2011

تـقـــــــريــر
المحـــــاسبـــة

2011

تـقـــــــريــر
المحـــــاسبـــة

تـقـــــــريــر المحـــــاسبـــة 2011

�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة االمارات العربية املتحدة

تـقـــــــريــر المحـــــاسبـــة 2011

الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

تـقـــــــريــر المحـــــاسبـــة 2011

تـقـــــــريــر
المحـــــاسبـــة

املحـت ـ ـ ـ ــويــات

09

كلـمــــة
رئيس الجهاز

الجزء األول

10

ملـحـ ــة ع ـ ــامة
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1

الأهداف والركائز الإ�سرتاتيجية
اجلهات اخلا�ضعة واملهام
الهيكل التنظيمي
�أولويات العمل
نتائج الأعمال
مبادئ احلوكمة واملحا�سبة
املوظفون

الجزء الثالث

الجزء الثاني

22

جمموعات املخرجات
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2

34

التدقيق والفح�ص املايل
مراجعة الأداء واملخاطر
دعم املحا�سبة
الفح�ص اخلا�ص
مركز �أداء للتدريب

تقرير عام  2010وخطة عمل 2011

� 1.3أهم �إجنازات عام 2010
 2.3خمرجات املجموعة الأوىل :التدقيق والفح�ص املايل
 3.3خمرجات املجموعة الثانية :مراجعة الأداء واملخاطر
 4.3خمرجات املجموعة الثالثة :دعم املحا�سبة
 5.3خمرجات املجموعة الرابعة :الفح�ص اخلا�ص
 6.3خمرجات املجموعة اخلام�سة :مركز �أداء للتدريب
 7.3خطة عمل 2011

الجزء الـرابع

56

البيانات املالية

املدققة لعام 2010

المحتــــويـات

تـقـــــــريــر المحـــــاسبـــة 2011

معايل ريا�ض عبدالرحمن املبارك
رئي�س اجلهاز

كلمة رئيس الجهاز
�إنه ملن دواعي �سرورنا �أن نقدم لكم تقرير املحا�سبة
 2011وقبل �أن ن�ستطرق يف احلديث عن حمتواه نود
الإ�شارة ب�أن ما نراه من �إجنازات يف �إمارة �أبوظبي
اليوم ما كانت لتتحقق لوال الر�ؤية الوا�ضحة التي و�ضعها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وحاكم �إمارة �أبوظبي (حفظه
اهلل) ومتابعة وتوجيهات الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد ابوظبي ،نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ورئي�س املجل�س التنفيذي (حفظه اهلل).
يعر�ض هذا التقرير �أبرز �إجنازات اجلهاز يف عام ،2010
وهي �إثبات على حر�صنا لتحقيق مهمتنا ،و�شهادة على
التزامنا جتاه الر�ؤية التي نت�شاركها جميعا يف �إمارة
�أبوظبي والتي ال ميكن ح�صرها �ضمن حدود جهاز
�أبوظبي للمحا�سبة.
�إن �إ�صدارنا لهذا التقرير هو تذكرة لنا يف جهاز
�أبوظبي للمحا�سبة ب�أننا على م�شارف �سنة جديدة
مليئة بالتحديات التي يتوجب علينا مواجهتها وتخطيها
وبالفر�ص التي �ستمهد لنا طرق القيام مبهامنا وتطوير
وحت�سني �أدائنا وحتقيق املزيد من النجاحات.
خالل قراءتكم لهذا التقرير �سوف يتبني لكم �أنه قد
مت تطوير �شكل وحمتوى التقرير لإعطاء �صورة �أو�ضح
و�أ�شمل عن �أن�شطة و�أعمال (خمرجات) اجلهاز يف العام
ال�سابق ،كما �ستتمكنون من احل�صول على ملحة عن امل�سار
الذي �سنخطوه يف العام احلايل والذي �سيتجلى من
خالله �سعينا الالحمدود للتميز.
ويف ما ي�أتي بع�ض �إجنازات اجلهاز يف عام � ،2010آملني �أن
يدفعكم حب الإطالع لقراءة املزيد يف تقريرنا ال�سنوي:
�إ�صدار  213تقرير يف خمتلف املخرجات التي
يقدمها اجلهاز.
ا�ست�ضافة املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق
امل�ستقلني يف �أبوظبي لت�صبح دولة الإمارات العربية
املتحدة �أول دولة عربية ت�ست�ضيف هذا احلدث.

�إطالق منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية بهدف
توحيد تف�سريات املعايري املحا�سبية بني اجلهاز
وممار�سي مهنة التدقيق يف مكاتب التدقيق العاملية
املتواجدة يف �أبوظبي.
�إطالق بوابة املعرفة الإلكرتونية  e-maarifaبهدف
خلق من�صة لتبادل املعلومات واملعرفة يف احلكومة
واجلهات اخلا�ضعة.
ال تعد �إجنازاتنا التي عملنا جاهدين لتحقيقها خالل
العام املا�ضي الغاية التي نطمح الو�صول �إليها �إمنا هي
نقطة بداية حددنا فيها �أ�س�س ومعايري التميز لنوعية
اخلدمات التي ي�سعى اجلهاز بتفاين �إىل تقدميها وهي
خطواتنا الأوىل التي نحذوها جتاه حتقيق ر�ؤيتنا ونيل
الإعرتاف املحلي والعاملي ك�أحد �أف�ضل خم�س �أجهزة
حما�سبة يف العامل.
د�أبنا منذ �إن�شاء اجلهاز يف عام  2008على تق�صي �أف�ضل
املمار�سات العاملية و�إجراء درا�سات ومقارنات مع �أف�ضل
�أجهزة املحا�سبة يف العامل وا�ضعني هدف ًا واحد ًا ن�صب
�أعيننا ،وهو كيفية تبني هذه املمار�سات بفعالية مع
�ضمان االحتفاظ مب�ستوى االمتياز الذي تت�سم به.
ونحن �إذ نعي جيد ًا �أن تعريفنا وحتديدنا ملخرجات
اجلهاز بنا ًء على �أف�ضل املمار�سات العاملية ي�شكل حتدي ًا
لتطلعاتنا �إىل االرتقاء مب�ستوى ونوعية هذه املخرجات،
ف�إننا يف الوقت نف�سه ن�ؤكد عزمنا و�إ�صرارنا على الإبداع
واالبتكار.
يف اخلتام ،نكرر امتناننا للقيادة الر�شيدة لر�ؤيتها
الطموحة وتوجيهها امل�ستمر ،ونتوجه بال�شكر �إىل اجلهات
اخلا�ضعة لتعاونهم ودعمهم املتوا�صل لنا ،وللعامة لثقتهم
بنا ،وملوظفينا لتفانيهم يف عملهم والتزامهم.
ً
نتقدم بجزيل ال�شكر لكم جميع ًا ،قاطعني لكم عهدا ب�أننا
�سنبذل ق�صارى جهودنا لنفوق توقعاتكم دائم ًا.
ريا�ض عبدالرحمن املبارك
رئي�س اجلهاز

كلمــة رئيـس الجهــاز
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لمحـة عـامة
1.1

الأهداف والركائز الإ�سرتاتيجية

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

الـ ـ ـ ـ ــر�ؤيـة
املـهـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

"�أن نكون �أحد �أف�ضل خم�س �أجهزة حما�سبة يف العامل".
"م�ساعدة حكومة �أبوظبي واجلهات العامة على حت�سني الأداء واالرتقاء مببد�أ
املحا�سبة وال�شفافية عن طريق تقدمي ت�أكيدات وخدمات ا�ست�شارية م�ستقلة
ومو�ضوعية".

