يف العامل. 

داأبنا منذ اإن�ساء اجلهاز يف عام 2008 على تق�سي اأف�سل 

املمار�سات العاملية واإجراء درا�سات ومقارنات مع اأف�سل 

اأجهزة املحا�سبة يف العامل وا�سعني هدفًا واحدًا ن�سب 

اأعيننا، وهو كيفية تبني هذه املمار�سات بفعالية مع 

�سمان االحتفاظ مب�ستوى االمتياز الذي تت�سم به.

ونحن اإذ نعي جيدًا اأن تعريفنا وحتديدنا ملخرجات 

اجلهاز بناًء على اأف�سل املمار�سات العاملية ي�سكل حتديًا 

لتطلعاتنا اإىل االرتقاء مب�ستوى ونوعية هذه املخرجات، 

فاإننا يف الوقت نف�سه نوؤكد عزمنا واإ�سرارنا على االإبداع 

واالبتكار. 

يف اخلتام، نكرر امتناننا للقيادة الر�سيدة لروؤيتها 

الطموحة وتوجيهها امل�ستمر، ونتوجه بال�سكر اإىل اجلهات 

اخلا�سعة لتعاونهم ودعمهم املتوا�سل لنا، وللعامة لثقتهم 

بنا، وملوظفينا لتفانيهم يف عملهم والتزامهم.

نتقدم بجزيل ال�سكر لكم جميعًا، قاطعني لكم عهدًا باأننا 

�سنبذل ق�سارى جهودنا لنفوق توقعاتكم دائمًا.

ريا�ض عبدالرحمن املبارك

رئي�س اجلهاز

09 كلمــة رئيـس الجهــاز

كلمة رئيس الجهاز
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لمحـة عـامة

12

�لــــــــــروؤيـة

�ملـهـمــــــــــــة

�لـقـيـــــــــــــم

"اأن نكون اأحد اأف�سل خم�س اأجهزة حما�سبة يف العامل".

"م�ساعدة حكومة اأبوظبي واجلهات العامة على حت�سني االأداء واالرتقاء مببداأ 
املحا�سبة وال�سفافية عن طريق تقدمي تاأكيدات وخدمات ا�ست�سارية م�ستقلة 

ومو�سوعية".

�لأهد�ف و�لركائز �لإ�شرت�تيجية  1.1

مت تاأ�سي�س جهاز اأبوظبي للمحا�سبة »اجلهاز« يف 18 دي�سمرب 2008 كهيئة م�ستقلة يرفع تقاريره اإىل �سمو ويل 

عهد اأبوظبي رئي�س املجل�س التنفيذي، ويتمثل دوره الرئي�سي يف: 

      التحقق من اأن اإدارة وحت�سيل و�سرف االأموال واملوارد العامة تتم بكفاءة وفاعلية واقت�سادية.

      التحقق من �سحة التقارير املالية والتزام اجلهات اخلا�سعة بالقوانني واالأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.

      االرتقاء مببداأ املحا�سبة وال�سفافية.

ية
هن

امل

رت�م
ح

ل
و�

ة 
ه

ز�
�لن

احملاسبة والشفافية

�أن نكون 

قدوة للآخرين

معاملة �لآخرين باحرت�م

�لإ�شغاء �إىل وجهات 

نظر �لآخرين

 �ل�شتقللية و�ملو�شوعية و�حلياد

�لعمل بروح �لفريق

ك�شب ثقة �لأطر�ف �لتي نتعامل معها

�ل�شغف بالأعمال �لتي نقوم بها

�لإبد�ع و�لتطلع �لد�ئم للأف�شل
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�لإ�شرت�تيجية �لعامة

تركز اإ�سرتاتيجيتنا على م�ساعدة اجلهات اخلا�سعة على حت�سني االأداء واالرتقاء مببداأ املحا�سبة وال�سفافية 

من خالل:

      اأن ن�سبح م�ست�سارًا موثوق به للحكومة واجلهات اخلا�سعة. 

      اأن نكون مثال يقتدى به واأن ن�سجع على تطبيق اأف�سل املمار�سات الرائدة. 

      دعم وحت�سني التوا�سل والتعاون بني اجلهات اخلا�سعة وت�سجيع تبادل اخلربات.

تتلخ�س االأهداف االإ�سرتاتيجية للجهاز فيما يلي:�لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية

احلث على ا�ستخدام اأف�سل معايري احلوكمة واملحا�سبة وال�سفافية للتحقق من اأن 

االأموال التي مت �سرفها من قبل اجلهات العامة حتقق االأهداف املرجوة بكفاءة 

وفاعلية واقت�سادية.

دعم اجلهات العامة لتح�سني اأدائها وتطوير جودة البيانات امل�ستخدمة من قبل 

متخذي القرار.

الت�سجيع واملحافظة على ا�ستخدام املمار �سات الرائدة من خالل البحث والتطوير 

امل�ستمر وتبادل املعلومات واخلربات.

تدريب وتطوير خريجي اجلامعات واملعاهد من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة. 

االحتفاظ باالأفراد ذوي املوؤهالت واخلربة العالية.

احلث على مبادئ 

احلوكمة واملحا�سبة 

وال�سفافية

حت�سني االأداء

الت�سجيع واملحافظة 

على ا�ستخدام 

املمار�سات الرائدة

تنمية املوارد الب�سرية
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 جمل�س اأبوظبي

 للتطوير االقت�سادي
�سرطة اأبوظبي جمل�س اأبوظبي للتعليم هيئة البيئة - اأبوظبي

 دائرة التنمية

االقت�سادية

 مركز اأبوظبي الأنظمة

املعلومات
دائرة املالية

 جمل�س اأبوظبي

للتوطني

جهاز حماية

املن�ساآت

 جمل�س اأبوظبي

الريا�سي
هيئة اأبوظبي لل�سياحة دائرة ال�سوؤون البلدية

 جمل�س تنمية املنطقة

الغريبة

 جمل�س التخطيط

العمراين

 مكتب تنظيم املاء

والكهرباء

 هيئة اأبوظبي للثقافة

والرتاث
دائرة النقل

م�ساندة
 هيئة املنطقة

االإعالمية

 مركز اأبوظبي للتعليم

 والتدريب التقني

واملهني

 جهاز اأبوظبي للرقابة

الغذائية

 هيئة ال�سحة -

اأبوظبي

امل�ؤ�س�سات العامة

21 م�ؤ�س�سة 
عامة قاب�سة

�ملوؤ�ش�شات �لتابعة

)قر�بة 150

موؤ�ش�شة تابعة(

ديوان ويل العهدديوان احلاكم
دواوين ممثلي 

احلاكم

دائرة الق�ساء
جهاز اأبوظبي 

للمحا�سبة

املجل�س اال�ست�ساري 

الوطني

123

جهاز ال�سوؤون 

التنفيذية

اجلهــات 

احلكــوميـة

اللجاناالأمـانـة العـامـة

�جلهات �حلكومية �لأخرى /�لتابعة )36(

�جلهات �خلا�شعة و�ملهام  2.1

تت�سمن قائمة اجلهات اخلا�سعة لنطاق عمل اجلهاز الدوائر املحلية واملجال�س والهيئات املحلية وما يف حكمها 

واملوؤ�س�سات وال�سركات وامل�سروعات التي ت�ساهم احلكومة فيها بن�سبة ال تقل عن 50% واجلهات التابعة لتلك 

املوؤ�س�سات وال�سركات وامل�سروعات.

باالإ�سافة اإىل ما تقدم، ميكن للجهاز ممار�سة اخت�سا�ساته على جهات اأخرى تبعًا ملعايري اأخرى ووفقًا لقانون 

اإن�ساء اجلهاز.

    ت�شنيف �جلهات �خلا�شعة
قام اجلهاز بت�سنيف اجلهات اخلا�سعة اإىل ثالث جمموعات على النحو االآتي:

اجلهاز احلك�ميالدواوين

املجل�ض التنفيذي

1.   �سركة اأدنوك
2.   �سندوق التنمية
3.   جهاز اال�ستثمار

4.   �سركة اآيبيك
5.   اأدويا

6.   �سوق اأبوظبي
7.   �سركة مبادلة

8.   االحتاد للطريان
9.   القاب�سة العامة

10. التطوير ال�سياحي
11. ال�سرف ال�سحي

12. �سركة املعار�س
13. �سركة املطارات

14. �سركة املوانئ
15. جمل�س اال�ستثمار

16. �سركة �سحة
17. اأبوظبي لالإعالم

18. ق�سر االإمارات
19. الطاقة النووية

20. �سمان 
21. االحتاد للقطارات
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1.     جامعة باري�س ال�سوربون – اأبوظبي
2.     معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني

3.     معهد التكنولوجيا التطبيقية
4.     كلية االإمارات للتطوير الرتبوي 

5.     جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث
6.     معهد العني للتعليم والتدريب املهني

7.     معهد املنطقة الغربية للتعليم والتدريب املهني

8.     �سندوق خليفه لدعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
9.     مركز االإح�ساء

10.   جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة
11.   املوؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�سادية

12.   ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلباري
13.   مركز اأبوظبى الإدارة النفايات

14.   مركز خدمات املزارعني باإمارة اأبوظبي
15.   مركز الزراعة الع�سوية

16.   املوؤ�س�سة العامة حلديقة احليوان واالأحياء املائية بالعني
17.   �سندوق حممد بن زايد الدويل حلماية االأنواع واإثراء الطبيعة

18.   موؤ�س�سة زايد العليا
19.   موؤ�س�سة الرعاية االجتماعية و�سوؤون الق�سر

20.   موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية
21.   املركز الوطني للتاأهيل

22.   هيئة قرو�س امل�ساكن اخلا�سة للمواطنني
23.   �سندوق الدعم املايل الأ�سحاب املزارع

24.   �سندوق اأبوظبي ملعا�سات ومكافاآت التقاعد
25.   دار زايد للثقافة االإ�سالمية

26.   نادي تراث االإمارات
27.   موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية

28.   موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان اخلريية
29.   موؤ�س�سة االإمارات

30.   بلدية اأبوظبي
31.   بلدية العني

32.   بلدية املنطقة الغربية
33.   مركز تنظيم النقل ب�سيارات االأجرة

34.   �سندوق تعوي�سات اأ�سحاب رخ�س �سيارات االأجرة

35.    هيئة طريان الرئا�سة
36.    مكتب اأبوظبي للهوية االإعالمية

    ت�شمل �جلهات �حلكومية �لأخرى �لآتي
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التدقيق الداخلي

 املوارد الب�سرية واالت�سال
 ال�سوؤون القانونية 

والتحقيقات

مراجعة االأداء واملخاطراخلدمات امل�ساندة
التدقيق املايل 

والتنظيم املهني
االأبحاث واملعرفة

    �ملـهـــــــــام

لقد حدد قانون اإن�ساء اجلهاز اخت�سا�سات ومهام اجلهاز كاالآتي:

      تدقيق البيانات املالية املوحدة للحكومة والبيانات املالية للجهات اخلا�سعة.

      مراجعة االأداء واملخاطر، وت�سمل ما يلي:

       فح�س كفاءة وفاعلية واقت�سادية االأن�سطة املالية والت�سغيلية للجهات اخلا�سعة.

       التاأكد من التزام اجلهات اخلا�سعة بالقوانني واالأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة. 

       فح�س املخالفات التي تقوم اجلهات اخلا�سعة بالتحقيق فيها.

      تقدمي امل�سورة ورفع التو�سيات والقيام باأي اإجراءات اأو خدمات اأخرى للجهات اخلا�سعة.

      تدريب وتاأهيل خريجي اجلامعات واملعاهد من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة وتاأمني مراكز 

التدريب الالزمة لذلك.

      التحقيق يف البالغات التي حتال اإىل اجلهاز وما يتك�سف له من خمالفات.

�لهيكل �لتنظيمي  3.1

مت و�سع الهيكل التنظيمي للجهاز مبا يخدم اأهدافه االإ�سرتاتيجية ويف�سل ب�سورة وا�سحة بني مهام وم�سوؤوليات 

كل اإدارة كما هو مبني يف الر�سم اأدناه:

الـرئيـ�ض

نائب �لرئي�ض
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�أولـــويات �لعمـــل  4.1

يتم حتديد االأولويات واختيار االأعمال واجلهات اخلا�سعة التي حتظى باالأولوية بناًء على املعايري االآتية:

      التوجيهات اأو االهتمامات التي توليها احلكومة واالأطراف الرئي�سية ذات العالقة باجلهة اخلا�سعة.

      اأهمية الدور الذي تلعبه اجلهة اخلا�سعة يف حتقيق اأجندة ال�سيا�سة العامة الإمارة اأبوظبي وروؤيتها.

      تاأثري م�ستوى اأداء اجلهة اخلا�سعة على تلبية التوقعات اأواالحتياجات االجتماعية والبيئية اأو االقت�سادية 

للمجتمع ككل اأو العامة بحكم الدور املنوط اإليها من قبل احلكومة للقيام بذلك.

      االأهمية الن�سبية ملبلغ اأو معاملة اأو ا�ستثمار اأو م�سروع اأو اأموال اأو موارد عامة يتم تخ�سي�سها اأو الت�سرف 

بها من قبل احلكومة اأو اجلهة اخلا�سعة.

      مدى تعقيد االأن�سطة الت�سغيلية للجهة اخلا�سعة والذي يجعلها معر�سة بدرجة اأكرب اإىل املخاطر مما يتطلب 

جهدًا اأكرب من اجلهاز للتاأكد من وجود وتطبيق اأنظمة فعالة الإدارة املخاطر والتقارير املوؤ�س�سية واحلوكمة.

      االجتاهات اجلديدة اأو العوامل التي ت�ساعد احلكومة على حت�سني �سبل تقدمي خدماتها ويت�سمن ذلك 

تطبيق مبادرات ال�سيا�سة العامة يف جماالت اإعادة هيكلة احلكومة واحلكومة االإلكرتونية والبيئة، باالإ�سافة 

اإىل املبادرات التي تهدف اإىل حت�سني �سفافية االإطار التنظيمي للقوانني واالإجراءات.

      حتديات االأداء التي تواجه اجلهة اخلا�سعة وحتول دون حتقيقها الأهدافها وا�سرتاتيجيتها.

      هيكل امللكية اخلا�س باجلهة اخلا�سعة حيث تعطى االأولوية للجهات احلكومية، كما ويتم اإعطاء االأولوية 

املنا�سبة للموؤ�س�سات العامة ذات الطابع التجاري اململوكة من قبل احلكومة وفقا لن�سبة ملكية احلكومة 

فيها اأو اأهميتها.

معايري حتديد 

اأول�يات عمل 

اجلهاز

 تاأثري حتديات االأداء على التوقعات اأو

 االحتياجات االجتماعية اأو البيئية اأو

االقت�سادية للمجتمع ككل اأو العامة

 االجتاهات اجلديدة اأو 

 العوامل التي قد ت�ساعد

 احلكومةعلى حت�سني تقدمي

خدماتها

 االأهمية بالن�سبة  للموارد اأو اأموال

اجلهات اخلا�سعة

تعقد االأن�سطة الت�سغيلية

 حتديات االأداء التي تواجه احلكومة اأو

اجلهات التابعة لها

هيكل امللكية

اهتمامات االأطراف ذات العالقة

 االأهمية بالن�سبة اإىل اأجندة

ال�سيا�سة العامة الإمارة اأبوظبي
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الأهــداف

املخــرجـات

النتــــائـج

الأولــــ�يـات

التدقيق والفح�س املايل  - مراجعة االأداء واملخاطر - دعـم املحا�سبة - الفح�س اخلا�س - مركز اأداء للتدريب

نتائج �لأعمال  5.1

اإن اأولويات اجلهاز م�ستقة من االأهداف االإ �سرتاتيجية وت�ساهم نحو حتقيق النتائج املرجوة:

�لهدف �لأول

�حلث على مبادئ

 �حلوكمة و�ملحا�شبة

 و�ل�شفافية

�لهدف �لثاين

حت�شني �لأد�ء

�لهدف �لثالث

�لت�شجيع و�ملحافظة

 على ��شتخد�م

 �ملمار�شات �لر�ئدة

�لهدف �لر�بع

تنمية �ملو�رد �لب�شرية

1.  تقدمي خدمات تاأكيدات 
وتدقيق مايل عالية اجلودة 

ويف الوقت املنا�سب.

2.  م�ساعدة اجلهات العامة يف 
اتباع اأ�ساليب حوكمة فعالة.

3.  حت�سني جودة التقارير 
والت�سجيع على التطور 

يف توفري املعلومات 

وا�ستخدامها.

4.  تعريف االأطراف ذات 
العالقة بدور اجلهاز 

واخلدمات التي يقدمها 

وكيفية االإ�ستفادة منها.

5.  تقدمي خدمات مراجعة 
اأداء عالية اجلودة وت�سميم 

خدمات ا�ست�سارية ح�سب 

احلاجة.

6.  دعم تبادل اخلربات 
واملمار�سات الرائدة بني 

خمتلف اجلهات العامة 

وحت�سني التوا�سل والتعاون 

البناء بني هذه اجلهات.

7.  دعم اإن�ساء وتطوير اأن�سطة  
التدقيق الداخلي يف كافة 

اجلهات العامة.

اعتماد منهجيات    .8
خلدمات التدقيق 

واملراجعة مبنية على 

اأ�سلوب املخاطر.

حتديد اأف�سل املمار�سات    .9
الرائدة والت�سجيع على 

تطبيقها يف اجلهات 

العامة.

10.  امل�ساركة الفعالة يف 
تنظيم مهنة التدقيق 

واالإ�سراف عليها.

11.  اجتذاب عنا�سر من 
ذوي املوؤهالت واخلربات 

العالية واالحتفاظ بهم يف 

بيئة عمل مميزة.

12.  اإن�ساء مركز تدريب 
الإعداد وتدريب مواطني 

الدولة وتطوير قدراتهم 

ومهاراتهم.

      تعزيز مبداأ املحا�سبة وال�سفافية يف احلكومة واجلهات العامة.

      اجلمهور والعامل مطلع على مبداأ املحا�سبة وامل�سوؤولية يف حكومة اأبوظبي.

      وجود قطاع عام ذو كفاءة وفاعلية.

      قواعد حوكمة واإدارة خماطر فعالة مطبقة يف جميع اجلهات العامة.

      عدد اكرب من مواطني الدولة املوؤهلني يف جمايل املحا�سبة والتدقيق.

      تقارير مالية للجهات العامة ذات �سفافية وم�سداقية عالية.

      التزام اأف�سل بتطبيق القوانني واالأنظمة.
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�لأولــــويــات

قانون �إن�شاء 

�جلهــاز

�لنتــــائج

�ملخــرجـات

مبادئ �حلوكمة و�ملحا�شبة  6.1

يهدف اجلهاز اإىل االإرتقاء واحلفاظ على ثقة االأطراف ذات العالقة ولتحقيق ذلك يلتزم اجلهاز باال�ستمرار يف 

ا�ستحداث وا�ستخدام اأف�سل معايري احلوكمة وال�سفافية املوؤ�س�سية واملحا�سبة واالأداء.

 يقوم اجلهاز ب�سكل دوري بتطوير ومراجعة �سيا�ساته واإجراءاته  ل�سمان االلتزام باأف�سل ممار�سات احلوكمة 

يف كل ما يقوم به اجلهاز من ن�ساط اأو عمل وبهدف التحقق من املحا�سبة الذاتية واال�ستقاللية.  ي�سمل االإطار 

الهيكلي للجهاز خطوات حمددة لتعزيز التزامه مببادئ احلوكمة وال�سفافية ومفاهيم عدة ت�سمل ما يلي: 

      اإطار التخطيط اال�سرتاتيجي

      مقايي�س االأداء

      التدقيق

      قواعد ال�سلوك املهني

      مكافاآت املوظفني واملحافظة على الكفاءات

      االت�سال

1.6.1   �إطار �لتخطيط �ل�شرت�تيجي

قام اجلهاز باإن�ساء هذا االإطار بناًء على اأولوياته اال�سرتاتيجية التباعه عند تنفيذ اأعماله وتقدمي خدماته. يتم 

مراجعة وحتديث هذا االإطار ب�سورة دورية ل�سمان تلبيته للم�ستجدات واحتياجات االإمارة:

      روؤيــــة

   مهمـة

قيــــم
       �لأهد�ف  

  �ل�شرت�تيجية 

و�ل�شرت�تيجية 

�لعامة
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2.6.1   مقـــايي�ض �لأد�ء

يقا�س اأداء اجلهاز وفقا ملقايي�س مو�سوعية مت تطويرها على اأ�سا�س معايري متعارف عليها عامليًا حيث قام اجلهاز 

بتطوير ثالث جموعات من مقايي�س االأداء:

موؤ�شر�ت �لأد�ء �لرئي�شية للنتائج: تقي�س مدى اأثر اأعمال اجلهاز يف و�سع اأو حالة املجتمع اأو االقت�ساد اأو    .1

البيئة ومدى التغيري يف تلك احلالة اأو الو�سع.

موؤ�شر�ت �لأد�ء �لرئي�شية للمخرجات: تقي�س تكلفة وكمية وجودة وتوقيت اخلدمات )املخرجات( التي    .2

يقدمها اجلهاز )مثل: تكلفة التقارير، عدد التقارير، جودة التو�سيات، اإ�سدار التقارير يف الوقت املحدد(.

موؤ�شر�ت �لأد�ء �لد�خلية: تقي�س اأداء االإدارات والوحدات الداخلية للجهاز.   .3

    ��شتطلع �جلهات �خلا�شعة

يهتم اجلهاز باحل�سول على اآراء اجلهات اخلا�سعة للتعرف على اآرائهم وانطباعاتهم بخ�سو�س اأعمال اجلهاز 

وذلك بعد �سدور تقرير اجلهاز. تعترب النتائج التي ي�سفر عنها مثل هذا اال�ستطالع دلياًل هامًا على فعالية 

املمار�سات املتبعة، وت�ساهم ب�سكل اأ�سا�سي يف تطوير املمار�سات واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات التي يقدمها اجلهاز.

3.6.1   �لتـــــدقيـق

يتم تدقيق البيانات املالية للجهاز بوا�سطة مدقق ح�سابات خارجي �سنويًا. لقد مت اإعادة تعيني �سركة اأرن�ست 

ويونغ وفق قواعد تعيني مدققي احل�سابات ال�سادرة عن اجلهاز للقيام بهذه املهمة لل�سنة املالية 2010. ولقد 

تقا�ست هذه ال�سركة لقاء اخلدمات املتعلقة بتدقيق ح�سابات اجلهاز لعام 2010 مبلغ 83,000 درهم. باالإ�سافة 

اإىل ذلك يقوم اجلهاز مبراجعة اأنظمته الرقابية الداخلية للتاأكد من �سالمتها وفعاليتها باالإ�سافة اإىل �سوابط 

الرقابة املالية والت�سغيلية وااللتزام بالقوانني واالأنظمة املعمول بها واإدارة املخاطر.

موؤ�شر�ت 

�أد�ء د�خلية

موؤ�شر�ت 

�أد�ء �ملخرجات

موؤ�شر�ت 

�أد�ء �لنتائج 
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4.6.1   قو�عد �ل�شلوك �ملهني

يتبع اجلهاز قواعد �سارمة لل�سلوك املهني من اأجل االرتقاء اإىل اأرفع م�ستويات ال�سلوك العملي واملهني وااللتزام 

بقواعد واأخالقيات املهنة، واحلر�س على فهم كافة املوظفني يف اجلهاز لها والتزامهم بها. باالإ�سافة اإىل ذلك 

مت حتديد موظف م�سوؤول للتاأكد من التزام املوظفني بهذه القواعد.

كما يوؤدي موظفو اجلهاز اليمني التايل اأمام معايل رئي�س اجلهاز عند التحاقهم للعمل فيه بح�سب ما جاء يف 

مادة )9( من قانون اإن�ساء اجلهاز: »اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�سًا للحاكم والبالد، واأن احرتم الد�ستور 

والقانون واأن اأعمل على �سيانة االأموال العامة واأن اأوؤدي عملي باأمانة ودقة واأن اأحافظ على �سرية االأعمال«.

5.6.1   مكافاآت �ملوظفني و�ملحافظة على �لكفاء�ت

و�سع اجلهاز اإجراءات عادلة ومن�سفة لو�سع ال�سيا�سات اخلا�سة مبكافاآت املوظفني باالإ�سافة اإىل نظام اإدارة 

االأداء الذي يقوم بو�سع االأ�س�س العادلة لتقييم اأداء املوظفني وتو�سيح امل�سار املهني للنمو الوظيفي، كما يوفر 

اجلهاز برامج تدريبية متنوعة وور�س عمل خا�سة ت�ساهم ب�سكل اأ�سا�سي يف تنمية قدرات موظفي اجلهاز 

وحرفية اأدائهم ومعرفتهم حتى يتمكنوا من حتقيق النمو والتقدم يف املجال الذي يعملون به.

6.6.1   �لت�شــــال

يعترب اجلهاز االت�سال و�سيلة اأ�سا�سية و�سرورية لتحقيق ال�سفافية مع االأطراف ذات العالقة �سواء كانت هذه 

االأطراف هي اجلهات اخلا�سعة اأو اجلمهور عمومًا اأو موظفيه.

يف بداية العام 2009 ك�سف اجلهاز عن هويته اجلديدة ومت اإطالق املوقع االإلكرتوين اخلا�س باجلهاز يف 

منت�سف العام نف�سه حتت عنوان  )www.adaa.abudhabi.ae( باالإ�سافة اإىل مبادرات عدة كمجلة اأداء 

االإلكرتونية اخلا�سة باملعايري الدولية الإعداد التقارير املالية )ADAA Digest( واملوؤمترات وور�س العمل يف 

خمتلف املجاالت والتي من �ساأنها ت�سليط ال�سوء على مهام اجلهاز وتو�سيحها للجهات اخلا�سعة. يف عام 

2010 قام اجلهاز بتو�سيع نطاق االت�سال اخلارجي واأطلق مبادرات جديدة على م�ستوى احلكومة خللق فر�س 

للتوا�سل وتبادل املعلومات واأف�سل املمار�سات مع كافة اجلهات اخلا�سعة واالأطراف ذات العالقة كبوابة 

املعرفة )e-maarifa( و »اإدارة التدقيق - اأبوظبي« باالإ�سافة اإىل ور�س العمل وحلقات النقا�س حول اخلدمات 

وال�سيا�سات اجلديدة.

      

�ملوظفـــون  7.1

يوؤمن اجلهاز باأن موظفيه هم اأهم موارده حيث ي�سم فريق العمل ذوي خربات وكفاءات عالية من ثقافات 

خمتلفة، توحدهم قيم اجلهاز وروؤيته ومهامه. 

يدعم اجلهاز العمل بروح الفريق الواحد ويعزي كافة جناحاته اإىل ذلك حيث قام اجلهاز بتحديد امل�سار 

الوظيفي لكافة العاملني فيه ب�سكل ي�سمن ح�سولهم على فر�س مت�ساوية لتطوير مهاراتهم وخرباتهم مع 

حمافظته على التزامه با�ستقطاب اأبناء الدولة اإىل هذه املهنة وم�ساعدتهم على نيل املوؤهالت املهنية واخلربة.
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�لتدقيق و�لفح�ض �ملايل  1.2

ت�سمل م�سوؤولية اجلهاز منح االأطراف الرئي�سية ذات العالقة تاأكيدات على خلو البيانات املالية املوحدة حلكومة 

اأبوظبي والبيانات املالية ال�سادرة عن خمتلف اجلهات اخلا�سعة من اأية اأخطاء جوهرية من خالل التدقيق 

الذي يقوم به اجلهاز. ي�سمل هذا االإجراء تدقيقًا على دور اإدارات هذه اجلهات يف و�سع االإجراءات والنظم 

الرقابية الفعالة للتاأكد من دقة و�سحة هذه البيانات.

قام اجلهاز بتطوير ثالثة اأنواع من اخلدمات املتعلقة بالتدقيق والفح�س املايل وهي:

      التدقيق املايل

      الفح�س املايل

      تقييم االإدارة املالية

1.1.2   �لتدقيق �ملايل

قام اجلهاز بتطوير اإجراءات التدقيق املايل اخلا�سة به وفقًا ملعايري التدقيق الدولية )ISA( ال�سادرة من  قبل 

االإحتاد الدويل للمحا�سبني )IFAC( بناءًا على هذه االإجراءات يتم تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة 

اأبوظبي بهدف اإبداء راأي م�ستقل حول تلك البيانات ويقوم اجلهاز كذلك مبراجعة البيانات املالية للدوائر 

احلكومية.

هذا باالإ�سافة اإىل تقدمي خدمات التدقيق اخلا�سة واملحددة م�سبقًا على بع�س بنود البيانات املالية للجهات 

اخلا�سعة.

2.1.2   �لفح�ض �ملايل

يقوم اجلهاز بفح�س البيانات املالية للجهات اخلا�سعة التي يتطلب قانون تاأ�سي�سها اأن يتم تدقيق بياناتها املالية 

عن طريق مدقق ح�سابات خارجي، وذلك من اأجل تقدمي تاأكيدات ت�سمن �سحة ودقة هذه البيانات املالية.

.)SAAR(اإ�سافة اإىل ذلك، قام اجلهاز باإ�سدار قواعد تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�سعة

)SAAR( قو�عد تعيني مدققي �حل�شابات يف �جلهات �خلا�شعة    

اأ�سدر رئي�س جهاز اأبوظبي للمحا�سبة القرار رقم )1( ل�سنة 2010 ب�ساأن قواعد تعيني مدققي احل�سابات يف 

اجلهات اخلا�سعة)SAAR(، حيث يتعني على كافة اجلهات اخلا�سعة االلتزام بهذه القواعد عند تعيني مدقق 

احل�سابات اخلا�س بها وتهدف هذه القواعد اإىل حوكمة وتنظيم عملية اختيار مدقق احل�سابات.
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التخطيط                                          

�حل�شول على �لبيانات 

�ملالية وحتليلها

1

�لجتماع مع �ملدقق 

�خلارجي  ملناق�شة 

�مللحظات �لأولية

6

�عد�د ملحظات 

�جلهاز �لأولية 

مع ردود �ملدقق 

�خلارجي 

7

�إعد�د ملحظات 

�جلهاز �لأولية

5

�إعد�د خطاب 

�لإرتباط

2

مر�جعة �أور�ق 

عمل �ملدقق 

�خلارجي

4

�لتخطيط 

للفح�ض �ملايل

3

ذ    
يــ

فـ
نـ

لتـ
   ا

قاريــر          
التـ

�إ�شد�ر �مللحظات �لنهائية 

�إىل �ملدقق �خلارجي

8

�إ�شد�ر تقرير �لفح�ض �ملايل 

�إىل رئي�ض �جلهة �خلا�شعة

9

    منهجية �لفح�ض �ملايل

قام اجلهاز با�ستحداث منهجية الفح�س املايل للتاأكد من مدى جودة العمل الذي قام به مدقق احل�سابات 

الإبداء راأيه يف البيانات املالية للجهات اخلا�سعة والذي من �ساأنه دعم ثقة م�ستخدمي البيانات املالية عن طريق 

تاأكيد دقة و�سفافية تلك البيانات.

ت�سمل منهجية الفح�س املايل فح�س التقارير املالية وامل�ستندات واأوراق عمل مدقق احل�سابات باالإ�سافة اإىل اأي 

معلومات اإ�سافية وتقارير بح�سب ما يراه اجلهاز �سروريًا. 

.)IFAC( تتوافق منهجية الفح�س املايل مع املناهج ال�سادرة من قبل االحتاد الدويل للمحا�سبني



تـقـــــــريــر المحـــــاسبـــة 2011

مجموعات المخرجات 26

من �أ�شبوعني �إىل 4 �أ�شابيع

�خلطو�ت

�لن�شاطات

�جلدول �لزمني

�إعد�د �لتقرير�لتنفيذ�لبدء مبهمة �لتقييم

   اجتماع اإطالق مهمة 

التقييم.

   االإطالع على م�ستندات 

حول تاريخ اجلهة.

   حتديد االأ�سخا�س 

املنا�سبني الإجراء 

املقابالت.

   مقابلة االأ�سخا�س 

املعنيني واالإطالع على 

امل�ستندات.

   االإجابة على االأ�سئلة 

امل�ساندة للمعايري.

   حتديد الثغرات من 

املمار�سات الرائدة.

   و�سع التو�سيات. 

   املناق�سة واالتفاق مع 

االإدارة حول خطة 

العمل للتنفيذ.

   اإعداد ورفع التقرير.

3.1.2   تقييم �لإد�رة �ملالية

قام اجلهاز باإطالق تقييم االإدارة املالية بغر�س القيام مبراجعة م�ستقلة ملدى فعالية االإدارة املالية يف اجلهات 

اخلا�سعة.

يهدف اجلهاز من خالل هذا التقييم اإىل تقوية اأعمال االإدارة املالية يف اجلهات اخلا�سعة وم�ساعدتهم على 

االرتقاء مب�ستوى هذه اخلدمات اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية املتعارف عليها وذلك عن طريق تقدمي التو�سيات.

 )CIPFA( سمم اجلهاز منهجية تقييم االدارة املالية بناء على املنهجية املعدة من معهد املحا�سبة واملالية العامة�

وهو معهد رائد للمحا�سبني العاملني يف القطاع العام يف اململكة املتحدة وع�سو يف االحتاد الدويل للمحا�سبني 

  .)IFAC(
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مر�جعة �لأد�ء و�ملخاطر  2.2

بح�سب قانون اإن�ساء اجلهاز، فاإن اأحد اأدواره الرئي�سية يتمثل يف التحقق من اأن اأعمال اجلهات اخلا�سعة 

ومواردها يتم اإدارتها وحت�سيلها ب�سورة فعاله وبكفاءة واإقت�سادية واأخالقية ووفق  القوانني واالأنظمة واللوائح 

وقواعد احلوكمة.

ت�ساهم مراجعة االأداء واملخاطر يف تبادل املعلومات واأف�سل املمار�سات بني االأن�سطة املختلفة يف اجلهات اخلا�سعة 

وتقييم املخاطر وبناء نظام تدقيق داخلي فعال وو�سع اأطر احلوكمة وتطبيق برنامج فعال ملكافحة االحتيال.

قام اجلهاز بتطوير ثالثة اأنواع من اخلدمات املتعلقة مبراجعة االأداء واملخاطر وهي:

      مراجعة االأداء واالإلتزام

      تقييم التدقيق الداخلي

      برنامج مكافحة االحتيال

1.2.2   مر�جعة �لأد�ء و�لإلتز�م

تهدف مراجعة االأداء واالإلتزام اإىل تقدمي تقييم م�ستقل الأداء اجلهات اخلا�سعة اأو للربامج التي تطلقها وطرق 

تطويرها وتنفيذها ومدى التزام هذه اجلهات بالقوانني واالأنظمة واتباعها للممار�سات الرائدة لتاأدية مهامها 

يف بيئة م�ستقرة وب�سكل ي�سمن ا�ستمراريتها.

قام اجلهاز بتطوير منهجية مراجعة االأداء واالإلتزام وفقًا الأف�سل املمار�سات العاملية كما هو مو�سح اأدناه:

يقوم اجلهاز باإجراء ثالثة اأنواع من مراجعة االأداء واالإلتزام:

مر�جعة �أد�ء �لرب�مج: مراجعة املبادرات وامل�ساريع على م�ستوى احلكومة والتي ي�سارك يف تنفيذها جهة 

خا�سعة اأو اأكرث. تتمحور هذه املراجعة ب�سكل اأ�سا�سي حول تقييم قدرة املوارد امل�ستخدمة يف هذه املبادرة اأو 

امل�سروع على تنفيذ االأهداف املرجوة ب�سورة فعالة وبكفاءة واقت�سادية واأخالقية.

مر�جعة لو�ئح تنظيم �لأعمال: مراجعة التزام وتوافق اإجراءات اجلهة اخلا�سعة وخدماتها مع اللوائح التنظيمية 

اخلا�سة بالقطاع اأو االأعمال التي تنظمها اجلهة اخلا�سعة. تتمحور هذه املراجعة ب�سكل اأ�سا�سي حول مالئمة 

اللوائح التنظيمية ومدى توافقها مع اأف�سل املمار�سات يف ذات املجال، ومراقبة فعالية االإدارة الت�سغيلية يف 

تطبيق تلك اللوائح، وتقييم جودة وفعالية املخرجات.

مر�جعة �مل�شرتيات: مراجعة اإجراءات امل�سرتيات يف اجلهة اخلا�سعة اأو يف م�سروع معني حيث يتم تقييم 

اأن�سطة امل�سرتيات وفق اأطر م�ستقة من قوانني واأنظمة امل�سرتيات ذات ال�سلة باالإ�سافة اإىل املمار�سات 

احلكومية املتعارف عليها دوليًا. 