الـقـي ـ ـ ـ ـ ـ ــم
معاملة الآخرين باحرتام

العمل بروح الفريق
ك�سب ثقة الأطراف التي نتعامل معها
ال�شغف بالأعمال التي نقوم بها
الإبداع والتطلع الدائم للأف�ضل

احملاسبة والشفافية
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مله
ا

اال�ستقاللية واملو�ضوعية واحلياد

نية

الإ�صغاء �إىل وجهات
نظر الآخرين

ا

لنزا

هة و

االح
رتام

�أن نكون
قدوة للآخرين

الأهداف الإ�سرتاتيجية

تتلخ�ص الأهداف الإ�سرتاتيجية للجهاز فيما يلي:

احلث على مبادئ
احلوكمة واملحا�سبة
وال�شفافية

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

حت�سني الأداء

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

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

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

تنمية املوارد الب�شرية

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

الإ�سرتاتيجية العامة

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

لمحـة عـامة
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2.1

اجلهات اخلا�ضعة واملهام

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

ت�صنيف اجلهات اخلا�ضعة

قام اجلهاز بت�صنيف اجلهات اخلا�ضعة �إىل ثالث جمموعات على النحو الآتي:
1

2

3

الدواوين

اجلهاز احلكومي

امل�ؤ�س�سات العامة

ديوان احلاكم

ديوان ويل العهد

دواوين ممثلي
احلاكم

دائرة الق�ضاء

جهاز �أبوظبي
للمحا�سبة

املجل�س اال�ست�شاري
الوطني

 21م�ؤ�س�سة
عامة قاب�ضة

املجل�س التنفيذي

جهاز ال�ش�ؤون
التنفيذية

الأمـانـة العـامـة

اللجان

اجلهــات
احلكــوميـة
مركز �أبوظبي لأنظمة
املعلومات

دائرة املالية
دائرة التنمية
االقت�صادية

هيئة ال�صحة -
�أبوظبي

جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي

جهاز حماية
املن�ش�آت

جمل�س �أبوظبي
للتوطني

مكتب تنظيم املاء
والكهرباء

جمل�س التخطيط
العمراين

جمل�س تنمية املنطقة
الغريبة

هيئة البيئة � -أبوظبي جمل�س �أبوظبي للتعليم

دائرة ال�ش�ؤون البلدية هيئة �أبوظبي لل�سياحة
دائرة النقل

�شرطة �أبوظبي

جمل�س �أبوظبي
للتطوير االقت�صادي

هيئة �أبوظبي للثقافة
والرتاث

جهاز �أبوظبي للرقابة مركز �أبوظبي للتعليم
والتدريب التقني
الغذائية
واملهني

هيئة املنطقة
الإعالمية

اجلهات احلكومية الأخرى /التابعة ()36
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م�ساندة

� .1شركة �أدنوك
� .2صندوق التنمية
 .3جهاز اال�ستثمار
� .4شركة �آيبيك
� .5أدويا
� .6سوق �أبوظبي
� .7شركة مبادلة
 .8االحتاد للطريان
 .9القاب�ضة العامة
 .10التطوير ال�سياحي
 .11ال�صرف ال�صحي
� .12شركة املعار�ض
� .13شركة املطارات
� .14شركة املوانئ
 .15جمل�س اال�ستثمار
� .16شركة �صحة
� .17أبوظبي للإعالم
 .18ق�صر الإمارات
 .19الطاقة النووية
� .20ضمان
 .21االحتاد للقطارات

امل�ؤ�س�سات التابعة
(قرابة 150
م�ؤ�س�سة تابعة)

ت�شمل اجلهات احلكومية الأخرى الآتي
تعليمية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اقت�صادية

.8
.9
.10
.11

بيئية وزراعية

.12
.13
.14
.15
.16
.17

اجتماعية وثقافية

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

خدمات
بنية حتتية م�ساندة

.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

جامعة باري�س ال�سوربون – �أبوظبي
معهد �أبوظبي للتعليم والتدريب املهني
معهد التكنولوجيا التطبيقية
كلية الإمارات للتطوير الرتبوي
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث
معهد العني للتعليم والتدريب املهني
معهد املنطقة الغربية للتعليم والتدريب املهني
�صندوق خليفه لدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
مركز الإح�صاء
جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة
امل�ؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�صادية
ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلباري
مركز �أبوظبى لإدارة النفايات
مركز خدمات املزارعني ب�إمارة �أبوظبي
مركز الزراعة الع�ضوية
امل�ؤ�س�سة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني
�صندوق حممد بن زايد الدويل حلماية الأنواع و�إثراء الطبيعة
م�ؤ�س�سة زايد العليا
م�ؤ�س�سة الرعاية االجتماعية و�ش�ؤون الق�صر
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
املركز الوطني للت�أهيل
هيئة قرو�ض امل�ساكن اخلا�صة للمواطنني
�صندوق الدعم املايل لأ�صحاب املزارع
�صندوق �أبوظبي ملعا�شات ومكاف�آت التقاعد
دار زايد للثقافة الإ�سالمية
نادي تراث الإمارات
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان اخلريية
م�ؤ�س�سة الإمارات
بلدية �أبوظبي
بلدية العني
بلدية املنطقة الغربية
مركز تنظيم النقل ب�سيارات الأجرة
�صندوق تعوي�ضات �أ�صحاب رخ�ص �سيارات الأجرة
هيئة طريان الرئا�سة
مكتب �أبوظبي للهوية الإعالمية

لمحـة عـامة
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املـه ـ ـ ـ ــام
لقد حدد قانون �إن�شاء اجلهاز اخت�صا�صات ومهام اجلهاز كالآتي:
تدقيق البيانات املالية املوحدة للحكومة والبيانات املالية للجهات اخلا�ضعة.
مراجعة الأداء واملخاطر ،وت�شمل ما يلي:
فح�ص كفاءة وفاعلية واقت�صادية الأن�شطة املالية والت�شغيلية للجهات اخلا�ضعة.
الت�أكد من التزام اجلهات اخلا�ضعة بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.
فح�ص املخالفات التي تقوم اجلهات اخلا�ضعة بالتحقيق فيها.
تقدمي امل�شورة ورفع التو�صيات والقيام ب�أي �إجراءات �أو خدمات �أخرى للجهات اخلا�ضعة.
تدريب وت�أهيل خريجي اجلامعات واملعاهد من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة وت�أمني مراكز
التدريب الالزمة لذلك.
التحقيق يف البالغات التي حتال �إىل اجلهاز وما يتك�شف له من خمالفات.

3.1

الهيكل التنظيمي

مت و�ضع الهيكل التنظيمي للجهاز مبا يخدم �أهدافه الإ�سرتاتيجية ويف�صل ب�صورة وا�ضحة بني مهام وم�س�ؤوليات
كل �إدارة كما هو مبني يف الر�سم �أدناه:

الـرئيـ�س
التدقيق الداخلي
ال�ش�ؤون القانونية
والتحقيقات

املوارد الب�شرية واالت�صال

نائب الرئي�س

اخلدمات امل�ساندة
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مراجعة الأداء واملخاطر

التدقيق املايل
والتنظيم املهني

الأبحاث واملعرفة

4.1

�أول ــويات العم ــل

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

ت�أثري حتديات الأداء على التوقعات �أو
االحتياجات االجتماعية �أو البيئية �أو
االقت�صادية للمجتمع ككل �أو العامة

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

الأهمية بالن�سبة �إىل �أجندة
ال�سيا�سة العامة لإمارة �أبوظبي
اهتمامات الأطراف ذات العالقة

معايري حتديد
�أولويات عمل
اجلهاز

هيكل امللكية

حتديات الأداء التي تواجه احلكومة �أو
اجلهات التابعة لها

تعقد الأن�شطة الت�شغيلية
االجتاهات اجلديدة �أو
العوامل التي قد ت�ساعد
احلكومةعلى حت�سني تقدمي
خدماتها

لمحـة عـامة
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5.1

نتائج الأعمال

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

الهدف الثاين

الهدف الثالث

احلث على مبادئ
احلوكمة واملحا�سبة
وال�شفافية

حت�سني الأداء

 .1تقدمي خدمات ت�أكيدات
وتدقيق مايل عالية اجلودة
ويف الوقت املنا�سب.
 .2م�ساعدة اجلهات العامة يف
اتباع �أ�ساليب حوكمة فعالة.
 .3حت�سني جودة التقارير
والت�شجيع على التطور
يف توفري املعلومات
وا�ستخدامها.

 .4تعريف الأطراف ذات
العالقة بدور اجلهاز
واخلدمات التي يقدمها
وكيفية الإ�ستفادة منها.
 .5تقدمي خدمات مراجعة
�أداء عالية اجلودة وت�صميم
خدمات ا�ست�شارية ح�سب
احلاجة.
 .6دعم تبادل اخلربات
واملمار�سات الرائدة بني
خمتلف اجلهات العامة
وحت�سني التوا�صل والتعاون
البناء بني هذه اجلهات.
 .7دعم �إن�شاء وتطوير �أن�شطة
التدقيق الداخلي يف كافة
اجلهات العامة.

الهدف الرابع

تنمية املوارد الب�شرية

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

الأولــــويـات
.8

.9

.10

اعتماد منهجيات
خلدمات التدقيق
واملراجعة مبنية على
�أ�سلوب املخاطر.
حتديد �أف�ضل املمار�سات
الرائدة والت�شجيع على
تطبيقها يف اجلهات
العامة.
امل�شاركة الفعالة يف
تنظيم مهنة التدقيق
والإ�شراف عليها.