 حتديد عنا�شر

�ملر�جعة

�إجر�ء �لعمل

�مليد�ين 

 ��شتنتاج �خلل�شة

�لنهائية
�إ�شد�ر �لتقرير�إعد�د �لتو�شيات



تـقـــــــريــر المحـــــاسبـــة 2011

مجموعات المخرجات 28

تقييـــم 

التـــدقيق 

الــداخلي

التنظيـــم

املنهجيــة

 جلنة التدقيق

القيمــة

التكنولوجيا

حتديد اجلهة 

اخلا�سعة
اإ�سدار التقريراإجراء التقييم

االت�سال برئي�س 

وحدة التدقيق 

الداخلي

 مناق�سة النتائج

مع رئي�س وحدة 

التدقيق الداخلي

عر�س النتائج على 

جلنة التدقيق

العمليــــات

2.2.2   تقييم �لتدقيق �لد�خلي

يقوم اجلهاز باإجراء تقييم م�ستقل لدور وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�سعة مل�ساعدتها على تقوية 

هذا اجلانب املهم من احلوكمة وتكوين فهم متكامل لقدرات موارد وحدة التدقيق الداخلي يف اجلهة اخلا�سعة 

وبناًء على ذلك يحدد اجلهاز ن�سبة اإعتماده على هذه الوحدات اأو ال. يهدف اجلهاز من خالل تقييم التدقيق 

الداخلي اإىل معرفة مدى توافق والتزام اأعمال التدقيق الداخلي يف اجلهة اخلا�سعة باللوائح املعتمدة يف اجلهة 

واملمار�سات الرائدة.

قام اجلهاز بتطوير وا�ستخدام اإطار تقييم مف�سل لتلك املهمة وفقًا الأف�سل املمار�سات املعتمدة من قبل جممع 

املدققني الداخليني )IIA(. يو�سح الر�سم التايل منهجية تقييم  التدقيق الداخلي:

يتم تقييم �لتدقيق �لد�خلي 

بناًء على 6 عنا�شر وهي: 

جلنة �لتدقيق، �لتنظيم، 

�ملنهجية، �لعمليات، 

�لتكنولوجيا �مل�شتخدمة 

و�لقيمة.
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 �شيــا�شة

متكــاملة

 تقييم

 �شيناريوهات

�لحتيال

 �لوعي

 �لد�خلي

و�خلارجي

�لتحقيقات

 �لتقارير

 �لد�خلية

و�خلارجية

3.2.2   برنامج مكافحة �لحتيال

يقيم اجلهاز مكامن خماطر االحتيال والف�ساد واملخالفات  )االحتيال(  يف اجلهات اخلا�سعة وقدرتها على 

احلد منها يف خمتلف االإدارات واتباعها لل�سبل الوقائية الالزمة عند التعامل معها، حيث يقوم اجلهاز باإجراء 

تقييم ملخاطر االحتيال، ومراجعات م�ستقلة، واإجراء حتليل مف�سل م�سحوبًا بالتو�سيات الالزمة لتح�سني اإدارة 

مكافحة خماطر االحتيال يف اجلهات اخلا�سعة.

اأطلق اجلهاز برنامج مكافحة االحتيال مل�ساعدة اجلهات اخلا�سعة على و�سع اأ�س�س حلمايتها �سد االحتيال 

�ساماًل جوانب خمتلفة كما هو مو�سح اأدناه:

يقدم اجلهاز الدعم الالزم للجهات اخلا�سعة لتطوير وتطبيق االآتي:

      و�سع وتطوير ال�سيا�سات اخلا�سة مبكافحة االحتيال يف كل جهة.

      تقييم خماطر االحتيال للم�ساهمة يف و�سع اآلية للت�سدي الأية خماطر احتيال حمتملة.

      تدريب املوظفني يف تطبيق �سيا�سة مكافحة االحتيال وقواعد ال�سلوك املهني.

      تطوير وتطبيق اأ�ساليب واأنظمة االإف�ساح اخلا�سة بالتقارير ال�سرية.

دعــــم �ملحـــا�شبـة  3.2

اإن دور اجلهاز كما حدد قانون اإن�ساوؤه هو االإرتقاء مببداأ املحا�سبة وال�سفافية وبناًء على ذلك فقد مت تاأ�سي�س 

جمموعة خمرجات للقيام بهذه املهمة من خالل تطوير اآليات وخدمات م�ساندة واالإ�سراف على فعاليتها يف 

حتقيق هذه املهمة. 

يقدم  رئي�س اجلهاز التقارير ب�سكل دوري اإىل �سمو ويل عهد اأبوظبي كما يتوىل  املهام وامل�سوؤوليات االأخرى 

املناطة اإليه من �سمو ويل العهد. باالإ�سافة اإىل ذلك، يقدم اجلهاز امل�سورة وامل�ساندة للمجل�س التنفيذي واأع�ساء 

املجل�س التنفيذي واإىل امل�سوؤولني  التنفيذيني  يف احلكومة لدعم م�ساءلة وحما�سبة اجلهات اخلا�سعة حول 

مهامهم وم�سوؤولياتهم.
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    �مل�شورة و�مل�شاعدة 

يقدم اجلهاز امل�سورة وامل�ساعدة للجهات اخلا�سعة يف املوا�سيع املتعلقة بتح�سني االأداء وذلك �سمن نطاق 

خربات اجلهاز. ويتم تقدمي امل�سورة وامل�ساعدة بناًء على ا�ستالم خطاب اأوطلب ر�سمي من اجلهة اخلا�سعة 

وبعد موافقة رئي�س اجلهاز.

ت�سمل خدمات امل�سورة وامل�ساعدة التي يقدمها اجلهاز جوانب واأن�سطة اإدارية عديدة مثل م�ساعدة جلان 

التدقيق والتدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�سعة على تاأ�سي�س وحدة التدقيق الداخلي اخلا�سة بهم، وانتداب 

موظفي اجلهاز اإىل اجلهات اخلا�سعة، وتقدمي امل�سورة الفنية للجهات اخلا�سعة.

    �لتمثيل �ملحلي و�لدويل

يحر�س اجلهاز على امل�ساهمة الفعالة يف جوانب التنظيم واالإ�سراف 

املتعلقة مبجاالت املحا�سبة والتدقيق من خالل �سعيه الدوؤوب 

للح�سول على ع�سويات يف موؤ�س�سات حملية وعاملية متخ�س�سة يف 

الدعم واالرتقاء مببادئ املحا�سبة وال�سفافية ومعنية بتح�سني القوانني 

واالأنظمة واللوائح يف هذه املجاالت.

ي�سارك اجلهاز ب�سكل منتظم يف العديد من املوؤمترات وور�س العمل 

واالجتماعات التي تعقد ويقدم اأوراق عمل وبحث باالإ�سافة اإىل تبادل 

املعلومات وح�سور الور�س التدريبية، وللجهاز م�ساهمات عدة يف 

تطوير اأجهزة حما�سبية ورقابية اأخرى من خالل ا�ست�سافته لوفود 

وممثلني من هذه املوؤ�س�سات املحلية والعاملية ب�سكل دوري.

�لفح�ض �خلا�ض  4.2

يقوم اجلهاز بالتحقيق يف املخالفات التي حتال اإليه اأو تتك�سف له خالل قيامه باأي من اأعماله يف اجلهات 

اخلا�سعة، كما يقوم بتعقب عمليات االحتيال والف�ساد واملخالفات )االحتيال( بهدف حماية املال العام والتاأكد 

من وجود �سوابط متينة يف النظم واالإجراءات االإدارية واملالية.

يبا�سر اجلهاز حتقيقاته طبقًا لالئحة التحقيق والتاأديب املعتمدة من قبله وقد تت�سمن التعاون والتن�سيق مع 

ا�ست�ساريني خمت�سني والنيابة العامة واجلهات االأمنية ذات العالقة كما يراه اجلهاز مالئمًا. 

يحدد اجلهاز من خالل التحقيقات التي يجريها مكامن الوقاية من االحتيال ويحر�س على وجود اتفاقيات 

ا�سرتاتيجية ت�ساهم يف جناح التحقيقات التي يجريها ويف و�سع خطط وقائية فعالة.

يعترب �جلهاز �أول جهة 

يف �ل�شرق �لأو�شط تن�شم 

لع�شوية �ملنتدى �لدويل 

ملنظمي مهنة �لتدقيق 

�مل�شتقلني.
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��شتلم وت�شجيل

�لبلغ �أو �ل�شكوى 

 عر�ض على رئي�ض

�جلهاز

جهة خا�سعة اجلمهور

اإدارة داخليــة 

للجهــاز

فتـــح

حتقيـــق

فتـــح

فحـ�س

جمــــع االأدلـــة

والتحقيق

اال�ستف�سار وجمع 

املعلومات

عر�س على رئي�س 

اجلهاز

عر�س على رئي�س 

اجلهاز

اإ�ســـدار

التقـــريــر

تاأديب

املخــالفـني

اإبالغ النيابة

العامة

حفظ

الفح�س

اإحالة اإىل

التحقيق

طلب معلومات 

اإ�سافية؟

اإ�ســدار

التقــرير

اإعـــداد

التقـــريــر

حتـــديد

النتــــائـج

جهــة اأمنيــة

�سبهة 

جنائية

نعم

ال

يقوم اجلهاز باإجراءات الفح�س اخلا�س املتعلقة مبا يلي:

      خمالفة القواعد واالأحكام املالية.

      خمالفة امليزانية العامة لالإمارة وميزانيات اجلهات اخلا�سعة.

      خمالفة االأحكام املنظمة للم�سرتيات واملناق�سات واملزايدات وامل�ستودعات.

      كل اإهمال اأو تق�سري يرتتب عليه مبا�سرة �سررًا ماليًا لالإمارة اأو االأ�سخا�س العامة االأخرى اأو اجلهات 

اخلا�سعة، اأو امل�سا�س مب�سلحة من م�ساحلها املالية.

وقد طور اجلهاز اآلية عمل داخلية ال�ستالم ال�سكاوى والبالغات ومن ثم و�سع منهجية للفح�س اخلا�س كما هو 

مو�سح يف الر�سم التايل:

يكون �لت�شرف يف  �ملخالفات على �لنحو �لتايل: 

1.   حفظ �ل�شكوى �أو �لبلغ لعدم �ل�شحة �أو لعدم كفاية �لأدلة �أو 
لعدم �لأهمية.

2.   �جلز�ء �لتاأديبي.
3.   �لإحالة �إىل �لنيابة �لعامة يف حال وجود �شبهة جرمية جز�ئية. 
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مركز �أد�ء للتدريب  5.2

يهدف مركز اأداء للتدريب اإىل اأن ي�سبح مركزًا مرموقًا للتميز؛ يوفر الربامج التدريبية والتطويرية التي 

من �ساأنها تاأهيل اخلريجني من مواطني الدولة. ويهتم املركز بتوفري ثروة من املعرفة ون�سر الوعي باأف�سل 

املمار�سات يف خمتلف احلكومات والدول �سواء بالن�سبة ملجال معني اأو جهة متخ�س�سة.

�سمم اجلهاز ثالثة اأنواع من املخرجات �سمن هذه املجموعة:

      تاأهيل مدققني اإماراتيني

      االأبحاث وم�ساركة املعرفة

      املوؤمترات وور�س العمل

1.5.2   تاأهيل مدققني �إمار�تيني

�سمم اجلهاز برامج تدريبية متخ�س�سة للم�ساهمة يف تاأهيل عدد اأكرب من املدققني االإماراتيني وم�ساعدتهم 

على اكت�ساب املعرفة واملهارات الالزمة لنجاحهم ودفع م�سريتهم املهنية ولتمكينهم من القيام باأدوار قيادية 

وامل�ساهمة ب�سكل اأ�سا�سي يف تقدم وازدهار اإمارة اأبوظبي والدولة.

 

يقدم مركز اأداء للتدريب ملواطني الدولة �سهادات تدريبية مهنية متخ�س�سة يف جمايل املحا�سبة والتدقيق 

مثل الربامج التاأهيلية الجتياز اختبار املحا�سبني القانونيني املعتمدين )CPA( واختبار املدققني الداخليني 

.)CIA(املعتمدين

2.5.2   �لأبحاث وم�شاركة �ملعرفة

متا�سيًا مع ال�سيا�سة العامة الأبوظبي لتطوير اقت�ساد متني تدعمه قاعدة معرفية قوية، اأطلق جهاز اأبوظبي 

للمحا�سبة العديد من املبادرات وقام بتاأ�سي�س وحدة داخلية لالأبحاث وم�ساركة املعرفة يف عام 2009.

تهدف هذه الوحدة اإىل تطوير وت�سنيف ون�سر املعرفة بطرق اأكرث فعالية يف كافة النواحي الت�سغيلية التابعة 

للجهاز باالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف دعم االحتياجات والقدرات املعرفية والبحثية يف اجلهات اخلا�سعة.

وقد بداأ اجلهاز منذ تاأ�سي�سه ملركز اأداء للتدريب باإطالق مبادرات اأخرى يف جمال االأبحاث وم�ساركة املعرفة مثل:

      بو�بة �ملعرفة: يف عام 2010 اأطلق اجلهاز بوابة املعرفة االإلكرتونية )e-maarifa( بهدف خلق من�سة 

لتبادل املعرفة يف احلكومة واجلهات احلكومية حيث يتبادل امل�ساركني اخلربات ويتم ن�سر املعرفة ب�سكل 

اأكرث فعالية يف كافة االإدارات الت�سغيلية املت�سابهة.

      جملة �أد�ء �لإلكرتونية )ADAA Digest( ي�سدر اجلهاز �سهريًا هذه املجلة والتي تعنى باالأمور املتعلقة 

مبعايري املحا�سبة اخلا�سة باإعداد التقارير املالية يف اجلهات اخلا�سعة. تهدف هذه املجلة اإىل امل�ساهمة 
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يف توحيد املعاجلات املحا�سبية حيث يتم 

ت�سليط ال�سوء على اأي تغيريات يف املعايري 

اجلديدة اأو التعديالت يف املعايري احلالية 

الإعداد التقارير املالية.

      عامل �ل�شفافية و�ملحا�شبة: ي�سدر اجلهاز 

�سهريًا املجلة االإلكرتونية »عامل ال�سفافية 

واملحا�سبة« باللغة االجنليزية والتي تعنى 

مبوا�سيع خمتلفة واأحدث االأبحاث يف 

العديد من املجاالت ذات ال�سلة.

      �أدلة �ملمار�شات: بهدف حت�سني املمار�سات 

االإدارية، يقوم اجلهاز بالبحث عن اأف�سل 

املمار�سات املتبعة عامليًا وجتميعها يف اأدلة  

للممار�سات ال�ستخدامها من قبل اجلهات 

اخلا�سعة والقطاع العام.

3.5.2   �ملوؤمتر�ت وور�ض �لعمل

ينظم اجلهاز املوؤمترات وور�س العمل للجهات اخلا�سعة حول املوا�سيع التي تندرج حتت دوره االأ�سا�سي و�سمن 

نطاق خرباته.

      منتدى �أبوظبي للمعايري �ملحا�شبية: ي�سم هذا املنتدى ممار�سي مهنة التدقيق يف مكاتب التدقيق العاملية 

املتواجدة يف الدولة حيث يتم مناق�سة امل�ساكل املتعلقة باملعايري املحا�سبية احلالية واملتوقعة. يهدف هذا 

املنتدى اإىل توحيد تف�سري معايري املحا�سبة وبناء قاعدة موحدة للتف�سريات املتعلقة بهذه املعايري حمليًا 

وحتديد قبول العمل بها اأم ال والذي من �ساأنه حت�سني جودة التقارير املالية والقدرة على اإجراء املقارنات 

بينها.

      �جتماع وحد�ت �لتدقيق �لد�خلي: ي�سم هذا االجتماع ال�سنوي روؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي يف 

اجلهات اخلا�سعة ويدور النقا�س حول املنهجيات املتبعة، والقوانني واللوائح الداخلية، والتحديات التي 

تواجههم ب�سكل عام، اإ�سافة اإىل اإتاحة الفر�سة للتبادل املعريف حول اأف�سل املمار�سات والتطورات.

      حلقات �لنقا�ض و�لور�ض: يعقد اجلهاز حلقات نقا�س ب�سكل منتظم وور�س عمل حول اآخر امل�ستجدات 

املتعلقة بنطاق عمله.

تغطي جملة �أد�ء �لإلكرتونية 

)ADAA Digest( �لعديد من 

�ملو��شيع ذ�ت �لأهمية يف جمال 

�ملحا�شبة. كما مت �إطلق مبادرة 

متخ�ش�شة للم�شاعدة فيما يتعلق 

باملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير 

�ملالية )IFRS( حيث يتم ��شتلم طلب 

�مل�شاعدة و�مل�شورة من د�خل وخارج 

�جلهاز حول تف�شري�ت وتو�شيحات 

للمعايري و�مل�شتجد�ت وبناًء على ذلك 

ي�شدر �جلهاز ورقة عمل موجهة �إىل 

مقدمي �لطلب �ملعنيني.
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�أهم �إجناز�ت عام 2010  1.3

فيما يلي ملخ�س الأهم اإجنازات اجلهاز خالل عام 2010:

      اإ�سدار 96 تقرير حول التدقيق والفح�س املايل:

          9 التدقيق املايل

       82 الفح�س املايل

       5 تقييم االإدارة املالية

      اإ�سدار 83 تقرير حول مراجعة االأداء واملخاطر:

          14 مراجعة االأداء وااللتزام

          63 تقييم التدقيق الداخلي

          6 تقارير برنامج مكافحة االحتيال

      اإ�سدار 19 تقرير حول دعم املحا�سبة.

      اإ�سدار 15 تقرير فح�س خا�س :

          5 تقارير حتقيق 

          9 تقارير فح�س

          1 تقرير تو�سية فنية

      ا�ست�سافة املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق امل�ستقلني يف مار�س 2010 باأبوظبي لت�سبح دولة االإمارات 

العربية املتحدة هي اأول دولة عربية ت�ست�سيف هذا احلدث.

      اإ�سدار قواعد تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�سعة)SAAR(  ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية 

الإمارة اأبوظبي.

      جعل اإمارة اأبوظبي الوجهة االأوىل يف املنطقة التي �ست�ست�سيف امتحان الزمالة االأمريكية ل�سهادة 

»املحا�سب القانوين املعتمد« )CPA( وهي املرة االأوىل التي ي�سمح فيها اجللو�س لالمتحان خارج الواليات 

املتحدة االأمريكية وذلك بعد مباحثات مطولة مع االإحتاد الوطني للمحا�سبني القانونيني االأمريكي »نا�سبا«.