.11

.12

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

املخــرجـات
التدقيق والفح�ص املايل  -مراجعة الأداء واملخاطر  -دعـم املحا�سبة  -الفح�ص اخلا�ص  -مركز �أداء للتدريب

النتــــائـج
تعزيز مبد�أ املحا�سبة وال�شفافية يف احلكومة واجلهات العامة.
اجلمهور والعامل مطلع على مبد�أ املحا�سبة وامل�س�ؤولية يف حكومة �أبوظبي.
وجود قطاع عام ذو كفاءة وفاعلية.
قواعد حوكمة و�إدارة خماطر فعالة مطبقة يف جميع اجلهات العامة.
عدد اكرب من مواطني الدولة امل�ؤهلني يف جمايل املحا�سبة والتدقيق.
تقارير مالية للجهات العامة ذات �شفافية وم�صداقية عالية.
التزام �أف�ضل بتطبيق القوانني والأنظمة.
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6.1

مبادئ احلوكمة واملحا�سبة

يهدف اجلهاز �إىل الإرتقاء واحلفاظ على ثقة الأطراف ذات العالقة ولتحقيق ذلك يلتزم اجلهاز باال�ستمرار يف
ا�ستحداث وا�ستخدام �أف�ضل معايري احلوكمة وال�شفافية امل�ؤ�س�سية واملحا�سبة والأداء.
يقوم اجلهاز ب�شكل دوري بتطوير ومراجعة �سيا�ساته و�إجراءاته ل�ضمان االلتزام ب�أف�ضل ممار�سات احلوكمة
يف كل ما يقوم به اجلهاز من ن�شاط �أو عمل وبهدف التحقق من املحا�سبة الذاتية واال�ستقاللية .ي�شمل الإطار
الهيكلي للجهاز خطوات حمددة لتعزيز التزامه مببادئ احلوكمة وال�شفافية ومفاهيم عدة ت�شمل ما يلي:
�إطار التخطيط اال�سرتاتيجي
مقايي�س الأداء
التدقيق
قواعد ال�سلوك املهني
مكاف�آت املوظفني واملحافظة على الكفاءات
االت�صال

1.6.1

�إطار التخطيط اال�سرتاتيجي

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

ر�ؤيـ ــة
مهمـة الأهداف
قيـ ــم اال�سرتاتيجية
واال�سرتاتيجية
العامة

الأولـ ــويــات

قانون �إن�شاء
اجلهــاز
النتـ ــائج

املخــرجـات

لمحـة عـامة
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2.6.1

مق ــايي�س الأداء

يقا�س �أداء اجلهاز وفقا ملقايي�س مو�ضوعية مت تطويرها على �أ�سا�س معايري متعارف عليها عاملي ًا حيث قام اجلهاز
بتطوير ثالث جموعات من مقايي�س الأداء:
 .1م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للنتائج :تقي�س مدى �أثر �أعمال اجلهاز يف و�ضع �أو حالة املجتمع �أو االقت�صاد �أو
البيئة ومدى التغيري يف تلك احلالة �أو الو�ضع.
 .2م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للمخرجات :تقي�س تكلفة وكمية وجودة وتوقيت اخلدمات (املخرجات) التي
يقدمها اجلهاز (مثل :تكلفة التقارير ،عدد التقارير ،جودة التو�صيات� ،إ�صدار التقارير يف الوقت املحدد).
 .3م�ؤ�شرات الأداء الداخلية :تقي�س �أداء الإدارات والوحدات الداخلية للجهاز.

م�ؤ�شرات
�أداء النتائج
م�ؤ�شرات
�أداء املخرجات
م�ؤ�شرات
�أداء داخلية

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

3.6.1

الت ـ ــدقيـق

يتم تدقيق البيانات املالية للجهاز بوا�سطة مدقق ح�سابات خارجي �سنوي ًا .لقد مت �إعادة تعيني �شركة �أرن�ست
ويونغ وفق قواعد تعيني مدققي احل�سابات ال�صادرة عن اجلهاز للقيام بهذه املهمة لل�سنة املالية  .2010ولقد
تقا�ضت هذه ال�شركة لقاء اخلدمات املتعلقة بتدقيق ح�سابات اجلهاز لعام  2010مبلغ  83,000درهم .بالإ�ضافة
�إىل ذلك يقوم اجلهاز مبراجعة �أنظمته الرقابية الداخلية للت�أكد من �سالمتها وفعاليتها بالإ�ضافة �إىل �ضوابط
الرقابة املالية والت�شغيلية وااللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها و�إدارة املخاطر.
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4.6.1

قواعد ال�سلوك املهني

يتبع اجلهاز قواعد �صارمة لل�سلوك املهني من �أجل االرتقاء �إىل �أرفع م�ستويات ال�سلوك العملي واملهني وااللتزام
بقواعد و�أخالقيات املهنة ،واحلر�ص على فهم كافة املوظفني يف اجلهاز لها والتزامهم بها .بالإ�ضافة �إىل ذلك
مت حتديد موظف م�س�ؤول للت�أكد من التزام املوظفني بهذه القواعد.
كما ي�ؤدي موظفو اجلهاز اليمني التايل �أمام معايل رئي�س اجلهاز عند التحاقهم للعمل فيه بح�سب ما جاء يف
مادة ( )9من قانون �إن�شاء اجلهاز�« :أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا للحاكم والبالد ،و�أن احرتم الد�ستور
والقانون و�أن �أعمل على �صيانة الأموال العامة و�أن �أ�ؤدي عملي ب�أمانة ودقة و�أن �أحافظ على �سرية الأعمال».

5.6.1

مكاف�آت املوظفني واملحافظة على الكفاءات

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

6.6.1

االت�صـ ــال

يعترب اجلهاز االت�صال و�سيلة �أ�سا�سية و�ضرورية لتحقيق ال�شفافية مع الأطراف ذات العالقة �سواء كانت هذه
الأطراف هي اجلهات اخلا�ضعة �أو اجلمهور عموم ًا �أو موظفيه.
يف بداية العام  2009ك�شف اجلهاز عن هويته اجلديدة ومت �إطالق املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باجلهاز يف
منت�صف العام نف�سه حتت عنوان ( )www.adaa.abudhabi.aeبالإ�ضافة �إىل مبادرات عدة كمجلة �أداء
الإلكرتونية اخلا�صة باملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ( )ADAA Digestوامل�ؤمترات وور�ش العمل يف
خمتلف املجاالت والتي من �ش�أنها ت�سليط ال�ضوء على مهام اجلهاز وتو�ضيحها للجهات اخلا�ضعة .يف عام
 2010قام اجلهاز بتو�سيع نطاق االت�صال اخلارجي و�أطلق مبادرات جديدة على م�ستوى احلكومة خللق فر�ص
للتوا�صل وتبادل املعلومات و�أف�ضل املمار�سات مع كافة اجلهات اخلا�ضعة والأطراف ذات العالقة كبوابة
املعرفة ( )e-maarifaو «�إدارة التدقيق � -أبوظبي» بالإ�ضافة �إىل ور�ش العمل وحلقات النقا�ش حول اخلدمات
وال�سيا�سات اجلديدة.

7.1

املوظف ــون

ي�ؤمن اجلهاز ب�أن موظفيه هم �أهم موارده حيث ي�ضم فريق العمل ذوي خربات وكفاءات عالية من ثقافات
خمتلفة ،توحدهم قيم اجلهاز ور�ؤيته ومهامه.
يدعم اجلهاز العمل بروح الفريق الواحد ويعزي كافة جناحاته �إىل ذلك حيث قام اجلهاز بتحديد امل�سار
الوظيفي لكافة العاملني فيه ب�شكل ي�ضمن ح�صولهم على فر�ص مت�ساوية لتطوير مهاراتهم وخرباتهم مع
حمافظته على التزامه با�ستقطاب �أبناء الدولة �إىل هذه املهنة وم�ساعدتهم على نيل امل�ؤهالت املهنية واخلربة.

لمحـة عـامة
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مجموعات المخرجات
1.2

التدقيق والفح�ص املايل

ت�شمل م�س�ؤولية اجلهاز منح الأطراف الرئي�سية ذات العالقة ت�أكيدات على خلو البيانات املالية املوحدة حلكومة
�أبوظبي والبيانات املالية ال�صادرة عن خمتلف اجلهات اخلا�ضعة من �أية �أخطاء جوهرية من خالل التدقيق
الذي يقوم به اجلهاز .ي�شمل هذا الإجراء تدقيق ًا على دور �إدارات هذه اجلهات يف و�ضع الإجراءات والنظم
الرقابية الفعالة للت�أكد من دقة و�صحة هذه البيانات.
قام اجلهاز بتطوير ثالثة �أنواع من اخلدمات املتعلقة بالتدقيق والفح�ص املايل وهي:
التدقيق املايل
الفح�ص املايل
تقييم الإدارة املالية

1.1.2

التدقيق املايل

قام اجلهاز بتطوير �إجراءات التدقيق املايل اخلا�صة به وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ( )ISAال�صادرة من قبل
الإحتاد الدويل للمحا�سبني ( )IFACبناء ًا على هذه الإجراءات يتم تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة
�أبوظبي بهدف �إبداء ر�أي م�ستقل حول تلك البيانات ويقوم اجلهاز كذلك مبراجعة البيانات املالية للدوائر
احلكومية.
هذا بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدمات التدقيق اخلا�صة واملحددة م�سبق ًا على بع�ض بنود البيانات املالية للجهات
اخلا�ضعة.

2.1.2

الفح�ص املايل

يقوم اجلهاز بفح�ص البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة التي يتطلب قانون ت�أ�سي�سها �أن يتم تدقيق بياناتها املالية
عن طريق مدقق ح�سابات خارجي ،وذلك من �أجل تقدمي ت�أكيدات ت�ضمن �صحة ودقة هذه البيانات املالية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،قام اجلهاز ب�إ�صدار قواعد تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�ضعة(.)SAAR
قواعد تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�ضعة ()SAAR

�أ�صدر رئي�س جهاز �أبوظبي للمحا�سبة القرار رقم ( )1ل�سنة  2010ب�ش�أن قواعد تعيني مدققي احل�سابات يف
اجلهات اخلا�ضعة( ،)SAARحيث يتعني على كافة اجلهات اخلا�ضعة االلتزام بهذه القواعد عند تعيني مدقق
احل�سابات اخلا�ص بها وتهدف هذه القواعد �إىل حوكمة وتنظيم عملية اختيار مدقق احل�سابات.
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منهجية الفح�ص املايل
قام اجلهاز با�ستحداث منهجية الفح�ص املايل للت�أكد من مدى جودة العمل الذي قام به مدقق احل�سابات
لإبداء ر�أيه يف البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة والذي من �ش�أنه دعم ثقة م�ستخدمي البيانات املالية عن طريق
ت�أكيد دقة و�شفافية تلك البيانات.
ت�شمل منهجية الفح�ص املايل فح�ص التقارير املالية وامل�ستندات و�أوراق عمل مدقق احل�سابات بالإ�ضافة �إىل �أي
معلومات �إ�ضافية وتقارير بح�سب ما يراه اجلهاز �ضروري ًا.
تتوافق منهجية الفح�ص املايل مع املناهج ال�صادرة من قبل االحتاد الدويل للمحا�سبني (.)IFAC

االجتماع مع املدقق
اخلارجي ملناق�شة
املالحظات الأولية

1

احل�صول على البيانات
املالية وحتليلها

8

�إ�صدار املالحظات النهائية
�إىل املدقق اخلارجي

4

التـ

ـفـي ـذ
ن

اعداد مالحظات
اجلهاز الأولية
مع ردود املدقق
اخلارجي

ري ـر

التـقا

7

6

5

�إعداد مالحظات
اجلهاز الأولية

التخطيط

مراجعة �أوراق
عمل املدقق
اخلارجي
3

التخطيط
للفح�ص املايل

2

�إعداد خطاب
الإرتباط

9

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

مجموعات المخرجات
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3.1.2

تقييم الإدارة املالية

قام اجلهاز ب�إطالق تقييم الإدارة املالية بغر�ض القيام مبراجعة م�ستقلة ملدى فعالية الإدارة املالية يف اجلهات
اخلا�ضعة.
يهدف اجلهاز من خالل هذا التقييم �إىل تقوية �أعمال الإدارة املالية يف اجلهات اخلا�ضعة وم�ساعدتهم على
االرتقاء مب�ستوى هذه اخلدمات �إىل �أف�ضل املمار�سات العاملية املتعارف عليها وذلك عن طريق تقدمي التو�صيات.
�صمم اجلهاز منهجية تقييم االدارة املالية بناء على املنهجية املعدة من معهد املحا�سبة واملالية العامة ()CIPFA
وهو معهد رائد للمحا�سبني العاملني يف القطاع العام يف اململكة املتحدة وع�ضو يف االحتاد الدويل للمحا�سبني
(.)IFAC

اخلطوات

الن�شاطات

البدء مبهمة التقييم
اجتماع �إطالق مهمة
التقييم.
الإطالع على م�ستندات
حول تاريخ اجلهة.
حتديد الأ�شخا�ص
املنا�سبني لإجراء
املقابالت.

اجلدول الزمني
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التنفيذ

�إعداد التقرير

مقابلة الأ�شخا�ص
املعنيني والإطالع على
امل�ستندات.
الإجابة على الأ�سئلة
امل�ساندة للمعايري.
حتديد الثغرات من
املمار�سات الرائدة.

و�ضع التو�صيات.
املناق�شة واالتفاق مع
الإدارة حول خطة
العمل للتنفيذ.
�إعداد ورفع التقرير.

من �أ�سبوعني �إىل � 4أ�سابيع

2.2

مراجعة الأداء واملخاطر

بح�سب قانون �إن�شاء اجلهاز ،ف�إن �أحد �أدواره الرئي�سية يتمثل يف التحقق من �أن �أعمال اجلهات اخلا�ضعة
ومواردها يتم �إدارتها وحت�صيلها ب�صورة فعاله وبكفاءة و�إقت�صادية و�أخالقية ووفق القوانني والأنظمة واللوائح
وقواعد احلوكمة.
ت�ساهم مراجعة الأداء واملخاطر يف تبادل املعلومات و�أف�ضل املمار�سات بني الأن�شطة املختلفة يف اجلهات اخلا�ضعة
وتقييم املخاطر وبناء نظام تدقيق داخلي فعال وو�ضع �أطر احلوكمة وتطبيق برنامج فعال ملكافحة االحتيال.
قام اجلهاز بتطوير ثالثة �أنواع من اخلدمات املتعلقة مبراجعة الأداء واملخاطر وهي:
مراجعة الأداء والإلتزام
تقييم التدقيق الداخلي
برنامج مكافحة االحتيال

1.2.2

مراجعة الأداء والإلتزام

تهدف مراجعة الأداء والإلتزام �إىل تقدمي تقييم م�ستقل لأداء اجلهات اخلا�ضعة �أو للربامج التي تطلقها وطرق
تطويرها وتنفيذها ومدى التزام هذه اجلهات بالقوانني والأنظمة واتباعها للممار�سات الرائدة لت�أدية مهامها
يف بيئة م�ستقرة وب�شكل ي�ضمن ا�ستمراريتها.
قام اجلهاز بتطوير منهجية مراجعة الأداء والإلتزام وفق ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية كما هو مو�ضح �أدناه:
حتديد عنا�صر
املراجعة

�إجراء العمل
امليداين

ا�ستنتاج اخلال�صة
النهائية

�إعداد التو�صيات

�إ�صدار التقرير

يقوم اجلهاز ب�إجراء ثالثة �أنواع من مراجعة الأداء والإلتزام:
مراجعة �أداء الربامج :مراجعة املبادرات وامل�شاريع على م�ستوى احلكومة والتي ي�شارك يف تنفيذها جهة
خا�ضعة �أو �أكرث .تتمحور هذه املراجعة ب�شكل �أ�سا�سي حول تقييم قدرة املوارد امل�ستخدمة يف هذه املبادرة �أو
امل�شروع على تنفيذ الأهداف املرجوة ب�صورة فعالة وبكفاءة واقت�صادية و�أخالقية.
مراجعة لوائح تنظيم الأعمال :مراجعة التزام وتوافق �إجراءات اجلهة اخلا�ضعة وخدماتها مع اللوائح التنظيمية
اخلا�صة بالقطاع �أو الأعمال التي تنظمها اجلهة اخلا�ضعة .تتمحور هذه املراجعة ب�شكل �أ�سا�سي حول مالئمة
اللوائح التنظيمية ومدى توافقها مع �أف�ضل املمار�سات يف ذات املجال ،ومراقبة فعالية الإدارة الت�شغيلية يف
تطبيق تلك اللوائح ،وتقييم جودة وفعالية املخرجات.
مراجعة امل�شرتيات :مراجعة �إجراءات امل�شرتيات يف اجلهة اخلا�ضعة �أو يف م�شروع معني حيث يتم تقييم
�أن�شطة امل�شرتيات وفق �أطر م�شتقة من قوانني و�أنظمة امل�شرتيات ذات ال�صلة بالإ�ضافة �إىل املمار�سات
احلكومية املتعارف عليها دولي ًا.
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2.2.2