      اإطالق خدمة جديدة، وهي »تقييم االإدارة املالية« بغر�س القيام مبراجعة م�ستقلة ملدى فعالية االإدارة 

املالية يف اجلهات اخلا�سعة بناًء على منهجية مت تطـويرها وفقـًا لتلك املعدة من قبل معهد املحا�سبة 

واملالية العامة يف اململكة املتحدة )CIPFA( ومت تقييم االإدارة املالية يف 5 جهات خا�سعة.

      اإطالق بوابة املعرفة االإلكرتونية e-maarifa بهدف خلق من�سة لتبادل املعلومات واملعرفة يف احلكومة 

واجلهات اخلا�سعة.

اإطالق اأول نافذة للتدقيق واملدققني الداخليني بعنوان “اإدارة التدقيق – اأبوظبي” بنجاح كاأحد املواقع �سمن        

بوابة املعرفة االإلكرتونية وبلغ عدد اأع�ساء هذا املوقع اأكرث من 300 ع�سو من حوايل 65 جهة حكومية.

      اإطالق منتدى اأبوظبي للمعايري املحا�سبية بهدف توحيد تف�سريات املعايري املحا�سبية بني اجلهاز وممار�سي 

مهنة التدقيق يف مكاتب التدقيق العاملية املتواجدة يف اأبوظبي.
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      م�ساعدة جلنة احلوكمة من خالل تقدمي الدعم الالزم واخلربات الفنية واملهنية وم�ساندة االأبحاث 

وم�ساركة املعرفة. 

      اإ�سدار اأكرث من 120 بحث، تت�سمن تقريرين اإح�سائيني رئي�سيني، و4 اأوراق بحثية، و10 اأبحاث رئي�سية.

      اإ�سدار دلياًل الأف�سل املمار�سات املتبعة يف التدقيق الداخلي حتت عنوان »دليل التدقيق الداخلي«.

      م�ساعدة عدة جهات خا�سعة يف تعيني روؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي لديها.

      انتداب عدد من موظفي اجلهاز يف اجلهات اخلا�سعة الإمدادهم باخلربات الالزمة.

      عقد االجتماع ال�سنوي الثاين للتدقيق الداخلي للجهات اخلا�سعة.

اجلدول التايل يلخ�س عدد التقارير ال�سادرة عن  اجلهاز للعام 2009 مقابل اأهدافه ونتائجه للعام 2010*:

* مت اإعادة ت�سنيف اأرقام املقارنة لتتوافق مع عر�س جمموعة املخرجات لل�سنة احلالية.

** التكلفة االجمالية متثل موازنة اجلهاز )اأهداف( والفعلي وفقا للبيانات املالية املدققة للجهاز وت�سمل تكلفة املخرجات االأخرى للجهاز.

نــــوع �لتقــــريـر

فعلــــي

2009
�أهــد�ف

2010
فعلــــي

2010

789496التدقيق والفح�س املايل1

698583مراجعة االأداء واملخاطر2

91319دعم املحا�سبة3

111015الفح�س اخلا�س4

NANANAمركز اأداء للتدريب5

167202213�إجمايل �لتقارير

103,073,469136,237,000110,287,672�إجمايل �لتكلفة**
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خمرجات �ملجموعة �لأوىل:   2.3
�لتــدقيــق و�لفحـ�ض �ملــالـــي  

خمرجات هذه املجموعة تركز على تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة اأبوظبي وفح�س البيانات املالية 

للجهـات اخلـا�سعة طبقـًا ملنهجية العمل امل�ستحدثة داخليـًا باجلهاز.

 

قدم اجلهاز عدد من التو�سيات بخ�سو�س حت�سني اأ�س�س اإعداد البيانات املالية للجهات اخلا�سعة، والتي من 

املفرت�س اأن تتوافق مع طبيعة عمل هذه اجلهات. وقد مت اإجراء تغيريات ملحوظة يف اأ�س�س اإعداد البيانات 

املالية منذ عام 2008 يف اجلهات اخلا�سعة، حيث حث اجلهاز جميع اجلهات احلكومية والدواوين اإىل اإعداد 

بياناتها املالية با�ستخدام معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام )IPSAS( على اأ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي.

فيما يلي تو�سيح للتغيريات التي طراأت على اأ�س�س اإعداد البيانات املالية يف اجلهات اخلا�سعة كما اأو�سى بها 

اجلهاز:

      �أ�ش�ض �إعد�د �لبيانات �ملالية يف �جلهات �حلكومية و�لدو�وين

      �أ�ش�ض �إعد�د �لبيانات �ملالية يف �ملوؤ�ش�شات �لعامة
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�ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير

 �ملالية – �أ�شا�ض �ل�شتحقاق

�ملعايري �لدولية للمحا�شبة يف

�لقطاع �لعام – �أ�شا�ض �ل�شتحقاق

�ملعايري �لدولية للمحا�شبة

 يف �لقطاع �لعام – �أ�شا�ض نقدي

�لبيانات �ملالية غري مدققة�أ�ش�ض �أخرى لإعد�د �لبيانات

اأ�س�س اأخرى الإعداد البيانات املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية – اأ�سا�س اال�ستحقاق
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اإن كافة تقارير وتو�سيات جمموعة املخرجات هذه هي نتائج الإحدى اخلدمات االآتية:

      التدقيق املايل

      الفح�س املايل

      تقييم االإدارة املالية

1.2.3   �لتدقيق �ملايل

قام اجلهاز بتدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة اأبوظبي لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 ومت 

اإ�سدار راأي غري متحفظ )راأي مطلق( وفق االإطار الزمني املحدد يف قانون النظام املايل الإمارة اأبوظبي.

وقد مت اإعداد البيانات املالية بناًء على االأ�سا�س النقدي ووفقًا ملعايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام 

.)ISA( وتتطابق اإجراءات التدقيق املايل امل�ستخدمة من قبل اجلهاز مع املعايري الدولية للتدقيق )IPSAS(

 )ISREs( كما قام اجلهاز مبراجعة البيانات املالية للدوائر احلكومية وفقًا للمعايري الدولية ملهام املراجعة

.)IFAC( ال�سادرة عن االإحتاد الدويل للمحا�سبني

2.2.3   �لفح�ض �ملايل

خالل عام 2010 قام اجلهاز بفح�س 82 تقرير ملدققي ح�سابات اجلهات اخلا�سعة واأعمال التدقيق اخلا�سة 

بالبيـانات املـالية لهذه اجلهـات والتي تـم اختيـارها وفقـًا ملعايري حتديد اأولويات عمل اجلهاز.

     ملخ�ض تقارير �لفح�ض �ملايل

اإن املالحظات الناجتة عن فح�س البيانات املالية مت اإر�سالها للم�سئولني عن احلوكمة يف اجلهات اخلا�سعة 

وكذلك ملدققي احل�سابات ب�سكل منف�سل الإجراء التح�سينات وللتنفيذ واملتابعة.

وا�سل الفح�س املايل ت�سليط ال�سوء على عدد من النواحي التي يتوجب حت�سينها وفيما يلي تو�سيح لها بح�سب 

االأهمية:

      تاأخري كبري يف اإ�سدار البيانات املالية والذي يوؤثر على جدوى عمليات اتخاذ القرار. وعلى الرغم من عدم 

وجود مواعيد نهائية الإ�سدار البيانات املالية للجهات اخلا�سعة، اإال اأن قانون النظام املايل حدد يوم 30 

يونيو الإ�سدار البيانات املالية املوحدة حلكومة اأبوظبي والتي يتم تدقيقها من قبل اجلهاز.

      تقييمات مبنية على افرتا�سات خاطئة لالأ�سول وملراجعة االنخفا�س يف قيمتها.

      ق�سور يف اإجراءات املراجعة املتبعة عند تدقيق التقديرات املحا�سبية.
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2010
)82 تقرير فح�س مايل(

142

362

208

2009
)76 تقرير فح�س مايل(

67

497

123

      �سعف يف جودة اأدلة التدقيق التي يعتمد عليها مدققي احل�سابات.

      اعتماد االإدارة على مدققي احل�سابات الإعداد البيانات املالية واملعاجلات املحا�سبية.

      عدم دقة مدققي احل�سابات عند احت�ساب االأهمية الن�سبية.

      ق�سور يف اإجراءات مدققي احل�سابات بالن�سبة لالإلتزامات القانونية والعر�سية واالأحداث الالحقة ومدى 

االإلتزام بالقوانني واللوائح.

      ق�سور يف االإف�ساح املطلوب من قبل معايري املحا�سبة الدولية )IFRS/IPSAS( لتح�سني فهم م�ستخدمي 

البيانات املالية.

      طلب اإجراء حت�سينات من مدققي احل�سابات عند تدقيق البيانات املالية املوحدة واملعامالت بني االأطراف 

ذات العالقة.

      طلب اإجراء حت�سينات من مدققي احل�سابات يف اأوراق العمل اخلا�سة باإجراءات التدقيق املتبعة.

      طلب اإجراء حت�سينات يف االإجراءات املتبعة من قبل مدققي احل�سابات يف حال اعتمادهم على عمل خبري 

اأو موؤ�س�سات خدمية.

وقد مت عر�س جميع املالحظات بالتف�سيل من خالل تقارير الفح�س املايل املقدمة للجهات اخلا�سعة للعمل بها 

وحت�سينها يف امل�ستقبل، كما اأن كل مالحظة �سمن مهام املراجعة ت�سمنت ردود وتف�سريات مدققي احل�سابات 

باالإ�سافة اإىل راأي اجلهاز النهائي بناًء عليها.

      حتليل ملحظات �لفح�ض

يتم ت�سنيف مالحظات الفح�س اىل »اإجراء ت�سحيحي جوهري«، و »اإجراء ت�سحيحي«، و »اإجراء ت�سحيحي 

حمدود« وذلك طبقًا لطبيعتها ودرجة تاأثريها يف البيانات املالية للجهات اخلا�سعة وعملية التدقيق املنفذة 

بوا�سطة مدققي احل�سابات.

وفيما يلي مقارنة بني نتائج تقارير الفح�س املايل يف عام 2010 مقابل عام 2009:

اإجراء ت�سحيحي جوهرياإجراء ت�سحيحي حمدوداإجراء ت�سحيحي
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عــــام 2009عــــام 2010

مدقق �حل�شابات

 عدد تقارير

 مدققي

 �حل�شابات

 �خلا�شعة

للفح�ض

 �إجر�ء

 ت�شحيحي

جوهري

 �إجر�ء

ت�شحيحي

 �إجر�ء

 ت�شحيحي

حمدود

 �إجمايل عدد

�مللحظات

 عدد تقارير

 مدققي

 �حل�شابات

 �خلا�شعة

للفح�ض

 �إجمايل عدد

�مللحظات

479220113042328265مكتب التدقيق 1

1730844315725255مكتب التدقيق 2

111555198915120مكتب التدقيق 3

75221643738مكتب التدقيق 4

19-----مكتب التدقيق 5

8214236220871276687االإجمايل 

ت�سمنت تقارير الفح�س املايل  712 مالحظة يف 2010 ومت ت�سنيفها كاالآتي:

      �إجر�ء ت�شحيحي جوهري

مت اإدراج 142 مالحظة �سمن هذه الفئة، ويتوجب على اإدارة اجلهة اخلا�سعة ومدقق ح�ساباتها اأخذها بعني 

االعتبار ملا لها من اأهمية وتاأثري جوهري على بياناتها املالية بح�سب راأي اجلهاز املهني.

      �إجر�ء ت�شحيحي 

مت اإدراج 362 مالحظة �سمن هذه الفئة والتي تتمثل اأغلبيتها يف مالحظات على جودة عملية التدقيق والناجتة 

عن عدم اكتمـال توثيق اإجراءات التدقيق التي اتبعت مثل اعتبارات خماطر االحتيال واحت�ساب حجم العينات. 

مثل هذه املالحظات تتعلق بتح�سينات يف اإجراءات التدقيق والتي اإن متت طبقًا ملعايري التدقيق الدولية قد ين�ساأ 

عنها ت�سويات حمتملة يف البيانات املالية للجهات اخلا�سعة.

      �إجر�ء ت�شحيحي حمدود

مت اإدراج 208 مالحظة �سمن هذه الفئة والتي تو�سح احلاجة اىل حت�سني اإجرائي حمدد ناجت عن عملية التدقيق 

وعملية اإقفال البيانات املالية بوا�سطة االإدارة. مثل هذه املالحظات قد حتتاج ت�سويات حما�سبية يف حال 

ظهورها خالل عملية التدقيق. وب�سفة عامة، قد يت�سمن مثل هذا النوع من املالحظات معاجلات حما�سبية 

ناجتة عن التطبيق اخلاطئ للمعايري الدولية )IFRS(، وعر�س واإف�ساحات البيانات املالية، اأو عدم كفاية اأدلة 

مراجعة جوانب معينة مثل تعامالت االأطراف ذات العالقة، والتقديرات والقيم العادلة.

وفيما يلي بيان بعدد تقارير مدققي احل�سابات على اجلهات اخلا�سعة وكذلك املالحظات على هذه التقارير 

وت�سنيف كاًل منها:
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)SAAR( تنفيذ قو�عد تعيني مدققي �حل�شابات      

خالل عام 2010، اأ�سدر رئي�س اجلهاز القرار رقم )1( ل�سنة 2010 ب�ساأن قواعد تعيني مدققي احل�سابات 

)SAAR( ومت ن�سره يف عدد خا�س يف اجلريدة الر�سمية لالإمارة يف يناير 2010.

وفقا لهذه القواعد، يتحتم على اجلهات اخلا�سعة اتباع اإجراء دقيق وموثق جيدًا عند اختيار وتعيني مدققي 

احل�سابات لتدقيق بياناتها املالية.

3.2.3   تقييم �لإد�رة �ملالية

يف عام 2010، بداأ اجلهاز يف تنفيذ »تقييم االإدارة املالية )FMA(« يف اجلهات اخلا�سعة، حيث اأجريت 5 

تقييمات لالإدارة املالية يف 5 جهات خا�سعة بغر�س تقييم قدرات االإدارة املالية واإجراءاتها وتقدمي امل�ساعدة 

الالزمة لالرتقاء بقدراتها وتقوية اإجراءات اإدارتها املالية.

ومن اجلدير بالذكر، االإ�سادة بدور اجلهات اخلا�سعة وموظفيها يف م�ساعدة اجلهاز خالل عملية التقييم التي 

اأ�سفرت عن عدد من التو�سيات والتي �سيتم تطبيقها يف امل�ستقبل.

اأ�سفر تقييم االإدارة املالية الذي اأجري يف اجلهات اخلا�سعة اخلم�س عن ت�سنيف االإدارة املالية لدى جهتني 

منهم بـ » نا�سئ« وثالث جهات ح�سلت على ت�سنيف » نا�سج« بح�سب منهجية التقييم التي اأطلقها اجلهاز.

خمرجات �ملجموعة �لثانية:   3.3
مـر�جعـــة �لأد�ء و�ملخـاطر  

يف عام 2010، اأ�سدر اجلهاز 83 تقريرًا عن مراجعة االأداء واملخاطر. تهدف خمرجات هذه املجموعة اإىل 

التحقق من كفاءة وفعالية واقت�سادية واأخالقية ا�ستخدام اجلهات اخلا�سعة ملواردها والتزامها بالقوانني 

واالأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.  

يوؤمن اجلهاز باأهمية الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي يف حوكمة اجلهات اخلا�سعة، لذا قام اجلهاز خالل 

ال�سنوات املا�سية بتقدمي الدعم الالزم حلث وم�ساعدة تلك اجلهات على تاأ�سي�س جلان التدقيق ووحدات 

التدقيق الداخلي فيها. 
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فيما يلي تو�سيح لتطور تاأ�سي�س هذه اللجان والوحدات يف اجلهات اخلا�سعة قبل وبعد اإن�ساء اجلهاز:

اإن كافة تقارير وتو�سيات جمموعة املخرجات هذه هي نتائج الإحدى اخلدمات االآتية: 

      مراجعة االأداء وااللتزام

      تقييم التدقيق الداخلي

      برنامج مكافحة االحتيال

1.3.3   مر�جعة �لأد�ء و�للتز�م

تعلقت اإجنازات خمرجات مراجعة االأداء وااللتزام خالل عام 2010 مبختلف القطاعات والتي غطت اإجراءات 

خمتلفة �سملت النفقات الت�سغيلية للجهات اخلا�سعة والنفقات الراأ�سمالية وامل�ساريع باالإ�سافة اإىل االأنظمة 

االإدارية. �ساهمت هذه املراجعات يف ت�سليط ال�سوء على الفجوات وجماالت التح�سني يف االإلتزام بالقوانني 

واالأنظمة واللوائح والتاأكد من توافق م�ستوى االأداء مع حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية وبح�سب املمار�سات الرائدة.
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�لتــو�شيــــــــــات

اقرتح اجلهاز خطة عمل مف�سلة ملدة عامني تت�سمن اأكرث من 20 مبادرة ا�سرتاتيجية وتنظيمية. وت�سمنت 

تو�سيات اجلهاز االآتي:

      اال�ستعانة بجهة متخ�س�سة الإدارة االأ�سول وبناء اإدارة ا�ستثمار حمورية.

      حتويل الرعاية االجتماعية اإىل تلبية احتياجات الق�سر واإقامة ال�سراكات مع اجلهات االجتماعية 

ذات االأولوية.

      حتويل االهتمام اإىل امل�ستفيدين وحماولة فهم احتياجات الق�سر من خالل تق�سيم هذه 

االحتياجات وحتويل املهام االإدارية ونقل املوظفني اإىل املهام التي ت�ستدعي التعامل املبا�سر مع 

امل�ستفيدين.

      اإغالق ثغرات املوارد الب�سرية من خالل اال�ستثمار يف التدريب والتعيني وحتديد احلوافز جلذب 

الكوادر املتخ�س�سة.

      تطوير االإجراءات واالأدوات االأ�سا�سية لتمكني وحت�سني الفعالية التنظيمية ولتب�سيط  العمليات.

      بناء اأ�س�س متينة لتكنولوجيا املعلومات وتطوير قواعد البيانات من خالل حتديد وتنفيذ متطلبات 

اإدارة تكنولوجيا املعلومات.