تقييم التدقيق الداخلي

يقوم اجلهاز ب�إجراء تقييم م�ستقل لدور وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة مل�ساعدتها على تقوية
هذا اجلانب املهم من احلوكمة وتكوين فهم متكامل لقدرات موارد وحدة التدقيق الداخلي يف اجلهة اخلا�ضعة
وبنا ًء على ذلك يحدد اجلهاز ن�سبة �إعتماده على هذه الوحدات �أو ال .يهدف اجلهاز من خالل تقييم التدقيق
الداخلي �إىل معرفة مدى توافق والتزام �أعمال التدقيق الداخلي يف اجلهة اخلا�ضعة باللوائح املعتمدة يف اجلهة
واملمار�سات الرائدة.
قام اجلهاز بتطوير وا�ستخدام �إطار تقييم مف�صل لتلك املهمة وفق ًا لأف�ضل املمار�سات املعتمدة من قبل جممع
املدققني الداخليني ( .)IIAيو�ضح الر�سم التايل منهجية تقييم التدقيق الداخلي:
حتديد اجلهة
اخلا�ضعة

االت�صال برئي�س
وحدة التدقيق
الداخلي

�إجراء التقييم

مناق�شة النتائج
مع رئي�س وحدة
التدقيق الداخلي

جلنة التدقيق
القيمــة

املنهجيــة

تقييـــم
التـــدقيق
الــداخلي

التكنولوجيا

التنظي ــم
العمليـ ــات
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�إ�صدار التقرير

عر�ض النتائج على
جلنة التدقيق

يتم تقييم التدقيق الداخلي
بنا ًء على  6عنا�صر وهي:
جلنة التدقيق ،التنظيم،
املنهجية ،العمليات،
التكنولوجيا امل�ستخدمة
والقيمة.

3.2.2

برنامج مكافحة االحتيال

يقيم اجلهاز مكامن خماطر االحتيال والف�ساد واملخالفات (االحتيال) يف اجلهات اخلا�ضعة وقدرتها على
احلد منها يف خمتلف الإدارات واتباعها لل�سبل الوقائية الالزمة عند التعامل معها ،حيث يقوم اجلهاز ب�إجراء
تقييم ملخاطر االحتيال ،ومراجعات م�ستقلة ،و�إجراء حتليل مف�صل م�صحوب ًا بالتو�صيات الالزمة لتح�سني �إدارة
مكافحة خماطر االحتيال يف اجلهات اخلا�ضعة.
�أطلق اجلهاز برنامج مكافحة االحتيال مل�ساعدة اجلهات اخلا�ضعة على و�ضع �أ�س�س حلمايتها �ضد االحتيال
�شام ًال جوانب خمتلفة كما هو مو�ضح �أدناه:
�سيــا�سة
متكــاملة
تقييم
�سيناريوهات
االحتيال

الوعي
الداخلي
واخلارجي
التحقيقات

التقارير
الداخلية
واخلارجية

يقدم اجلهاز الدعم الالزم للجهات اخلا�ضعة لتطوير وتطبيق الآتي:
و�ضع وتطوير ال�سيا�سات اخلا�صة مبكافحة االحتيال يف كل جهة.
تقييم خماطر االحتيال للم�ساهمة يف و�ضع �آلية للت�صدي لأية خماطر احتيال حمتملة.
تدريب املوظفني يف تطبيق �سيا�سة مكافحة االحتيال وقواعد ال�سلوك املهني.
تطوير وتطبيق �أ�ساليب و�أنظمة الإف�صاح اخلا�صة بالتقارير ال�سرية.

3.2

دعـ ــم املح ــا�سبـة

�إن دور اجلهاز كما حدد قانون �إن�شا�ؤه هو الإرتقاء مببد�أ املحا�سبة وال�شفافية وبنا ًء على ذلك فقد مت ت�أ�سي�س
جمموعة خمرجات للقيام بهذه املهمة من خالل تطوير �آليات وخدمات م�ساندة والإ�شراف على فعاليتها يف
حتقيق هذه املهمة.
يقدم رئي�س اجلهاز التقارير ب�شكل دوري �إىل �سمو ويل عهد �أبوظبي كما يتوىل املهام وامل�س�ؤوليات الأخرى
املناطة �إليه من �سمو ويل العهد .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقدم اجلهاز امل�شورة وامل�ساندة للمجل�س التنفيذي و�أع�ضاء
املجل�س التنفيذي و�إىل امل�س�ؤولني التنفيذيني يف احلكومة لدعم م�ساءلة وحما�سبة اجلهات اخلا�ضعة حول
مهامهم وم�س�ؤولياتهم.
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امل�شورة وامل�ساعدة
يقدم اجلهاز امل�شورة وامل�ساعدة للجهات اخلا�ضعة يف املوا�ضيع املتعلقة بتح�سني الأداء وذلك �ضمن نطاق
خربات اجلهاز .ويتم تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة بنا ًء على ا�ستالم خطاب �أوطلب ر�سمي من اجلهة اخلا�ضعة
وبعد موافقة رئي�س اجلهاز.
ت�شمل خدمات امل�شورة وامل�ساعدة التي يقدمها اجلهاز جوانب و�أن�شطة �إدارية عديدة مثل م�ساعدة جلان
التدقيق والتدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة على ت�أ�سي�س وحدة التدقيق الداخلي اخلا�صة بهم ،وانتداب
موظفي اجلهاز �إىل اجلهات اخلا�ضعة ،وتقدمي امل�شورة الفنية للجهات اخلا�ضعة.

التمثيل املحلي والدويل
يحر�ص اجلهاز على امل�ساهمة الفعالة يف جوانب التنظيم والإ�شراف
املتعلقة مبجاالت املحا�سبة والتدقيق من خالل �سعيه الد�ؤوب
للح�صول على ع�ضويات يف م�ؤ�س�سات حملية وعاملية متخ�ص�صة يف
الدعم واالرتقاء مببادئ املحا�سبة وال�شفافية ومعنية بتح�سني القوانني
والأنظمة واللوائح يف هذه املجاالت.
ي�شارك اجلهاز ب�شكل منتظم يف العديد من امل�ؤمترات وور�ش العمل
واالجتماعات التي تعقد ويقدم �أوراق عمل وبحث بالإ�ضافة �إىل تبادل
املعلومات وح�ضور الور�ش التدريبية ،وللجهاز م�ساهمات عدة يف
تطوير �أجهزة حما�سبية ورقابية �أخرى من خالل ا�ست�ضافته لوفود
وممثلني من هذه امل�ؤ�س�سات املحلية والعاملية ب�شكل دوري.

4.2

يعترب اجلهاز �أول جهة
يف ال�شرق الأو�سط تن�ضم
لع�ضوية املنتدى الدويل
ملنظمي مهنة التدقيق
امل�ستقلني.