فيما يلي ملخ�س عن بع�س تقارير مراجعة االأداء وااللتزام التي اأجريت خالل عام 2010 مع و�سف موجز 

لنطاق املراجعة والتو�سيات الرئي�سية التي قدمها اجلهاز:

      موؤ�ش�شة �لرعاية �لإجتماعية و�شوؤون �لق�شر

قام اجلهاز باإجراء تقييم ا�سرتاتيجي وتنظيمي ملوؤ�س�سة الرعاية االإجتماعية و�سوؤون الق�سر و�ساعد املوؤ�س�سة يف 

تطوير خطة عمل ا�سرتاتيجية متعلقة مبا يلي :

      فهم احتياجات وتوقعات االأطراف ذات العالقة وامل�ستفيدين.

      ا�سرتاتيجية اال�ستثمار واالأداء اال�ستثماري.

      القدرات يف جمال اإدارة االأ�سول والتخطيط املايل لدعم قرارات م�سروفات الدخل.

      خدمات الرعاية االجتماعية والتن�سيق مع اجلهات االجتماعية احلكومية االأخرى.

      حتديد الروؤية واملهمة والتوجه اال�سرتاتيجي وم�ستوى ر�سا املوظفني.

      القدرات املوؤ�س�سية والهيكل التنظيمي وعمليات التبادل الوظيفي.

      مر�جعة �للتز�م  بالرت�خي�ض �لطبية

�سمل نطاق املراجعة اأن�سطة الرتاخي�س الطبية يف هيئة ال�سحة - اأبوظبي للفرتة املمتدة من يناير 2008 وحتى 

مايو 2010 و�سملت اأن�سطة االإدارات املتعلقة مبنح الرتاخي�س والتفتي�س فقط وذلك بهدف:
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�لتــو�شيــــــــــات

ت�سمنت تو�سيات اجلهاز االآتي:

      اإجراء مراجعة ا�سرتاتيجية لنظام الرتخي�س، والنظر يف اإن�ساء جهة اأخرى لتلعب دور جمل�س 

الفح�س الطبي.

      توحيد اإ�سدار دليل وقواعد الرتاخي�س ال�سحية لدى جلنة واحدة حمددة.

      تطوير وتنفيذ نظام الإعادة تقييم املوؤهالت الطبية بحيث ي�سمن ذلك ت�سجيع االأطباء على بذل 

اجلهود لتح�سني ممار�ساتهم وتطويرها.

      مراجعة الئحة العقوبات احلالية والنظر يف فر�س غرامات ت�ساعدية ت�سل اىل وقف املن�ساآت عن 

العمل.

�لتــو�شيــــــــــات

ت�سمنت تو�سيات اجلهاز االآتي:

      اإن�ساء وتفعيل »جلنة اإعادة النظر« لتنفيذ الدور املناط بها.

      تطوير دليل لت�سنيف املطاعم واملنتجعات واال�سرتاحات ل�سمان ت�سنيفها املالئم.

      زيادة وترية عمليات التفتي�س للمواقع بهدف مراقبة اأداء املن�ساآت ال�سياحية.

      ق�سر تراخي�س املر�سدين ال�سياحيني على االأ�سخا�س امل�سرح لهم بالعمل يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة واإن�ساء دليل حمدث ي�سمل كافة املر�سدين ال�سياحيني العاملني يف اإمارة اأبوظبي مع 

اإي�ساح حلالة تراخي�سهم )�ساحلة اأو غري �ساحلة(، واللغة )اللغات( التي يتقنونها وفئة االإر�ساد 

التي ينتمون اإليها )مواقع عامة اأو حمددة اأو قطاعية(.

      مر�جعة �للتز�م بالرت�خي�ض �ل�شياحية

�سمل نطاق هذه املراجعة الفرتة املمتدة من فرباير 2005 وحتى مار�س 2010 فيما يتعلق مبا يلي :

      تقييم مدى اإلتزام هيئة اأبوظبي لل�سياحة بالقوانني واالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة بالرتاخي�س 

ال�سياحية يف اإمارة اأبوظبي. 

      تقييم مدى توافق اإجراءات الرتاخي�س يف الهيئة مع املمار�سات العاملية الرائدة.

      تقييم مدى اإلتزام الهيئة بالقوانني واالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة بالرتاخي�س الطبية يف اإمارة 

اأبوظبي. 

      تقييم مدى توافق اإجراءات الرتاخي�س يف الهيئة مع املمار�سات العاملية الرائدة.
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      مر�جعة �للتز�م باإجر�ء�ت �لدعم �لزر�عي

قام اجلهاز بتقييم اإلتزام جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية –  قطاع ال�سوؤون الزراعية باإجراءات دعم الت�سويق 

الزراعي واإ�سترياد االأعالف يف اإمارة اأبوظبي خالل عام 2009

�لتــو�شيــــــــــات

ت�سمنت تو�سيات اجلهاز االآتي:

      درا�سة امكانية �سم جميع اأنواع الدعم الزراعي والغذائي املقدم من حكومة اأبوظبي لتكون �سمن 

�سالحيات وم�سـوؤوليات واأعمـال واإ�سراف جهـاز اأبوظبـي للرقـابة الغـذائية حيث اأن ذلك يتـم حاليـًا 

عرب جهات خمتلفة.

      و�سع بروتوكوالت ل�سمان املوافقة على اخلطط الزراعية يف �سياق ووقت منا�سبني.

      التن�سيق مع جلنة االأمن الغذائي ل�سمان توافق العمليات مع اال�سرتاتيجية املتفق عليها.

      القيام بحمالت توعية للمزارعني حول اال�ستخدام ال�سليم للمبيدات واملوارد املائية واإدارة 

املحا�سيل، الخ.

      حتديث كافة املعلومات املتعلقة باملزارعني واالأرا�سي والبائعني واحلفاظ على قاعدة بيانات ميكن 

ا�ستخدامها لت�سهيل ودعم اتخاذ القرار على اأ�س�س فورية.

      مر�جعة �للتز�م باإجر�ء�ت �مل�شرتيات �لت�شغيلية و�لر�أ�شمالية

خالل عام 2010، قام اجلهاز باإ�سدار 9 تقارير حول مراجعة التزام اجلهات اخلا�سعة بالقوانني واالأنظمة 

واللوئح اخلا�سة بامل�سرتيات حيث اأ�سدر اجلهاز 6 تقارير عن مراجعة االلتزام باإجراءات  امل�سرتيات الراأ�سمالية 

و3 تقارير عن مراجعة االلتزام باإجراءات امل�سرتيات الت�سغيلية.

�سمل نطاق هذه املراجعة ما يلي:

      تقييم درجة االلتزام  يف تطبيق القوانني واالأنظمة واللوائح من قبل اجلهات اخلا�سعة.

      حتديد حاالت عدم االإلتزام التخاذ االإجراءات املنا�سبة.

      تقييم مدى توافق ممار�سات امل�سرتيات يف اجلهة مع املمار�سات الدولية الرائدة، ومن ثم تقدمي التو�سيات 

الالزمة الإجراء التح�سينات.

بناء على اأعمال مراجعة االلتزام مت اكت�ساف عدد من املخالفات يف اجلهات اخلا�سعة والتي مت التحقيق فيها 

واإتخاذ اإجراءات تاأديبية �سد امل�سوؤولني عنها ومرتكبيها. 

2.3.3   تقييم �لتدقيق �لد�خلي

خالل عام 2010، اأ�سدر اجلهاز 63 تقرير حول تقييم التدقيق الداخلي كاإ�سافة للـ 34 تقييم التي اأجريت يف 



47تقرير عام 2010 وخطة عمل 2011

عام 2009 بهدف حتديد الفجوات يف االأداء واملجاالت التي بحاجة اإىل حت�سني ورفع اأداء التدقيق الداخلي اإىل 

م�ستوى املمار�سات املعتمدة. كما ت�سمل االأهداف الرئي�سية لهذا التقييم احل�سول على تاأكيدات متعلقة بدور 

وحدات التدقيق الداخلي يف ت�سليط ال�سوء على املجاالت االأكرث عر�سة للمخاطر يف اجلهات التي اأ�س�ست فيها. 

لقد مت تقييم وظائف التدقيق الداخلي اإ�ستنادًا اإىل 6 عنا�سر: جلنة التدقيق، منهجية التدقيق، الهيكل 

التنظيمي، عمليات التدقيق، تقنية املعلومات والقيمة.

      ملخ�ض تقارير تقييم �لتدقيق �لد�خلي

قـام اجلهاز باإ�سدار 1,304 تو�سية من �ساأنها تو�سيح �سورة البيئة الرقابية وتعزيز هيكل احلوكمة للجهات 

اخلا�سعة. ومتا�سيًا مع منهجية اجلهاز مت عر�س النتائج النهائية لتقييم وظائف التدقيق الداخلي يف اجلهات 

املعنية ح�سب العنا�سر باالإ�سافة اإىل الدرجة النهائية واملالحظات الرئي�سية التي مت حتديدها خالل التقييم. 

ال�سكل البياين االآتي يو�سح عدد التو�سيات ح�سب كل عن�سر:

من اأ�سل 63 جهة خا�سعة مت تقييمها يف عام 2010، اجتازت 32 جهة متطلبات النجاح يف معايري التقييم التي 

و�سعها اجلهاز، بينما مل تنجح  31 جهة، كما هو مو�سح يف ال�سكل االآتي:

153
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273
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3.3.3   برنامج مكافحة �لحتيال

اأن�ساأ اجلهاز برنامج مكافحة االحتيال مل�ساعدة اجلهات اخلا�سعة يف الت�سدي امل�سبق جتاه مكامن خماطر 

االحتيال والف�ساد واملخالفات »االحتيال«. يهدف الربنامج اإىل توفري الدعم للجهات اخلا�سعة يف العديد من 

املجاالت مثل تطوير ال�سيا�سات اخلا�سة مبكافحة االحتيال، واإجراء تقييم ملخاطر االحتيال، وتدريب املوظفني 

يف تطبيق �سيا�سة مكافحة االحتيال وقواعد ال�سلوك املهني، وتطوير وتطبيق اأ�ساليب واأنظمة االإف�ساح اخلا�سة 

بالتقارير ال�سرية.

      تقييم خماطر �لحتيال

و�سع اجلهاز منهجية »تقييم خماطر االحتيال« التي �سيتبعها اجلهاز واجلهات اخلا�سعة يف مرحلة التخطيط 

اأو عند العزم على اإجراء تقييم ملخاطر االحتيال كجزء من اأعمال اإدارة خماطر االحتيال. يهدف التقييم اإىل 

م�ساعدة اجلهات يف حتديد نقاط ال�سعف يف الرقابة، وحتديد الفجوات، وو�سع االأولويات بالن�سبة للرقابة 

املتعلقة باإدارة املخاطر. خالل 2010، قام اجلهاز بتنفيذ 6 تقييمات ملخاطر االحتيال ومراجعات م�ستقلة وقدم 

حتلياًل مف�ساًل اإىل جانب بع�س التو�سيات الالزمة لتحديد مكامن االحتيال وتاأثريها املتوقع وذلك لتح�سني 

�سيا�سات النظام واالإجراءات والعمليات يف اجلهات اخلا�سعة.

فيما يلي بع�س التو�سيات الرئي�سية املقدمة من اجلهاز لعدد من اجلهات اخلا�سعة:

1.    و�سع �سيا�سة ملكافحة االحتيال وقواعد لل�سلوك املهني والتي يتوجب على كافة املوظفني قراءتها والتوقيع 

على االإلتزام بها �سنويًا.

2.    و�سع قواعد ال�سلوك املهني للموردين يف حالة زيادة القيمة التعاقدية عن حد معني.

3.    و�سع �سيا�سة خ�سو�سية البيانات من قبل اجلهة تو�سح توقعاتها املتعلقة بخ�سو�سية البيانات وم�ساركة 

املعلومات ال�سرية.

4.    اإجراء تدريب للتوعية مبخاطر االحتيال جلميع املوظفني.

5.    اإجراء تقييم منف�سل و�سامل ملخاطر االحتيال من قبل وحدة التدقيق الداخلي يف اجلهة.

خمرجات �ملجموعة �لثالثة: دعــم �ملحـا�شبـة  4.3

يف عام 2010، اأ�سدر اجلهاز 19 تقرير يف اإطار هذه املجموعة من املخرجات. ومت تقدمي عدد من التقارير اإىل  

�سمو ويل العهد من قبل رئي�س اجلهاز ب�ساأن امل�سائل النا�سئة من اأعمال التدقيق التي اأجنزها اجلهاز خالل العام.

ومن بني التقارير املقدمة يف اإطار هذه املجموعة تقرير املحا�سبة ال�سنوي الذي يقوم اجلهاز باإ�سداره يف الـربع 

االأول مـن كل عـام. كمــا قدم رئي�س اجلهـاز عددًا من التقارير الأع�ساء املجل�س التنفيذي وكبار امل�سوؤولني 

التنفيذيني االآخرين يف احلكومة.

      �مل�شــورة و�مل�شــاعدة

يقدم اجلهاز امل�سورة وامل�ساعدة بناًء على ا�ستالم خطاب اأوطلب ر�سمي من اجلهة اخلا�سعة وبعد موافقة رئي�س 

اجلهاز. قدم اجلهاز عددًا من خدمات امل�سورة وامل�ساعدة واأ�سدر تقارير حولها تت�سمن تو�سيات بتح�سينات يف 

اال�سرتاتيجية، والهيكل التنظيمي، واالأداء يف اجلهة اخلا�سعة.
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فيما يلي بع�س االأمثلة على خدمات امل�سورة وامل�ساعدة التي مت تقدميها خالل عام 2010 :

برنامج �حلوكمة

بعد مراجعة اجلهاز لالإطار الت�سغيلي للحوكمة وتقدمي تو�سياته، اأن�سئت جلنة احلوكمة مبوجب القرار رقم )17( لعام 

2010 ال�سادر عن املجل�س التنفيذي لالإ�سراف على تطوير وتنفيذ مبادئ واأطر احلوكمة التي اأو�سى بها اجلهاز.

ومت حتديد 6 جماالت للحوكمة من املقرر اأن تتوىل هذه اللجنة الرتكيز عليها وهي:

      امل�سرتيات

      اخلدمة العامة

      املالية واإدارة االأداء

      البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتخطيط املوارد

      حوكمة املوؤ�س�سات العامة

و�سع اجلهاز االإطار الت�سغيلي لعمل جلنة احلوكمة، ودعم تطوير نطاق عمل مف�سل للربنامج، و�ساعد يف 

التن�سيق بني امل�ساريع املختلفة حتت جلنة احلوكمة.  كما يقدم اجلهاز اخلربة الفنية واملهنية واالأبحاث 

وم�ساركة املعرفة يف خمتلف جماالت احلوكمة مبا يف ذلك امل�سرتيات واخلدمة العامة واملالية واحلوكمة ل�سمان 

التنفيذ الناجح ملخرجات الربنامج. عالوة على ذلك، ي�ساعد اجلهاز جلنة احلوكمة من خالل تطوير االإطار 

الت�سغيلي وو�سع قواعدحوكمة املوؤ�س�سات العامة.

�مل�شورة �لفنية �ملحا�شبية

اأ�سدر اجلهاز خالل العام املن�سرم اأوراق عمل حما�سبية فنية للجهات اخلا�سعة يف موا�سيع حمددة بهدف 

االرتقاء بجودة وفهم وتطبيق املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية  )IFRS( ومعايري املحا�سبة الدولية للقطاع 

العام )IPSAS( يف اجلهات املهتمة بهذا املجال يف اأبوظبي. كما قدم اجلهاز الن�سح وامل�سورة يف املوا�سيع 

املحا�سبية يف اجلهات اخلا�سعة حيث اأ�سدر36 ورقة عمل حما�سبية فنية يف عام 2010. ويقوم اجلهاز من خالل 

منتدى اأبوظبي للمعايري املحا�سبية بتقدمي امل�سورة املحا�سبية للجهات اخلا�سعة للتاأكد من توافق املعاجلات 

املحا�سبية فيها. 

      �لتمثيل �ملحلي و�لدويل

يبحث اجلهاز با�ستمرار عن فر�س اكت�ساب املعرفة حول املمار�سات العاملية التي من �ساأنها امل�ساهمة يف االإرتقاء 

مببـداأ املحا�سبة وال�سفـافية، لذلك يحـر�س اجلـهاز على التوا�سـل مع املنظمـات املحلية والدوليـة التـي تلعـب دورًا 

مماثال لدور اجلهاز اأو دور تنظيمي ورقابي يف جماالت امل�ساءلة واملحا�سبة والتدقيق.

يف عام 2009، ح�سل اجلهاز على ع�سوية يف املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق امل�ستقلني )IFIAR( وبذلك 

اأ�سبح اأول جهة يف ال�سرق االأو�سط حت�سل على هذه الع�سوية، ويف عام 2010 ا�ست�ساف اجلهاز هذا املنتدى يف 

اإمارة اأبوظبي وبذلك اأ�سبحت دولة االإمارات العربية املتحدة اأول بلد عربي ي�ست�سيف هذا املنتدى يف ن�سخته 

ال�سابعة وبح�سور اأكرث من 130 ممثل من اأكرث من 30 دولة.
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كما ا�ست�سـاف اجلهاز وفود من خمتلف املنظمات املحلية والدولية لتبادل املعرفة واالإطالع على اأف�سل 

املمار�سات عالوة على ح�سور العديد من الفعاليات حمليًا ودوليـــــًا مثل موؤمتر التدقيق ال�سنوي احلادي ع�سر 

ملنطقة اخلليج بتنظيم من جمعية املدققني الداخليني يف دولة االإمارات العربية املتحدة والذي عقد يف اأبوظبي، 

واالجتماع الثامن للمنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق امل�ستقلني )IFIAR( الذي عقد يف مدريد، ومنتدى 2010 

ملنظمي املحا�سبة الدوليني الذي عقده االإحتاد الوطني للمحا�سبني القانونيني االأمريكي »نا�سبا«، وقمة جدول 

االأعمال العاملي للمنتدى االقت�سادي العاملي يف دبي حيث �سارك رئي�س اجلهاز كع�سو يف جمل�س جدول االأعمال 

العاملي املتعلق مبكافحة الف�ساد بعد توجيه دعوة ر�سمية له من املنتدى االقت�سادي العاملي لالن�سمام اإىل ع�سوية 

هذا املجل�س يف اأوائل عام 2010.

خمرجات �ملجموعة �لر�بعة: �لفح�ض �خلا�ض  5.3

خالل عام 2010، ورد للجهاز 33 بالغ و�سكوى من اجلهات اخلا�سعة واجلهات االأمنية واالأفراد باالإ�سافة 

اإىل اإدارات داخلية يف اجلهاز مقارنة بعام 2009 الذي ورد فيه 12 بالغ و�سكوى. مت متابعة وفح�س كافة هذه 

ال�سكاوي والبالغات بح�سب اإجراءات الفح�س اخلا�س التي و�سعها اجلهاز ووفقًا لالئحة التحقيق والتاأديب 

ال�سادرة عنه. 