الفح�ص اخلا�ص

يقوم اجلهاز بالتحقيق يف املخالفات التي حتال �إليه �أو تتك�شف له خالل قيامه ب�أي من �أعماله يف اجلهات
اخلا�ضعة ،كما يقوم بتعقب عمليات االحتيال والف�ساد واملخالفات (االحتيال) بهدف حماية املال العام والت�أكد
من وجود �ضوابط متينة يف النظم والإجراءات الإدارية واملالية.
يبا�شر اجلهاز حتقيقاته طبق ًا لالئحة التحقيق والت�أديب املعتمدة من قبله وقد تت�ضمن التعاون والتن�سيق مع
ا�ست�شاريني خمت�صني والنيابة العامة واجلهات الأمنية ذات العالقة كما يراه اجلهاز مالئم ًا.
يحدد اجلهاز من خالل التحقيقات التي يجريها مكامن الوقاية من االحتيال ويحر�ص على وجود اتفاقيات
ا�سرتاتيجية ت�ساهم يف جناح التحقيقات التي يجريها ويف و�ضع خطط وقائية فعالة.
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يقوم اجلهاز ب�إجراءات الفح�ص اخلا�ص املتعلقة مبا يلي:
خمالفة القواعد والأحكام املالية.
خمالفة امليزانية العامة للإمارة وميزانيات اجلهات اخلا�ضعة.
خمالفة الأحكام املنظمة للم�شرتيات واملناق�صات واملزايدات وامل�ستودعات.
كل �إهمال �أو تق�صري يرتتب عليه مبا�شرة �ضرر ًا مالي ًا للإمارة �أو الأ�شخا�ص العامة الأخرى �أو اجلهات
اخلا�ضعة� ،أو امل�سا�س مب�صلحة من م�صاحلها املالية.
وقد طور اجلهاز �آلية عمل داخلية ال�ستالم ال�شكاوى والبالغات ومن ثم و�ضع منهجية للفح�ص اخلا�ص كما هو
مو�ضح يف الر�سم التايل:
اجلمهور

ا�ستالم وت�سجيل
البالغ �أو ال�شكوى

جهــة �أمنيــة

�إدارة داخليــة
للجهــاز

عر�ض على رئي�س
اجلهاز

فت ــح
فحـ�ص

طلب معلومات
نعم �إ�ضافية؟
ال
�إ�صــدار
التقــرير

جهة خا�ضعة

فت ــح
حتقي ــق

اال�ستف�سار وجمع
املعلومات

جمـ ــع الأدل ــة
والتحقيق

حت ــديد
النتـ ــائـج

�إع ــداد
التق ــريــر

عر�ض على رئي�س
اجلهاز

عر�ض على رئي�س
اجلهاز

حفظ
الفح�ص

�إحالة �إىل
التحقيق

�شبهة
جنائية
�إبالغ النيابة
العامة

�إ�ص ــدار
التق ــريــر
ت�أديب
املخــالفـني

يكون الت�صرف يف املخالفات على النحو التايل:
 .1حفظ ال�شكوى �أو البالغ لعدم ال�صحة �أو لعدم كفاية الأدلة �أو
لعدم الأهمية.
 .2اجلزاء الت�أديبي.
 .3الإحالة �إىل النيابة العامة يف حال وجود �شبهة جرمية جزائية.
مجموعات المخرجات

31

تـقـــــــريــر المحـــــاسبـــة 2011

5.2

مركز �أداء للتدريب

يهدف مركز �أداء للتدريب �إىل �أن ي�صبح مركز ًا مرموق ًا للتميز؛ يوفر الربامج التدريبية والتطويرية التي
من �ش�أنها ت�أهيل اخلريجني من مواطني الدولة .ويهتم املركز بتوفري ثروة من املعرفة ون�شر الوعي ب�أف�ضل
املمار�سات يف خمتلف احلكومات والدول �سواء بالن�سبة ملجال معني �أو جهة متخ�ص�صة.
�صمم اجلهاز ثالثة �أنواع من املخرجات �ضمن هذه املجموعة:
ت�أهيل مدققني �إماراتيني
الأبحاث وم�شاركة املعرفة
امل�ؤمترات وور�ش العمل

1.5.2

ت�أهيل مدققني �إماراتيني

�صمم اجلهاز برامج تدريبية متخ�ص�صة للم�ساهمة يف ت�أهيل عدد �أكرب من املدققني الإماراتيني وم�ساعدتهم
على اكت�ساب املعرفة واملهارات الالزمة لنجاحهم ودفع م�سريتهم املهنية ولتمكينهم من القيام ب�أدوار قيادية
وامل�ساهمة ب�شكل �أ�سا�سي يف تقدم وازدهار �إمارة �أبوظبي والدولة.
يقدم مركز �أداء للتدريب ملواطني الدولة �شهادات تدريبية مهنية متخ�ص�صة يف جمايل املحا�سبة والتدقيق
مثل الربامج الت�أهيلية الجتياز اختبار املحا�سبني القانونيني املعتمدين ( )CPAواختبار املدققني الداخليني
املعتمدين(.)CIA

2.5.2

الأبحاث وم�شاركة املعرفة

متا�شي ًا مع ال�سيا�سة العامة لأبوظبي لتطوير اقت�صاد متني تدعمه قاعدة معرفية قوية� ،أطلق جهاز �أبوظبي
للمحا�سبة العديد من املبادرات وقام بت�أ�سي�س وحدة داخلية للأبحاث وم�شاركة املعرفة يف عام .2009
تهدف هذه الوحدة �إىل تطوير وت�صنيف ون�شر املعرفة بطرق �أكرث فعالية يف كافة النواحي الت�شغيلية التابعة
للجهاز بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف دعم االحتياجات والقدرات املعرفية والبحثية يف اجلهات اخلا�ضعة.
وقد بد�أ اجلهاز منذ ت�أ�سي�سه ملركز �أداء للتدريب ب�إطالق مبادرات �أخرى يف جمال الأبحاث وم�شاركة املعرفة مثل:
بوابة املعرفة :يف عام � 2010أطلق اجلهاز بوابة املعرفة الإلكرتونية ( )e-maarifaبهدف خلق من�صة
لتبادل املعرفة يف احلكومة واجلهات احلكومية حيث يتبادل امل�شاركني اخلربات ويتم ن�شر املعرفة ب�شكل
�أكرث فعالية يف كافة الإدارات الت�شغيلية املت�شابهة.
جملة �أداء الإلكرتونية ( )ADAA Digestي�صدر اجلهاز �شهري ًا هذه املجلة والتي تعنى بالأمور املتعلقة
مبعايري املحا�سبة اخلا�صة ب�إعداد التقارير املالية يف اجلهات اخلا�ضعة .تهدف هذه املجلة �إىل امل�ساهمة
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يف توحيد املعاجلات املحا�سبية حيث يتم
ت�سليط ال�ضوء على �أي تغيريات يف املعايري
اجلديدة �أو التعديالت يف املعايري احلالية
لإعداد التقارير املالية.
عامل ال�شفافية واملحا�سبة :ي�صدر اجلهاز
�شهري ًا املجلة الإلكرتونية «عامل ال�شفافية
واملحا�سبة» باللغة االجنليزية والتي تعنى
مبوا�ضيع خمتلفة و�أحدث الأبحاث يف
العديد من املجاالت ذات ال�صلة.
�أدلة املمار�سات :بهدف حت�سني املمار�سات
الإدارية ،يقوم اجلهاز بالبحث عن �أف�ضل
املمار�سات املتبعة عاملي ًا وجتميعها يف �أدلة
للممار�سات ال�ستخدامها من قبل اجلهات
اخلا�ضعة والقطاع العام.

3.5.2

امل�ؤمترات وور�ش العمل

تغطي جملة �أداء الإلكرتونية
( )ADAA Digestالعديد من
املوا�ضيع ذات الأهمية يف جمال
املحا�سبة .كما مت �إطالق مبادرة
متخ�ص�صة للم�ساعدة فيما يتعلق
باملعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية ( )IFRSحيث يتم ا�ستالم طلب
امل�ساعدة وامل�شورة من داخل وخارج
اجلهاز حول تف�سريات وتو�ضيحات
للمعايري وامل�ستجدات وبنا ًء على ذلك
ي�صدر اجلهاز ورقة عمل موجهة �إىل
مقدمي الطلب املعنيني.

ينظم اجلهاز امل�ؤمترات وور�ش العمل للجهات اخلا�ضعة حول املوا�ضيع التي تندرج حتت دوره الأ�سا�سي و�ضمن
نطاق خرباته.
منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية :ي�ضم هذا املنتدى ممار�سي مهنة التدقيق يف مكاتب التدقيق العاملية
املتواجدة يف الدولة حيث يتم مناق�شة امل�شاكل املتعلقة باملعايري املحا�سبية احلالية واملتوقعة .يهدف هذا
املنتدى �إىل توحيد تف�سري معايري املحا�سبة وبناء قاعدة موحدة للتف�سريات املتعلقة بهذه املعايري حملي ًا
وحتديد قبول العمل بها �أم ال والذي من �ش�أنه حت�سني جودة التقارير املالية والقدرة على �إجراء املقارنات
بينها.
اجتماع وحدات التدقيق الداخلي :ي�ضم هذا االجتماع ال�سنوي ر�ؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي يف
اجلهات اخلا�ضعة ويدور النقا�ش حول املنهجيات املتبعة ،والقوانني واللوائح الداخلية ،والتحديات التي
تواجههم ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة للتبادل املعريف حول �أف�ضل املمار�سات والتطورات.
حلقات النقا�ش والور�ش :يعقد اجلهاز حلقات نقا�ش ب�شكل منتظم وور�ش عمل حول �آخر امل�ستجدات
املتعلقة بنطاق عمله.