فيما يلي تو�سيح لالإجراءات التي مت اتخاذها بعد فح�س البالغات وال�سكاوي الواردة:

تبني من حتقيقات اجلهاز خالل العام 2010، اإنطواء واقعتني �سمن البالغات وال�سكاوي الواردة على وجود 

�سبهة اجلرمية اجلزائية حيث مت اإخطار النيابة العامة الإتخاذ اإجراءاتها الالزمة.

هذا وقد تبني اأي�سًا من فح�س البالغات وال�سكاوي الواردة خالل العامني 2009 و 2010 اأنها يف جمملها تتعلق 

مبخالفات يف االأمور التالية:

      اإ�ستغالل وظيفي وتعار�س امل�سالح. 

      عدم االلتزام بقوانني واأنظمة ولوائح واإجراءات امل�سرتيات.

      االإهمال يف اإدارة واإنفاق املال العام.

      خمالفة قواعد ال�سلوك املهني.

2010 2009�لإجـــر�ء�ت �ملتخـــذةم

35اإجراء حتقيق1

89اإجراء فح�س2

116حفظ لعدم ال�سحة اأو لعدم االأهمية اأو لعدم وجود املخالفة3

02اإر�سال جلهات اأخرى – خارج اإخت�سا�س اجلهاز4

01تقدمي خربة فنية بناًء على طلب جهة ق�سائية5

1233جمموع �لبلغات و�ل�شكاوي �لو�ردة للجهاز
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�حلـــالة �لأولـــى

�سكوى موظف باإحدى ال�سركات امل�ساهمة العامة �سد اأحد روؤ�ساء االأق�سام باإحدى اجلهات احلكومية التي 

تتعامل مع �سركته بح�سول رئي�س الق�سم على عموالت مالية مببالغ جتاوزت 290 مليون درهم وبن�سب تزيد 

عن 35% من التعاقدات املربمة بني اجلهة احلكومية وال�سركة.

 وباإجراء التحقيقات تبني �سحة االإدعاء مع اإكت�ساف خمالفات مماثلة مع �سركات اأخرى وتورط بع�س 

املدراء من �سركة امل�ساهمة العامة مع موظف اجلهة احلكومية حل�سوله على تلك العموالت بدون وجه حق 

وقد انتهى الراأي باإخطار اجلهة احلكومية التخاذ االجراء التاأديبي جتاه املوظفني املخالفني لديها.

 كذلك مت اإخطار النيابة العامة بالواقعة نظرًا الإنطوائها على �سبهة اجلرمية اجلزائية حيث قامت النيابة 

بدورها بالتحقيق اجلنائي وانتهت اإىل اإحالة املتهمني جنائيًا للمحاكمة اجلزائية.

�حلـــالة �لثانيــــة

بالغ جهة اأمنية �سد وكيل جهة حكومية لتجاوز اإخت�سا�ساته الوظيفية من خالل اإ�سدار قرارات تتعلق 

باأمور مالية بتكلفة تزيد على 580 مليون درهم، وقد تبني من فح�س البالغ عدم اإخت�سا�س هذا الوكيل 

باإ�سدار مثل هذه القرارات.

 واأثناء الفح�س قام امل�سكو يف حقه بالعدول عن قراره واإلغائه وبناًء عليه مت اإخطار اجلهة املعنية بنتائج 

الفح�س.

�حلـــالة �لثالثــــة

بالغ جهة اأمنية �سد مدير عام اأحد اجلهات احلكومية برت�سية املناق�سات بطريقة م�سبوهة واإ�سناد اأعمال 

باالأوامر املبا�سرة باملخالفة لقوانني ولوائح واإجراءات املناق�سات.

 وقد تبني من التحقيق قيام امل�سكو يف حقه واآخر باإرتكاب املخالفات املن�سوبة اإليهما وعدم اأدائهما العمل 

املنوط اإليهما بدقة واأمانة ومل يراعيا اأحكام القانون والنظم واللوائح املتعلقة بامل�سرتيات واملناق�سات 

وخالفا واجبات الوظيفة وقواعد ال�سلوك املهني ) بلغت تعاقدات اجلهة عن فرتة الفح�س حوايل 700 

مليون درهم (.

االأمر الذي ترتب عليه اإخطار اجلهة احلكومية مبجازاة املخالفني تاأديبيًا واإخطار اجلهة االأمنية ذات 

العالقة بالتحري عن �سبهة اجلرائم اجلزائية والتي قامت بدورها باإبالغ النيابة العامة عن الواقعة.

فيما يلي ملخ�س الأبرز التحقيقات ال�ساملة التي مت اإجرائها خالل العام 2010:
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خمرجات �ملجموعة �خلام�شة: مركز �أد�ء للتدريب  6.3

يف عام 2010، قام اجلهاز باإعادة ت�سميم جمموعة املخرجات هذه لت�ساهم يف حتقيق االأهداف املرجوة من 

مركز اأداء للتدريب، ومت ت�سميمها ب�سكل متكامل بحيث يتم تاأ�سي�س مركز للتميز يلبي كافة االحتياجات 

التدريبية باالإ�سافة اإىل توفري نطاق متكامل من اخلدمات التي من �ساأنها مواكبة امل�ستجدات والتطورات واأف�سل 

املمار�سات العاملية.

فيما يلي املخرجات الرئي�سية التي مت حتديدها �سمن هذه املجموعة:

      تاأهيل مدققني اماراتيني

      االأبحاث وم�ساركة املعرفة

      املوؤمترات وور�س العمل

1.6.3  تاأهيل مدققني �إمار�تيني

�سمم مركز اأداء للتدريب عدد من برامج التدريب للم�ساهمة يف تاأهيل عدد اأكرب من املدققني االإماراتيني يف 

احلكومة حيث تقدم هذه الربامج التدريب والدعم الالزم  مل�ساعدة امللتحقني بها يف احل�سول على �سهادات 

تدريبية مهنية متخ�س�سة يف جمايل املحا�سبة والتدقيق مثل الربامج التاأهيلية الإجتياز اختبار املحا�سبني 

القانونيني املعتمدين )CPA( واختبار املدققني الداخليني املعتمدين)CIA( ملواطني الدولة.

ومن اجلدير بالذكر اأنه يف اأكتوبر عام 2010، تكللت املبادرة التي اأطلقها اجلهاز منذ عامني ال�ست�سافة امتحان 

الزمالة االأمريكية ل�سهادة »املحا�سب القانوين املعتمد« )CPA( يف املنطقة واأبوظبي بالنجاح حيث اأبلغ االإحتاد 

الوطني للمحا�سبني القانونيني االأمريكي »نا�سبا« اجلهاز مبوافقته على اإجراء هذا االمتحان العريق بعد مائة 

عام من تاأ�سي�سه خارج الواليات املتحدة االأمريكية للمرة االأوىل، واأنه مت اختيار اأبوظبي كاأحد مواقع تقدمي 

االإمتحان ويكون بذلك يف متناول اجلميع. وقد التحق بهذه الربامج التدريبية منذ تاأ�سي�سها 23 اإماراتي و�سيتم 

قبول 10 طلبات لاللتحاق بها خالل عام 2011.

2.6.3  �لأبحاث وم�شاركة �ملعرفة

عمل اجلهاز خالل عام 2010 على عدة م�ساريع كان �سمنها م�ساريع اإح�سائية ومرجعية �ساهمت يف تقدمي  اأفكار 

جديدة للحكومة واجلهات اخلا�سعة، واإ�سدار اأوراق بحثية، وتطوير اأنظمة جديدة لتحديد االإجراءات وحفظ 

املعلومات ب�سكل ي�سهل ا�ستخدامها واحل�سول عليها. اأ�سدرت وحدة االأبحاث وم�ساركة املعرفة يف اجلهاز اأكرث من 

120 بحث خالل عام 2010، تت�سمن تقريرين اإح�سائيني رئي�سيني، و4 اأوراق بحثية، و10 اأبحاث رئي�سية.

 

اأطلق اجلهاز عدد من املبادرات لتمكني م�ساركة املعرفة يف احلكومة واجلهات اخلا�سعة مثل:

بو�بة �ملعرفة

يف عام 2010 اأطلق اجلهاز بوابة املعرفة االإلكرتونية )e-maarifa( بهدف خلق من�سة لتبادل املعرفة لكافة 

اجلهات اخلا�سعة. هذا وقد مت اإطالق املوقع االلكرتوين لبوابة املعرفة )https://www.e-maarifa.ae( ر�سميًا 
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من خالل اإطالق اأول نافذة للتدقيق واملدققني الداخليني بعنوان “اإدارة التدقيق – اأبوظبي” كاأحد املواقع 

�سمن بوابة املعرفة. ي�سم موقع »اإدارة التدقيق – اأبوظبي« معظم العاملني يف وحدات التدقيق الداخلي يف 

حكومة اأبوظبي حيث و�سل عدد اأع�ساء هذ املوقع اإىل اأكرث من 300 ع�سو من حوايل 65 جهة حكومية يتبادلون 

املعلومات واخلربات من خالل حلقات النقا�س واأوراق العمل. 

)ADAA Digest( جملة �أد�ء �لإلكرتونية

يف عام 2010، مت اإعادة هيكلة جملة اأداء االإلكرتونية ال�سهرية التي ي�سدرها اجلهاز حول املعايري املحا�سبية 

الإعداد التقارير املالية )عرفت �سابقًا بـ IFRS Digest( لت�سمل موا�سيع عدة منها اأهم م�ستجدات اجلهاز، 

االإ�سدارات اجلديدة ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية )IASB( وجمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع 

العام )IPSASB( وجمال املحا�سبة، باالإ�سافة اإىل تعامالت اجلهات ذات ال�سلة، واملحا�سبة املتعلقة بالتعامالت 

مع اجلهات احلكومية، والتحويالت الغري مادية لالأ�سول وغريها من املوا�سيع. يتم اإ�سدار هذه املجلة يف 

�سفحة واحدة فقط وحتمل الروابط املوؤدية اإىل مواقع ذات �سلة واإ�سدارات اأ�سمل للموا�سيع املطروحة. تغطي 

جملة اأداء االإلكرتونية العديد من املوا�سيع التي يهتم بها اجلهاز يف جمال املحا�سبة.  كما مت اإطالق مبادرة 

متخ�س�سة للم�ساعدة فيما يتعلق باملعايري الدولية الإعداد التقارير املالية )IFRS( حيث يتم ا�ستالم طلب 

امل�ساعدة وامل�سورة من داخل وخارج اجلهاز حول تف�سريات وتو�سيحات للمعايري وامل�ستجدات وبناًء على ذلك 

ي�سدر اجلهاز ورقة عمل موجهة اإىل مقدمي الطلب املعنيني.

عامل �ل�شفافية و�ملحا�شبة

ي�سدر اجلهاز �سهريًا املجلة االإلكرتونية »عامل ال�سفافية واملحا�سبة« باللغة االجنليزية والتي تعنى مبوا�سيع 

خمتلفة واأحدث االأبحاث يف العديد من املجاالت ذات ال�سلة.

�أدلة �ملمار�شات 

اأطلق اجلهاز خالل عام 2010 دلياًل الأف�سل املمار�سات املتبعة يف التدقيق الداخلي حتت عنوان »دليل التدقيق 

الداخلي« بهدف م�ساعدة وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�سعة لتح�سني املمار�سات االإدارية وتوحيد 

منهجية العمل بناًء على اأف�سل املمار�سات العاملية.

3.6.3  �ملوؤمتر�ت وور�ض �لعمل

 ينظم اجلهاز املوؤمترات وور�س العمل للجهات اخلا�سعة واالأفراد حول املوا�سيع التي تندرج حتت دوره االأ�سا�سي 

و�سمن نطاق اخلربات املتوفرة لديه.  وفيما يلي نبذة عن ن�ساطات اجلهاز خالل العام 2010:  

منتدى �أبوظبي للمعايري �ملحا�شبية 

اأطلق اجلهاز هذا املنتدى الذي يجمع ممار�سي مهنة التدقيق يف مكاتب التدقيق العاملية املتواجدة يف اأبوظبي 

وبرئا�سة مدير اإدارة معايري املحا�سبة والتدقيق يف اجلهاز حيث يتم مناق�سة امل�ساكل املتعلقة باملعايري املحا�سبية 

احلالية واملتوقعة. يهدف هذا املنتدى اإىل توحيد تف�سري معايري املحا�سبة وبناء قاعدة موحدة للتف�سريات 

املتعلقة بهذه املعايري حمليًا وحتديد قبول العمل بها اأم ال والذي من �ساأنه حت�سني جودة التقارير املالية والقدرة 

على اإجراء املقارنات بينها.
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�جتماع وحد�ت �لتدقيق �لد�خلي

مت اإقامة االجتماع ال�سنوي الثاين لوحدات التدقيق الداخلي يف فرباير من عام 2010 بح�سور روؤ�ساء وحدات 

التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�سعة ودار النقا�س حول التحديات التي تواجه املهنة، واملنهجيات املتبعة، 

والقوانني واللوائح الداخلية، ومت تقدمي قواعد تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�سعة )SAAR (، اإ�سافة 

اإىل اإتاحة الفر�سة للتبادل املعريف حول اأف�سل املمار�سات والتطورات.

حلقات �لنقا�ض و�لور�ض

عقد اجلهاز حلقة نقا�س حول تقييم االإدارة املالية الأكرث من 60 ممثل عن االإدارات املالية يف اجلهات اخلا�سعة 

ليتم تقدمي منهجية العمل واأهداف التقييم وفوائده كما مت فتح املجال لطرح الت�ساوؤالت حول جوانب التقييم 

املختلفة. ا�ست�ساف اجلهاز كذلك ور�ستي عمل ملمثلني من دائرة الق�ساء يف اأبوظبي حول خدمات اجلهاز 

وحتديدًا الفح�س اخلا�س. 

خطة عمل 2011  7.3

�سيقوم اجلهاز بتنفيذ اخلطة ال�سنوية لعام 2011 وتقدمي خدمات متنوعة تخدم احتياجات االأطراف ذات 

العالقة ب�سكل عملي ومنظم كما هو مو�سح فيما يلي:

      اإ�سدار 85 تقرير حول التدقيق والفح�س املايل.

      اإ�سدار 83 تقرير حول مراجعة االأداء واملخاطر. 

      اإ�سدار 20 تقرير حول دعم املحا�سبة.

      اإ�سدار 10 تقارير فح�س خا�س. 

      تدقيق واإ�سدار البيانات املالية املوحدة حلكومة اأبوظبي �سمن املهلة الزمنية املحددة يف قانون النظام 

املايل الإمارة اأبوظبي.

      االنتهاء من جميع اخلدمات ومنهجيات العمل املتعلقة مبجموعة خمرجات »دعم املحا�سبة« وجمموعة 

خمرجات »مركز اأداء للتدريب«.

      توظيف 10 خريجني من مواطني الدولة. 

      حت�سني وتوحيد اأ�س�س اإعداد التقارير املالية يف اجلهات اخلا�سعة مبا يتفق مع طبيعة عمل اجلهة اخلا�سعة 

وبح�سب املعايري الدولية.

      معاجلة االأمور املحا�سبية املعقدة وتوحيد تف�سري معايري التقارير املالية من خالل »منتدى اأبوظبي للمعايري 

املحا�سبية«.

      اال�ستمرار يف م�ساعدة احلكومة وجلنة احلوكمة يف تطبيق االإطار الت�سغيلي للحوكمة الذي اقرتحه اجلهاز 

خالل عام 2009.

      اال�ستمرار يف م�ساعدة وم�ساندة اجلهات اخلا�سعة يف تطوير اأداء وحدات التدقيق الداخلي واإدارة خماطر 

االأعمال واالحتيال وتطبيق قواعد احلوكمة.
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.) SAAR(التاأكد من تطبيق اجلهات اخلا�سعة لقواعد تنظيم تعيني مدققي احل�سابات      

      تعزيز دور االإدارات املالية يف اجلهات اخلا�سعة من خالل اإ�سدار تقارير »تقييم االإدارة املالية«.

      مراقبة املخرجات والنتائج التي لها عالقة مبوؤ�سرات االأداء وذلك للتاأكد من اأنها تتفق مع احتياجات 

االأطراف ذات العالقة.

      اال�ستمرار يف التوا�سل مع جهات حملية وعاملية يف جمال التدقيق من خالل االلتحاق بع�سوية اجلهات 

املنا�سبة واملفيدة.

      تطوير بوابة املعرفة لت�سمل عدد اأكرث من النوافذ وتطوير النافذة احلالية »اإدارة التدقيق – اأبوظبي«.

      اإ�سدار دليل منهجية »تقييم خماطر االحتيال«.

      اال�ستمرار يف تقدمي امل�سورة للجهات احلكومية لتطوير اإطارها اخلا�س ملكافحة االحتيال.

      حتديد مكامن خماطر االحتيال امل�سرتكة يف اجلهات اخلا�سعة وو�سع التو�سيات واحللول للتخل�س منها.

      التطوير و امل�ساعدة يف طرق تطبيق ال�سيا�سة اخلا�سة مبكافحة االحتيال.

* مت اإعادة ت�سنيف اأرقام املقارنة لتتوافق مع عر�س جمموعة املخرجات لل�سنة احلالية.

** التكلفة االجمالية متثل موازنة اجلهاز )اأهداف( والفعلي وفقًا للبيانات املالية املدققة للجهاز وت�سمل تكلفة املخرجات االأخرى للجهاز.

نـــــوع �لتقــــــريـــرم

فـعـــلـي

2010
�أهـــد�ف

2011

9685التدقيق والفح�س املايل1

8383مراجعة االأداء واملخاطر2

1920دعم املحا�سبة3

1510الفح�س اخلا�س4

NANAمركز اأداء للتدريب5

213198�إجمــــايل �لتقــــاريـر

110,287,672136,237,000�إجمــــايل �لتكلفــة**
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جهاز �أبوظبي للمحا�شبة

�لبيانات �ملالية 

مع تقرير مدققي �حل�شابات

كما يف 31 دي�سمرب 2010

البيانات المالية 
المدققة لعام 2010
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�سفحة 1 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيــان المــركز المـالي

كما في 31 ديسمبر 2010

متت املوافقة على اإ�سدار البيانات املالية بناًء على قرار رئي�س اجلهاز بتاريخ 9 فرباير 2011.

حممد �سيف املهريي                                                       ريا�س عبد الرحمن املبارك

مدير رئي�سي- املالية                                    رئي�س اجلهاز 

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 15 جزء من هذه البيانات املالية. 

�إي�شاح
2010
درهم

2009
درهم

�لأ�شول

 �لأ�شول �ملتد�ولة

425,058,43343,853,426نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

7,858,146   7,952,158  5مدينون وذمم مدينة اأخرى

  

33,010,591 51,711,572

  �لأ�شول غري �ملتد�ولة

64,716,4355,991,753ممتلكات واآالت ومعدات )�سايف(

2,617,180  71,315,047االأ�سول غري امللمو�سة )�سايف(

  

6,031,482  8,608,933

  

39,042,07360,320,505�إجمايل �لأ�شول

  

   �للتز�مات

  �للتز�مات �ملتد�ولة

83,797,75215,529,357دائنون وذمم دائنة اأخرى  

23,712,05232,892,635ح�ساب حكومة اأبوظبي

  

27,509,80448,421,992

  �للتز�مات غري �ملتد�ولة

911,532,26911,898,513خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

  

39,042,07360,320,505�إجمايل �للتز�مات
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�سفحة 2 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيـــان األداء المــالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

�إي�شاح
2010
درهم

2009
درهم

�لإير�د�ت

11109,180,583103,057,049امل�ساهمة املالية من حكومة اأبوظبي

16,420         1,107,089    اإيرادات اأخرى

   �إجمايل �لإير�د�ت

110,287,672103,073,469

   �مل�شروفات

  

92,492,62575,651,058 االأجور والرواتب ومزايا العاملني

92,588,2513,357,972خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

4,175,3964,004,178  اال�ستهالك

20,060,261  11,031,400  10 امل�سروفات االإدارية والعمومية

  

110,287,672103,073,469�إجمايل �مل�شروفات

 

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 15 جزء من هذه البيانات املالية. 
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�سفحة 3 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيان التغيرات في حساب حكومة أبوظبي 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 15 جزء من هذه البيانات املالية. 

2010
درهم

2009
درهم

32,892,63540,949,684 الر�سيد يف  1 يناير

100,000,00095,000,000 م�ساهمات م�ستلمة خالل العام

)103,057,049((109,180,583) م�ساهمات حمققة كاإيرادات خالل العام

32,892,635    23,712,052     الر�سيد يف 31 دي�سمرب
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�سفحة 4 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيـــان التدفقـــات النقــدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

�إي�شاح
2010
درهم

2009
درهم

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�شطة �لت�شغيلية

الت�سويات غري النقدية

4,175,3964,004,178اال�ستهالك

92,588,2513,357,972خم�س�س نهاية اخلدمة للموظفني

)16,420((38,000)اأرباح بيع ممتلكات واآالت ومعدات

1,284,367(94,012))الزيادة( النق�س يف املدينون والذمم املدينة االأخرى

1,628,066(11,731,605))النق�س( الزيادة يف الدائنون والذمم الدائنة االأخرى

)8,057,049((9,180,583)النق�س يف ح�ساب حكومة اأبوظبي

)1,574,482((2,954,495)9مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني امل�سددة خالل ال�سنة

�سايف التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( من االأن�سطة 

626,632     (17,235,048)الت�سغيلية

�لتدفقات �لنقدية �مل�شتخدمة يف �لأن�شطة 

�ل�شتثمارية

)998,322(  (1,511,192)  6�سراء ممتلكات واآالت ومعدات 

)36,300((86,753)7�سراء اأ�سول غري ملمو�سة

16,420       38,000        عائدات بيع ممتلكات واآالت ومعدات

�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة 

)1,018,202( (1,559,945) اال�ستثمارية

)391,570((18,794,993)�لنق�ض يف �لنقد وما يعادله

44,244,996 43,853,426 النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة

425,058,43343,853,426�لنقد وما يعادله كما يف نهاية �ل�شنة  

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 15 جزء من هذه البيانات املالية. 
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�سفحة 5 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيان مقارنة الموازنة والمبالغ الفعلية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 15 جزء من هذه البيانات املالية. 

البـيــــان

2010
مبالغ املوازنة

درهم

املبالغ الفعلية على

اأ�سا�س قابل للمقارنة

درهم

االختالفات

)عجز(/ فائ�س 

درهم

مقبو�شات

136,237,000100,000,00036,237,000امل�ساهمة من حكومة اأبوظبي

)1,069,089( 1,069,089   -                   اإيرادات من جهات غري خا�سعة

136,237,000101,069,08935,167,911�إجمايل �ملقبو�شات

�لباب �لأول – رو�تب وم�شروفات �ملوظفني �شاملة

83,586,6911,774,579 85,361,270الراتب اال�سا�سى و  العالوات االأخرى

2,311,505328,495 2,640,000بدل ر�سوم درا�سية 

2,413,5721,241,428 3,655,000 ا�سرتاكات �سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد

2,588,2511,011,749 3,600,000  مكافاآت نهاية اخلدمة

2,154,25995,741 2,250,000 التاأمني ال�سحى 

708,0832,311,917 3,020,000 تدريب املوظفني

835,852     290,878       1,126,730     م�سروفات اخرى

7,599,761  94,053,239    101,653,000 �أجمايل رو�تب وم�شروفات �ملوظفني / فائ�ض �لباب �لأول

�لباب �لثاين – م�شروفات ت�شغيلية �أخرى

1,300,000483,037816,963 اأتعاب خدمات توظيف 

11,160,0002,076,4499,083,551 اأتعاب ا�ست�سارية 

5,465,0003,652,7001,812,300 اإيجار املكاتب وم�ساريف متعلقة اأخرى

170,00059,736110,264 م�ساريف �سيارات )تاأمني،�سيانة،وقود(

)74,984(1,275,0001,349,984 ت�سغيل و�سيانة احلا�سب االىل و االأثاث ومعدات املكاتب 

23,38796,613  120,000 الكتب و اال�سرتاكات املهنية والعلمية 

1,830,000796,0501,033,950 م�ساريف الهوية املوؤ�س�سية و االإعالنات

749,979 1,840,0001,090,021 �سفر ومهمات ر�سمية

4,869,925  1,489,075       6,359,000     م�سروفات اأخرى

11,020,43918,498,561  29,519,000  �أجمايل �مل�شروفات �لت�شغيلية �لأخرى / فائ�ض �لباب �لثاين

9,069,589  (4,004,589)  5,065,000    �شايف �ملقبو�شات )�ملدفوعات( �لت�شغيلية

�لباب �لثالث- �مل�شروفات �لر�أ�شمالية

60,000 140,000 200,000 ال�سيارات

)45,399(695,399 650,000 االأثاث و معدات املكاتب

1,732,557 617,443 2,350,000 معدات احلا�سب االآيل

441,650 58,350 500,000 حت�سينات اأماكن م�ستاأجرة

1,278,247   86,753          1,365,000     اأ�سول غري ملمو�سة 

38,000       )38,000(       -                  عائدات بيع ممتلكات واآالت ومعدات

3,505,055  1,559,945     5,065,000     �أجمايل �مل�شروفات �لر�أ�شمالية / فائ�ض �لباب �لثالث

5,564,534  (5,564,534)  -                   �شايف �ملقبو�شات )�ملدفوعات(

مالحظة: يتم اإعداد موازنة اجلهاز والبيانات املالية با�ستخدام اأ�س�س خمتلفة. حيث يتم اإعداد بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية على نف�س االأ�سا�س 

الذي يّتبع الإعداد املوازنة وهو االأ�سا�س النقدي املعدل . اإن املعلومات االإ�سافية املتعلقة باملوازنة املعتمدة والت�سوية بني املبالغ املبينة يف البيان اأعاله 

واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية مت االإف�ساح عنها يف اإي�ساح رقم 15 بالبيانات املالية.
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�سفحة 6 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

1.    عـــــام

جهاز اأبوظبي للمحا�سبة »اجلهاز« هو هيئة حكومية م�ستقلة، مت اإن�ساوؤه وفقًا للقانون رقم )14( ل�سنة 2008 

والذي يحل حمل جهاز الرقابة املالية. ويتمثل دوره الرئي�سي يف: 

      التحقق من اأن اإدارة وحت�سيل و�سرف اأموال وموارد اجلهات العامة تتم بكفاءة وفاعلية واقت�سادية.

      التحقق من �سحة التقارير املالية والتزام اجلهات العامة بالقوانني واالأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.

      االرتقاء مببداأ املحا�سبة وال�سفافية يف اجلهات العامة. 

 

يقع املقر الرئي�سي للجهاز يف برج ال�سقر- �سارع حمدان بن حممد ، �س.ب: 435 اأبوظبي االإمارات العربية املتحدة.

بلغ عدد موظفي اجلهاز 138 موظف كما يف 31 دي�سمرب 2010 )2009: 143 موظف(.

2.    �أ�ش�ض �إعد�د �لبيانات �ملالية
1.2   �أ�ش�ض �لإعد�د

مت اإعداد البيانات املالية وفقًا ملعايري املحا�سبـة الدولية للقطاع العام

 )International Public Sector Accounting Standards-IPSAS(. ويف حالة غياب معيار حما�سبة دويل معني 

للقطاع العام ينطبق ب�سكل حمدد على اإحدى املعامالت، يتم تطبيق املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية على 

تلك املعامالت.

مت اإعداد البيانات املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية.

مت عر�س البيانات املالية بدرهم االإمارات العربية املتحدة، وهي العملة الرئي�سية للجهاز. 

2.2   �لتغري�ت فى �ل�شيا�شات �ملحا�شبية

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة متوافقة وثابتة من العام املا�سي فيما عدا التايل ذكره:

معيار �ملحا�شبة �لدويل للقطاع �لعام رقم 4 - �آثار �لتغري�ت يف �أ�شعار �شرف �لعملت �لأجنبية - )�ملعدل( - 

يطبق اعتبارا من 1 يناير 2010، يقدم التعديل ب�سكل رئي�سي اإر�سادات اإ�سافية ب�ساأن االعرتاف بفروق التقييم 

الناجتة عن �سايف اال�ستثمار يف العمليات االأجنبية. ومبا اأن اجلهاز ال يقوم بعمليات اال�ستثمار االأجنبي واأن عملة 

العر�س ال تختلف عن العملة الرئي�سية للجهاز، فاإن تطبيق املعيار املعدل لي�س له اأي تاأثري على بيان االأداء املايل 

وبيان املركز املايل للجهاز.
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�سفحة 7 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

2.2   �لتغري�ت فى �ل�شيا�شات �ملحا�شبية )تتمة(

معيار �ملحا�شبة �لدويل للقطاع �لعام رقم 31 - �لأ�شول غري �مللمو�شة - يطبق املعيار اجلديد اعتبارا من 

1 اأبريل 2011، ويقدم توجيهات �ساملة ب�ساأن التحديد، االعرتاف، القيا�س واإعداد االإف�ساحات ذات ال�سلة 

لالأ�سول غري امللمو�سة.

قامت االإدارة بالتطبيق املبكر ملعيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام رقم 31 باأثر رجعي ومبا اإن اجلهاز قد قام 

�سابقًا باالعرتاف باالأ�سول غري امللمو�سة من خالل تطبيق متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم 38 »االأ�سول 

غري امللمو�سة«، فاإن التطبيق املبكر ملعيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام رقم 31 لي�س له اأي تاأثري على بيان 

االأداء املايل وبيان املركز املايل للجهاز. 

معيار �ملحا�شبة �لدويل للقطاع �لعام 24 عر�ض معلومات �ملو�زنة يف �لبيانات �ملالية – الأغرا�س تعزيز مبداأ 

املحا�سبة وال�سفافية على م�ستوى البيانات املالية، قام اجلهاز طوعا بتطبيق هذا املعيار منذ 1 يناير 2010. اإن 

تطبيق هذا املعيار يتطلب عر�س بيان اإ�سايف وعدد من االإف�ساحات اجلديدة، حيث يتم عر�س بيان مقارنة 

املبالغ املقدرة والفعلية �سمن البيانات املالية والذي يو�سح مقارنة بني املوازنة واملبالغ الفعلية على اأ�سا�س قابل 

للمقارنة. اإن تطبيق هذا املعيار يوؤثر فقط على عر�س البيانات املالية وال يوجد اأثر على بيان املركز املايل وبيان 

االأداء املايل للجهاز.

مل يتم عر�س معلومات املقارنة لبيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية واالإف�ساحات املرتبطة به وذلك كما هو 

متاح ح�سب الفقرة 52 من املعيار 24.

 3.2    �لتغري�ت �مل�شتقبلية يف �ل�شيا�شات �ملحا�شبية – معايري �ملحا�شبة 
          �لدولية للقطاع �لعام �ل�شادرة وغري ملزمة �لتطبيق

مل يقم اجلهاز بتبني املعايري اجلديدة ال�سادرة اأو املعدلة واملذكورة اأدناه والتي مل يحن تاريخ نفاذها خالل 

ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010.

      معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام 25 – اإمتيازات املوظفني 

      معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام 27 – الزراعة

      معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام 28 – االأدوات املالية: العر�س

      معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام 29 – االأدوات املالية: االعرتاف والقيا�س 

      معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام 30 – االأدوات املالية: االإف�ساحات 

      حت�سينات يف معايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام )نوفمرب 2010(

اإن تطبيق تلك املعايري اأوتعديالتها والتح�سينات يف املعايري يف امل�ستقبل لن يوثر على املركز املايل اأو االأداء املايل 

للجهاز، ولكن قد ين�ساأ عنها تعديالت يف عر�س البيانات املالية واالإي�ساحات االإ�سافية اأو املعدلة.



تـقـــــــريــر المحـــــاسبـــة 2011

البيانات المالية المدققة لعام 2010 68

�سفحة 8 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

4.2   �لتقدير�ت و�لفرت��شات غري �ملوؤكدة

اإن التقديرات واالفرتا�سات الرئي�سية املتعلقة مبنافع م�ستقبلية وغري املوؤكدة يف تاريخ املركز املايل والتي لها 

خماطر هامة قد تت�سبب يف اإجراء تعديالت مادية للمبالغ املدرجة بالبيانات املالية خالل ال�سنة القادمة هي 

مو�سحة اأدناه:

�لنخفا�ض يف قيمة �ملدينون و�لذمم �ملدينة �لأخرى

يتم عمل تقدير ملبالغ املدينون والذمم املدينة االأخرى عندما يكون حت�سيل املبالغ بالكامل غري حمتمل. يتم 

عمل هذا التقدير ب�سكل فردي على املبالغ الهامة. اأما املبالغ غري الهامة، والتي اإنق�ست مواعيد اإ�ستحقاقها، 

يتم تقييمها ب�سكل جماعي ويتم عمل خم�س�س وفقًا ملدة انق�ساء االإ�ستحقاق. وقد بلغ الر�سيد االإجمايل 

للمدينون والذمم املدينة االأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2010  مبلغًا وقدره 7,952,158 درهم )2009: 7,858,146 

درهم( ومل يتم تكوين خم�س�س للديون امل�سكوك يف حت�سيلها )2009: �سفر(.

�لأعمار �لإنتاجية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

حتدد اإدارة اجلهاز االأعمار االإنتاجية املقدرة ملمتلكاتها واآالتها ومعداتها بغر�س احت�ساب االإ�ستهالك. يتم 

حتديد هذا التقدير بعد االأخذ يف االعتبار املدة املتوقع فيها اإ�ستخدام االأ�سل وطبيعة التاآكل والتقادم. تقوم 

االإدارة على اأ�سا�س �سنوي مبراجعة القيمة املتبقية واالأعمار االإنتاجية ويتم تعديل م�سروف االإ�ستهالك 

امل�ستقبلي عندما تعتقد االإدارة باأن االأعمار االإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة. وقد بلغ �سايف القيمة 

الدفرتية للممتلكات واالالت واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 2010  مبلغا وقدره 4,716,435 درهم )2009: 

5,991,753 درهم(

�لأعمار �لإنتاجية للأ�شول غري �مللمو�شة

حتدد اإدارة اجلهاز االأعمار االإنتاجية املقدرة لالأ�سول غري امللمو�سة بغر�س احت�ساب اال�ستهالك. يتم حتديد هذا 

التقدير بعد االأخذ يف االعتبار النمط املتوقع ال�ستهالك املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية اأو اخلدمات املحتملة الأ�سل 

ما. تقوم االإدارة على اأ�سا�س �سنوي مبراجعة القيمة املتبقية واالأعمار االإنتاجية ويتم تعديل م�سروف اال�ستهالك 

امل�ستقبلي عندما تعتقد االإدارة باأن االأعمار االإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة. وقد بلغ �سايف القيمة 

الدفرتية لالأ�سول غري امللمو�سة يف 31 دي�سمرب 2010 مبلغا وقدره 1,315,047 درهم )2009: 2,617,180 درهم(.

3.    ملخ�ض �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة
1.3   حتقيق �لإير�د�ت

�مل�شاهمة �ملالية من حكومة �أبوظبي: يتم اإثبات امل�ساهمة املالية من حكومة ابوظبي كاإيرادات عند ا�ستالمها 

ويف حدود امل�سروفات ال�سنوية، بعد خ�سم االإيرادات االأخرى خالل العام، ويتم اإ�سافة املبلغ الزائد عن 

م�سروفات ال�سنة اإىل ح�ساب حكومة اأبوظبي كاإيراد موؤجل حتت بند االلتزامات املتداولة.
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�سفحة 9 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

1.3   حتقيق �لإير�د�ت  )تتمة(

�إير�د�ت �خلدمات: يتم اإثبات اإيرادات اخلدمات عندما يتم تقدمي اخلدمة وبناًء على مرحلة اكتمال املعاملة يف 

تاريخ املركز املايل.

2.3   ممتلكات و�آلت ومعد�ت

يتم اإثبات املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�سًا اال�ستهالك املرتاكم، كما يتم ا�ستهالكها بطريقة الق�سط 

الثابت وذلك على مدار العمر االإنتاجي املقدر لكل منها كما يلي:

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات الأي انخفا�س عندما ت�سري االأحداث اأو التغريات يف 

الظروف اإىل عدم اإمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية. ويف حال وجود هذا املوؤ�سر، وعندما تكون القيمة الدفرتية 

اأعلى من القيمة املمكن ا�سرتدادها، يتم تخفي�س قيمة االأ�سل املرحلة لقيمته القابلة لال�سرتداد.  ويتم االعرتاف 

بخ�سائر انخفا�س القيمة عندما تزيد القيمة املرحلة الأ�سل ما عن قيمته القابلة لال�سرتداد.  