مجموعات المخرجات
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تقرير عام  2010وخطة عمل 2011
� 1.3أهم �إجنازات عام 2010
فيما يلي ملخ�ص لأهم �إجنازات اجلهاز خالل عام :2010
�إ�صدار  96تقرير حول التدقيق والفح�ص املايل:
 9التدقيق املايل
 82الفح�ص املايل
 5تقييم الإدارة املالية
�إ�صدار  83تقرير حول مراجعة الأداء واملخاطر:
 14مراجعة الأداء وااللتزام
 63تقييم التدقيق الداخلي
 6تقارير برنامج مكافحة االحتيال
�إ�صدار  19تقرير حول دعم املحا�سبة.
�إ�صدار  15تقرير فح�ص خا�ص :
 5تقارير حتقيق
 9تقارير فح�ص
 1تقرير تو�صية فنية
ا�ست�ضافة املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق امل�ستقلني يف مار�س  2010ب�أبوظبي لت�صبح دولة الإمارات
العربية املتحدة هي �أول دولة عربية ت�ست�ضيف هذا احلدث.
�إ�صدار قواعد تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�ضعة( )SAARون�شرها يف اجلريدة الر�سمية
لإمارة �أبوظبي.
جعل �إمارة �أبوظبي الوجهة الأوىل يف املنطقة التي �ست�ست�ضيف امتحان الزمالة الأمريكية ل�شهادة
«املحا�سب القانوين املعتمد» ( )CPAوهي املرة الأوىل التي ي�سمح فيها اجللو�س لالمتحان خارج الواليات
املتحدة الأمريكية وذلك بعد مباحثات مطولة مع الإحتاد الوطني للمحا�سبني القانونيني الأمريكي «نا�سبا».
�إطالق خدمة جديدة ،وهي «تقييم الإدارة املالية» بغر�ض القيام مبراجعة م�ستقلة ملدى فعالية الإدارة
املالية يف اجلهات اخلا�ضعة بنا ًء على منهجية مت تطـويرها وفقـ ًا لتلك املعدة من قبل معهد املحا�سبة
واملالية العامة يف اململكة املتحدة ( )CIPFAومت تقييم الإدارة املالية يف  5جهات خا�ضعة.
�إطالق بوابة املعرفة الإلكرتونية  e-maarifaبهدف خلق من�صة لتبادل املعلومات واملعرفة يف احلكومة
واجلهات اخلا�ضعة.
�إطالق �أول نافذة للتدقيق واملدققني الداخليني بعنوان “�إدارة التدقيق – �أبوظبي” بنجاح ك�أحد املواقع �ضمن
بوابة املعرفة الإلكرتونية وبلغ عدد �أع�ضاء هذا املوقع �أكرث من  300ع�ضو من حوايل  65جهة حكومية.
�إطالق منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية بهدف توحيد تف�سريات املعايري املحا�سبية بني اجلهاز وممار�سي
مهنة التدقيق يف مكاتب التدقيق العاملية املتواجدة يف �أبوظبي.
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م�ساعدة جلنة احلوكمة من خالل تقدمي الدعم الالزم واخلربات الفنية واملهنية وم�ساندة الأبحاث
وم�شاركة املعرفة.
�إ�صدار �أكرث من  120بحث ،تت�ضمن تقريرين �إح�صائيني رئي�سيني ،و� 4أوراق بحثية ،و� 10أبحاث رئي�سية.
�إ�صدار دلي ًال لأف�ضل املمار�سات املتبعة يف التدقيق الداخلي حتت عنوان «دليل التدقيق الداخلي».
م�ساعدة عدة جهات خا�ضعة يف تعيني ر�ؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي لديها.
انتداب عدد من موظفي اجلهاز يف اجلهات اخلا�ضعة لإمدادهم باخلربات الالزمة.
عقد االجتماع ال�سنوي الثاين للتدقيق الداخلي للجهات اخلا�ضعة.
اجلدول التايل يلخ�ص عدد التقارير ال�صادرة عن اجلهاز للعام  2009مقابل �أهدافه ونتائجه للعام :*2010
فعلـ ــي

�أهــداف

فعلـ ــي

1

التدقيق والفح�ص املايل

78

94

96

2

مراجعة الأداء واملخاطر

69

85

83

3

دعم املحا�سبة

9

13

19

4

الفح�ص اخلا�ص

11

10

15

5

مركز �أداء للتدريب
�إجمايل التقارير

NA

NA

NA

167

202

213

103,073,469

136,237,000

110,287,672

نـ ــوع التقـ ــريـر

�إجمايل التكلفة

2009

**

2010

2010

* مت �إعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة لتتوافق مع عر�ض جمموعة املخرجات لل�سنة احلالية.
** التكلفة االجمالية متثل موازنة اجلهاز (�أهداف) والفعلي وفقا للبيانات املالية املدققة للجهاز وت�شمل تكلفة املخرجات الأخرى للجهاز.
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 2.3خمرجات املجموعة الأوىل:
	التــدقيــق والفحـ�ص املــال ــي

خمرجات هذه املجموعة تركز على تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي وفح�ص البيانات املالية
للجهـات اخلـا�ضعة طبقـ ًا ملنهجية العمل امل�ستحدثة داخليـ ًا باجلهاز.

قدم اجلهاز عدد من التو�صيات بخ�صو�ص حت�سني �أ�س�س �إعداد البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة ،والتي من
املفرت�ض �أن تتوافق مع طبيعة عمل هذه اجلهات .وقد مت �إجراء تغيريات ملحوظة يف �أ�س�س �إعداد البيانات
املالية منذ عام  2008يف اجلهات اخلا�ضعة ،حيث حث اجلهاز جميع اجلهات احلكومية والدواوين �إىل �إعداد
بياناتها املالية با�ستخدام معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام ( )IPSASعلى �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي.
فيما يلي تو�ضيح للتغيريات التي طر�أت على �أ�س�س �إعداد البيانات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة كما �أو�صى بها
اجلهاز:

�أ�س�س �إعداد البيانات املالية يف اجلهات احلكومية والدواوين
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2010

�أ�س�س �أخرى لإعداد البيانات

البيانات املالية غري مدققة

�إن كافة تقارير وتو�صيات جمموعة املخرجات هذه هي نتائج لإحدى اخلدمات الآتية:
التدقيق املايل
الفح�ص املايل
تقييم الإدارة املالية

1.2.3

التدقيق املايل

قام اجلهاز بتدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009ومت
�إ�صدار ر�أي غري متحفظ (ر�أي مطلق) وفق الإطار الزمني املحدد يف قانون النظام املايل لإمارة �أبوظبي.
وقد مت �إعداد البيانات املالية بنا ًء على الأ�سا�س النقدي ووفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام
( )IPSASوتتطابق �إجراءات التدقيق املايل امل�ستخدمة من قبل اجلهاز مع املعايري الدولية للتدقيق (.)ISA
كما قام اجلهاز مبراجعة البيانات املالية للدوائر احلكومية وفق ًا للمعايري الدولية ملهام املراجعة ()ISREs
ال�صادرة عن الإحتاد الدويل للمحا�سبني (.)IFAC

2.2.3

الفح�ص املايل

خالل عام  2010قام اجلهاز بفح�ص  82تقرير ملدققي ح�سابات اجلهات اخلا�ضعة و�أعمال التدقيق اخلا�صة
بالبيـانات املـالية لهذه اجلهـات والتي تـم اختيـارها وفقـ ًا ملعايري حتديد �أولويات عمل اجلهاز.

ملخ�ص تقارير الفح�ص املايل
�إن املالحظات الناجتة عن فح�ص البيانات املالية مت �إر�سالها للم�سئولني عن احلوكمة يف اجلهات اخلا�ضعة
وكذلك ملدققي احل�سابات ب�شكل منف�صل لإجراء التح�سينات وللتنفيذ واملتابعة.
وا�صل الفح�ص املايل ت�سليط ال�ضوء على عدد من النواحي التي يتوجب حت�سينها وفيما يلي تو�ضيح لها بح�سب
الأهمية:
ت�أخري كبري يف �إ�صدار البيانات املالية والذي ي�ؤثر على جدوى عمليات اتخاذ القرار .وعلى الرغم من عدم
وجود مواعيد نهائية لإ�صدار البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة� ،إال �أن قانون النظام املايل حدد يوم 30
يونيو لإ�صدار البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي والتي يتم تدقيقها من قبل اجلهاز.
تقييمات مبنية على افرتا�ضات خاطئة للأ�صول وملراجعة االنخفا�ض يف قيمتها.
ق�صور يف �إجراءات املراجعة املتبعة عند تدقيق التقديرات املحا�سبية.