3.3   �لأ�شول غري �مللمو�شة

تتمثل االأ�سول غري امللمو�سة يف برامج احلا�سب االآيل، ويتم اإثباتها بالتكلفة ناق�سًا اال�ستهالك املرتاكم، كما يتم 

ا�ستهالكها بطريقة الق�سط الثابت وذلك على مدار العمر االإنتاجي املقدر لها وهو 3 �سنوات.

يتم مراجعة القيمة الدفرتية لالأ�سول غري امللمو�سة الأي انخفا�س عندما ت�سري االأحداث اأو التغريات يف الظروف 

اإىل عدم اإمكانية ا�سرتداد املبلغ املرحل لالأ�سل. ويف حال وجد هذا املوؤ�سر، وعندما يكون املبلغ املرحل اأعلى 

من مبلغ اخلدمة القابل لال�سرتداد، يتم تخفي�س قيمة االأ�سل الدفرتية ملبلغ اخلدمة القابل  لال�سرتداد.  ويتم 

االعرتاف بخ�سائر انخفا�س القيمة عندما يزيد املبلغ املرحل لالأ�سل عن مبلغ اخلدمة القابل لالإ�سرتداد. 

�سنوات

4ال�سيارات 

4االأثاث واملفرو�سات 

3اأجهزة احلا�سب االآيل     

4تركيبات وحت�سينات يف مباين م�ستاأجرة

3اآالت واأجهزة ومعدات
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�سفحة 10 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

4.3   �ملدينون و�لذمم �ملدينة �لأخرى

تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة االأ�سلي خم�سومًا منها املبالغ املقدر عدم حت�سيلها، ويتم عمل تقدير للديون 

امل�سكوك يف حت�سيلها عندما يكون هناك احتمال لعدم حت�سيلها، كما ت�سطب الديون املعدومة عندما يكون 

حت�سيل املبالغ بالكامل غري حمتمل. 

5.3   �لد�ئنون و�لذمم �لد�ئنة �لأخرى

يتم اإثبات املطالبات للمبالغ امل�ستحقة الدفع فى امل�ستقبل للب�سائع واخلدمات التي مت احل�سول عليها �سواء متت 

املطالبة بها من قبل املورد اأو مل تتم.

6.3   خم�ش�شات

يتم اإثبات املخ�س�سات اإذا كان على اجلهاز اأي التزام )قانوين اأو متوقع( ناجت عن حدث �سابق واإن تكلفة ت�سوية 

االإلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل موثوق. 

7.3   خم�ش�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

يتم احت�ساب خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا لالئحة املوارد الب�سرية املعتمدة باجلهاز، كما يتم 

االإف�ساح عنه كالتزامات غري متداولة، والتي ترتكز على اأ�سا�س االلتزام الذي قد ين�ساأ فيما لو مت اإنهاء خدمات 

جميع موظفي اجلهاز بتاريخ البيانات املالية، وذلك با�ستثناء املوظفني من مواطني دولة االإمارات العربية 

املتحدة واملطبق عليهم اأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2000 )املعدل( ب�ساأن معا�سات ومكافاآت التقاعد املدنية 

الإمارة اأبوظبي وتعديالته.

8.3   �لنقد وما يعادله

ي�ستمل النقد وما يعادله على النقد واالأر�سدة لدى البنك والودائع التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من 

تاريخ االإيداع.

9.3   �ملعاملت بالعملت �لأجنبية

يجري قيـد املعامالت امل�سجلة بالعمالت االأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. كما يعاد 

حتويل االأ�سول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ 

املركز املايل. ويتم  ت�سجيل الفروقات الناجتة عن عمليات التحويل �سمن بيان االأداء املايل. 
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�سفحة 11 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

نقد يف �ل�شندوق ولدى �لبنوك  .4

مدينون وذمم مدينة �أخرى  .5

2010
درهم

2009
درهم

25,050,43343,846,407نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

7,019         8,000         عهد نرثية

25,058,43343,853,426

2010
درهم

2009
درهم

2,289,7791,638,655م�سروفات مدفوعة مقدمًا
4,868,2184,913,062�سلف وقرو�س موظفني

1,306,429 794,161   مدينون اآخرون 

7,952,158 7,858,146
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�سفحة 12 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

ال�سيارات

درهم

االأثاث 

واملفرو�سات 

درهم

اأجهزة احلا�سب 

االآيل 

درهم

تركيبات 

وحت�سينات يف 

مباين م�ستاأجرة 

درهم

اآالت واأجهزة 

ومعدات 

درهم

االإجمايل

 درهم

2010
التكلفة:

680,0001,957,3423,388,4663,749,5291,198,28210,973,619      الر�سيد كما يف 1 يناير 2010  

140,000617,579617,44358,35077,8201,511,192 االإ�سافات

)125,000(    -              -               -               -               )125,000( اال�ستبعادات

695,0002,574,9214,005,9093,807,8791,276,10212,359,811 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2010

جممع اال�ستهالك:

616,2241,925,7931,161,653671,8544,981,866 606,342 الر�سيد كما يف 1 يناير 2010

69,050503,246986,064943,442284,7082,786,510ا�ستهالك الفرتة

)125,000(  -              -              -              -               )125,000(اال�ستبعادات

550,3921,119,4702,911,8572,105,095956,5627,643,376  الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2010

�سايف القيمة الدفرتية:

144,6081,455,4511,094,0521,702,784319,5404,716,435كما يف 31 دي�سمرب 2010

2009
التكلفة:

680,0001,897,0823,411,8024,843,738790,99611,623,618 الر�سيد كما يف 1 يناير 2009

60,260512,90117,875407,286998,322-االإ�سافات

)1,648,321(-              )1,112,084()536,237(-              -              اال�ستبعادات

680,0001,957,3423,388,4663,749,5291,198,28210,973,619الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2009

جممع اال�ستهالك:

151,9931,580,5511,356,522424,2023,994,657 481,389الر�سيد كما يف 1 يناير 2009

124,953464,231881,479917,215247,6522,635,530ا�ستهالك الفرتة

)1,648,321(-              )1,112,084()536,237(-              -              اال�ستبعادات

606,342616,2241,925,7931,161,653671,8544,981,866الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2009

�سايف القيمة الدفرتية:

73,6581,341,1181,462,6732,587,876526,4285,991,753كما يف 31 دي�سمرب 2009

6.   ممتلكات و�آلت ومعد�ت
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�سفحة 13 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

7.   �لأ�شول غري �مللمو�شة 

8.   د�ئنون وذمم د�ئنة �أخرى 

9.   خم�ش�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني 

بر�مج حا�شب �آيل

2010
درهم

2009
درهم

التكلفة:

4,126,7174,090,417الر�سيد كما يف 1 يناير 
36,300     86,753     االإ�سافات

4,213,4704,126,717الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 

جممع اال�ستهالك:

1,509,537140,889الر�سيد كما يف 1 يناير 
1,388,8861,368,648ا�ستهالك العام

2,898,4231,509,537الر�سيد كما يف 31  دي�سمرب 

�سايف القيمة الدفرتية:

1,315,0472,617,180كما يف 31 دي�سمرب

2010
درهم

2009
درهم

2,025,69513,297,740دائنون جتاريون

2,231,617  1,772,057امل�سروفات امل�ستحقة
  

3,797,75215,529,357

2010
درهم

2009
درهم

11,898,51310,115,023الر�سيد كما يف 1 يناير 
2,588,2513,357,972املخ�س�س املكون خالل ال�سنة

)1,574,482((2,954,495)مكافاأت نهاية اخلدمة امل�سددة خالل ال�سنة
  

11,532,26911,898,513الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 
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�سفحة 14 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

2010
درهم

2009
درهم

1,090,021726,661�سفر ومهمات ر�سمية

482,0371,073,091توظيف

2,364,29312,295,551اال�ست�سارات

2,248,0081,915,686االإيجار 

924,068904,269الهاتف واالنرتنت

1,163,7651,607,855�سيانة احلا�سب االآيل

2,759,2081,537,148م�سروفات اأخرى

11,031,40020,060,261

10.   �مل�شروفات �لإد�رية و�لعمومية

11.   �ملعاملت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة

تتمثل املعامالت مع االأطراف ذات العالقة يف املعامالت التي تتم مع حكومة اأبوظبي، وموظفي االإدارة 

الرئي�سيني يف اجلهاز، باالإ�سافة اإىل ال�سركات التي يكون تلك االأطراف مالك رئي�سيون بها اأو ي�سيطرون عليها. 

تتمثل املعامالت مع االأطراف ذات العالقة واملدرجة يف بيان االأداء املايل فيما يلي:

 

حكومة �أبوظبي

رو�تب ومز�يا �ملوظفني �لرئي�شيني

 

ي�سمل موظفو االإدارة الرئي�سيون كاًل من رئي�س اجلهاز واملديرين التنفيذيني ومديري االأق�سام.  وفيما يلي 

اإجمايل رواتب ومزايا ومكافاآت املوظفني الرئي�سيني، وبيان بعدد املوظفني الرئي�سيني:

2010
درهم

2009
درهم

109,180,583103,057,049م�ساهمة حكومة اأبوظبي

20102009

13,684,063 درهم13,445,415 درهمرواتب ومزايا ومكافاآت 
333,546 درهم469,547 درهممكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني الرئي�سيني

99عدد املوظفني الرئي�سيني 
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�سفحة 15 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

12.    �للتز�مات و�لرتباطات

ال تـوجد الـــتزامات راأ�سمـالية متـعاقد عليها كما يف 31 دي�سمرب 2010 )2009: 20,900 درهم(. 

13.    �أهد�ف و�شيا�شات �إد�رة �ملخاطر �ملالية
1.13   خماطر �لعملت 

اإن خماطر العمالت االأجنبية هي خماطر تذبذب قيمة االأدوات املالية املدرجة بالعمالت االأجنبية ب�سبب 

التغريات يف معدالت تغيري العمالت االأجنبية. 

يقوم اجلهاز باإدارة ح�ساباته البنكية بالدرهم والذي ميثل العملة الرئي�سية  لدولة االإمارات العربية املتحدة، 

وبناًء على ذلك فاإن االإدارة تعتقد باأن اجلهاز ال يتعر�س ملخاطر العمالت.

2.13   خماطر �أ�شعار �لفائدة 

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار الفائدة على قيمة االأدوات املالية.  ال ميلك 

اجلهاز اأ�سوال والتزامات مالية تعتمد ب�سكل جوهري على اأ�سعار الفائدة، وبناًء على ذلك فاإن االإدارة تعتقد باأن 

اجلهاز ال يتعر�س ملخاطر ا�سعار الفائدة.

3.13   خماطر �لإئتمان

تتمثل خماطر االإئتمان يف عدم التزام اأحد اأطراف االأداة املالية من الوفاء بالتزاماته، االأمر الذي ينتج عنه 

حتمل الطرف االآخر خل�سائر مالية.

يتعر�س اجلهاز ملخاطر االإئتمان على الذمم املدينة. ي�سعى اجلهاز لتقليل املخاطر االئتمانية فيما يتعلق 

بالعمالء بو�سع حدود اإئتمانية للعمالء ومراقبة الذمم املدينة القائمة. 

14.    �لقيم �لعادلة للأدو�ت �ملالية 

ت�ستمل االأدوات املالية على االأ�سول املالية وااللتزامات املالية، وت�ستمل االأ�سول املالية على نقد واأر�سدة لدى 

البنوك واملدينون والذمم املدينة االأخرى، كما ت�ستمل االلتزامات املالية على الدائنون والذمم الدائنة االأخرى. 

ال تختلف القيمة العادلة لالأ�سول وااللتزامات املالية جوهريًا عن قيمها املرحلة حيث اأن االأ�سول وااللتزامات 

املالية ذات طبيعة ق�سرية االأجل. 
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�سفحة 16 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

15.    بيان مقارنة �ملو�زنة و�ملبالغ �لفعلية

يتم اإعداد موازنة اجلهاز على اأ�سا�س نقدي معدل والذي يجمع بني اأجزاء االأ�سا�س النقدي و اأ�سا�س   1.15
اال�ستحقاق، حيث اإن املوازنة املعتمدة ت�سمل امل�سروفات النقدية املتوقعة خالل العام بعد ا�ستبعاد 

املدفوعات اخلا�سة بالتزامات ال�سنة ال�سابقة فيما عدا م�سروف نهاية اخلدمة والذي ميثل قيمة 

املخ�س�س املقدر تكوينه خالل ال�سنة، كما يتم اإعداد املوازنة با�ستخدام الت�سنيف على اأ�سا�س طبيعة 

امل�سروفات كما تغطي املوازنة الفرتة من 1 يناير اإيل 31 دي�سمرب وهي نف�س الفرتة التي تغطيها 

البيانات املالية. مت املوافقة على املوازنة من قبل �سمو ويل عهد اأبوظبي رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 

اأبوظبي ومت اإدراجها �سمن املوازنة العامة حلكومة اأبوظبي وفقا لقرار املجل�س التنفيذي رقم 1 جل�سة 

1/ 2010 ال�سادر يف 15 فرباير 2010.

يختلف اأ�سا�س اإعداد املوازنة عن اأ�سا�س اإعداد البيانات املالية، حيث يتم اإعداد البيانات املالية على   2.15
اأ�سا�س اال�ستحقاق با�ستخدام ت�سنيف على اأ�سا�س طبيعة امل�سروفات يف بيان االأداء املايل، يف حني 

اأن اإعداد املوازنة يتم بناءًا على االأ�سا�س النقدي املعدل. مت اإعادة تنظيم املبالغ يف البيانات املالية من 

اأ�سا�س اال�ستحقاق اإىل االأ�سا�س النقدي املعدل، كما مت اإعادة ت�سنيفها بحيث تكون على نف�س االأ�سا�س 

امل�ستخدم يف املوازنة املعتمدة. وبناءًا عليه يتم عر�س مقارنة بني مبالغ املوازنة واملبالغ الفعلية التي 

اأعدت على اأ�سا�س قابل للمقارنة مع املوازنة املعتمدة يف بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية.

يف حالة اختالف اأ�سا�س اإعداد املوازنة عن اأ�سا�س اإعداد البيانات املالية  فان معيار املحا�سبة الدويل   3.15
للقطاع العام رقم 24 يتطلب اإعداد ت�سوية بني املبالغ الفعلية املعرو�سة على اأ�سا�س قابل للمقارنة 

كما وردت ببيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية مع املبالغ الفعلية يف البيانات املالية مع حتديد اأي 

اختالفات يف االأ�س�س والتوقيت واملن�ساآت ب�سكل منف�سل.

» االإختالفات يف االأ�سا�س« يحدث عندما يتم اإعداد املوازنة املعتمدة بناءا على اأ�سا�س خمتلف عن   4.15
االأ�سا�س املحا�سبي. اإن اجلهاز يقوم باإعداد املوازنة  بناءًا على االأ�سا�س النقدي املعدل بينما يتم 

اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�س اال�ستحقاق.

»االإختالفات يف التوقيت« يحدث عندما تختلف فرتة املوازنة عن فرتة التقرير الظاهرة يف البيانات   5.15
املالية. ال يوجد اختالف يف التوقيت  حيث اأن  فرتة املوازنة هي مثل فرتة البيانات املالية.

» االإختالفات يف املن�ساأة« يحدث عندما يتم اإغفال برامج اأو اأن�سطة ت�سكل جزءا من املن�ساة التي يتم   6.15
اإعداد بياناتها املالية.

اإن االإختالفات يف العر�س هي نتيجة االإختالفات يف ال�سكل والت�سنيف املعتمد لعر�س بيان التدفقات   7.15
النقدية وبيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية.
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�سفحة 17 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

فيما يلي بيان بالت�سوية بني املبالغ الفعلية على اأ�سا�س قابل للمقارنة كما وردت يف بيان املقارنة بني املوازنة   8.15
واملبالغ الفعلية واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010.

اإن املدفوعات اخلا�سة بالتزامات ال�سنة ال�سابقة هي مدرجة �سمن االإختالفات يف االأ�سا�س باالإ�سافة   9.15
اإيل الفرق النا�سئ عن خم�س�س نهاية اخلدمة املكون واملدفوع خالل العام. اإن تفا�سيل االإختالفات 

يف االأ�سا�س هي كاالآتي:

10.15  االختالفات يف املن�ساأة يتمثل يف مدفوعات قرو�س االإ�سكان للموظفني والبالغ 999,395 درهم.

2010
الت�سغيلية

درهم

اال�ستثمارية

درهم

التمويلية

درهم

االإجمايل

درهم

املبالغ الفعلية على اأ�سا�س قابل للمقارنة كما 

هي معرو�سة يف  بيان مقارنة املوازنة واملبالغ 

)5,564,534(-)1,559,945()4,004,589(الفعلية

)12,231,064(-)12,231,064(االختالفات يف االأ�سا�س

)999,395(    -             -                )999,395(     االختالفات يف املن�ساأة

)18,794,993(-              )1,559,945()17,235,048(املبالغ الفعلية يف بيان التدفقات النقدية

2010
الت�سغيلية

درهم

)11,864,820(مدفوعات خالل العام خا�سة بالتزامات ال�سنة ال�سابقة

)366,244(    الفرق النا�سئ عن خم�س�س نهاية اخلدمة املكون واملدفوع خالل العام

(12,231,064)االإجمايل
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�سفحة 18 من 18

جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية

كما في 31 ديسمبر 2010

11.15  تف�شري �لختلفات بني �ملبالغ �لفعلية و�ملو�زنة
 

اإن اإجمايل فائ�س املوازنة البالغ حوايل 30 مليون درهم واملكون من الفائ�س اخلا�س بكل باب من اأبواب   

املوازنة نتج عن الرتكيز على تخفي�س االإنفاق خالل العام احلايل والذي ي�سمل تاأجيل عدد من االأن�سطة 

لفرتات م�ستقبلية وتخفي�س نفقات ال�سنة احلالية  والتوفري املتوا�سل يف العقود املربمة مع املوردين.

اإن العجز غري اجلوهري الذي مت عر�سه يف موازنة الت�سغيل وال�سيانة وم�سروفات م�سرتيات االأثاث   

واالآالت نتج عن التو�سع الذي مت يف مقر اجلهاز نتيجة احل�سول على طابق اإ�سايف وجتهيزه.

بناءَا على الفائ�س املرحل واحلايل وكذلك اأر�سدة النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك املتوفرة يف بداية   

العام، فقد قام اجلهاز بطلب م�ساهمة من حكومة اأبوظبي بلغت 100 مليون درهم فقط مقابل املوازنة 

املعتمدة والبالغة 136,2 مليون درهم خالل عام 2010.
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