تقرير عام  2010وخطة عمل 2011

39

تـقـــــــريــر المحـــــاسبـــة 2011

�ضعف يف جودة �أدلة التدقيق التي يعتمد عليها مدققي احل�سابات.
اعتماد الإدارة على مدققي احل�سابات لإعداد البيانات املالية واملعاجلات املحا�سبية.
عدم دقة مدققي احل�سابات عند احت�ساب الأهمية الن�سبية.
ق�صور يف �إجراءات مدققي احل�سابات بالن�سبة للإلتزامات القانونية والعر�ضية والأحداث الالحقة ومدى
الإلتزام بالقوانني واللوائح.
ق�صور يف الإف�صاح املطلوب من قبل معايري املحا�سبة الدولية ( )IFRS/IPSASلتح�سني فهم م�ستخدمي
البيانات املالية.
طلب �إجراء حت�سينات من مدققي احل�سابات عند تدقيق البيانات املالية املوحدة واملعامالت بني الأطراف
ذات العالقة.
طلب �إجراء حت�سينات من مدققي احل�سابات يف �أوراق العمل اخلا�صة ب�إجراءات التدقيق املتبعة.
طلب �إجراء حت�سينات يف الإجراءات املتبعة من قبل مدققي احل�سابات يف حال اعتمادهم على عمل خبري
�أو م�ؤ�س�سات خدمية.
وقد مت عر�ض جميع املالحظات بالتف�صيل من خالل تقارير الفح�ص املايل املقدمة للجهات اخلا�ضعة للعمل بها
وحت�سينها يف امل�ستقبل ،كما �أن كل مالحظة �ضمن مهام املراجعة ت�ضمنت ردود وتف�سريات مدققي احل�سابات
بالإ�ضافة �إىل ر�أي اجلهاز النهائي بنا ًء عليها.

حتليل مالحظات الفح�ص
يتم ت�صنيف مالحظات الفح�ص اىل «�إجراء ت�صحيحي جوهري» ،و «�إجراء ت�صحيحي» ،و «�إجراء ت�صحيحي
حمدود» وذلك طبق ًا لطبيعتها ودرجة ت�أثريها يف البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة وعملية التدقيق املنفذة
بوا�سطة مدققي احل�سابات.
وفيما يلي مقارنة بني نتائج تقارير الفح�ص املايل يف عام  2010مقابل عام :2009
2009

2010

( 76تقرير فح�ص مايل)

( 82تقرير فح�ص مايل)
142

67

123
208
362

�إجراء ت�صحيحي
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497

�إجراء ت�صحيحي حمدود

�إجراء ت�صحيحي جوهري

ت�ضمنت تقارير الفح�ص املايل  712مالحظة يف  2010ومت ت�صنيفها كالآتي:

�إجراء ت�صحيحي جوهري
مت �إدراج  142مالحظة �ضمن هذه الفئة ،ويتوجب على �إدارة اجلهة اخلا�ضعة ومدقق ح�ساباتها �أخذها بعني
االعتبار ملا لها من �أهمية وت�أثري جوهري على بياناتها املالية بح�سب ر�أي اجلهاز املهني.

�إجراء ت�صحيحي
مت �إدراج  362مالحظة �ضمن هذه الفئة والتي تتمثل �أغلبيتها يف مالحظات على جودة عملية التدقيق والناجتة
عن عدم اكتمـال توثيق �إجراءات التدقيق التي اتبعت مثل اعتبارات خماطر االحتيال واحت�ساب حجم العينات.
مثل هذه املالحظات تتعلق بتح�سينات يف �إجراءات التدقيق والتي �إن متت طبق ًا ملعايري التدقيق الدولية قد ين�ش�أ
عنها ت�سويات حمتملة يف البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة.

�إجراء ت�صحيحي حمدود
مت �إدراج  208مالحظة �ضمن هذه الفئة والتي تو�ضح احلاجة اىل حت�سني �إجرائي حمدد ناجت عن عملية التدقيق
وعملية �إقفال البيانات املالية بوا�سطة الإدارة .مثل هذه املالحظات قد حتتاج ت�سويات حما�سبية يف حال
ظهورها خالل عملية التدقيق .وب�صفة عامة ،قد يت�ضمن مثل هذا النوع من املالحظات معاجلات حما�سبية
ناجتة عن التطبيق اخلاطئ للمعايري الدولية ( ،)IFRSوعر�ض و�إف�صاحات البيانات املالية� ،أو عدم كفاية �أدلة
مراجعة جوانب معينة مثل تعامالت الأطراف ذات العالقة ،والتقديرات والقيم العادلة.
وفيما يلي بيان بعدد تقارير مدققي احل�سابات على اجلهات اخلا�ضعة وكذلك املالحظات على هذه التقارير
وت�صنيف ك ًال منها:
عـ ــام

مدقق احل�سابات

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

�إجراء
ت�صحيحي
جوهري

عـ ــام

2010

�إجراء
ت�صحيحي

�إجراء
ت�صحيحي
حمدود

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

2009

�إجمايل عدد
املالحظات

مكتب التدقيق 1

47

92

201

130

423

28

265

مكتب التدقيق 2

17

30

84

43

157

25

255

مكتب التدقيق 3

11

15

55

19

89

15

120

مكتب التدقيق 4

7

5

22

16

43

7

38

مكتب التدقيق 5

-

-

-

-

-

1

9

82

142

362

208

712

76

687

الإجمايل
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تنفيذ قواعد تعيني مدققي احل�سابات ()SAAR
خالل عام � ،2010أ�صدر رئي�س اجلهاز القرار رقم ( )1ل�سنة  2010ب�ش�أن قواعد تعيني مدققي احل�سابات
( )SAARومت ن�شره يف عدد خا�ص يف اجلريدة الر�سمية للإمارة يف يناير .2010
وفقا لهذه القواعد ،يتحتم على اجلهات اخلا�ضعة اتباع �إجراء دقيق وموثق جيد ًا عند اختيار وتعيني مدققي
احل�سابات لتدقيق بياناتها املالية.

3.2.3

تقييم الإدارة املالية

يف عام  ،2010بد�أ اجلهاز يف تنفيذ «تقييم الإدارة املالية ( »)FMAيف اجلهات اخلا�ضعة ،حيث �أجريت
تقييمات للإدارة املالية يف  5جهات خا�ضعة بغر�ض تقييم قدرات الإدارة املالية و�إجراءاتها وتقدمي امل�ساعدة
الالزمة لالرتقاء بقدراتها وتقوية �إجراءات �إدارتها املالية.
5

ومن اجلدير بالذكر ،الإ�شادة بدور اجلهات اخلا�ضعة وموظفيها يف م�ساعدة اجلهاز خالل عملية التقييم التي
�أ�سفرت عن عدد من التو�صيات والتي �سيتم تطبيقها يف امل�ستقبل.
�أ�سفر تقييم الإدارة املالية الذي �أجري يف اجلهات اخلا�ضعة اخلم�س عن ت�صنيف الإدارة املالية لدى جهتني
منهم بـ « نا�شئ» وثالث جهات ح�صلت على ت�صنيف « نا�ضج» بح�سب منهجية التقييم التي �أطلقها اجلهاز.

3.3

خمرجات املجموعة الثانية:
مـراجع ــة الأداء واملخـاطر

يف عام � ،2010أ�صدر اجلهاز  83تقرير ًا عن مراجعة الأداء واملخاطر .تهدف خمرجات هذه املجموعة �إىل
التحقق من كفاءة وفعالية واقت�صادية و�أخالقية ا�ستخدام اجلهات اخلا�ضعة ملواردها والتزامها بالقوانني
والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.
ي�ؤمن اجلهاز ب�أهمية الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي يف حوكمة اجلهات اخلا�ضعة ،لذا قام اجلهاز خالل
ال�سنوات املا�ضية بتقدمي الدعم الالزم حلث وم�ساعدة تلك اجلهات على ت�أ�سي�س جلان التدقيق ووحدات
التدقيق الداخلي فيها.

42

تقرير عام  2010وخطة عمل 2011

فيما يلي تو�ضيح لتطور ت�أ�سي�س هذه اللجان والوحدات يف اجلهات اخلا�ضعة قبل وبعد �إن�شاء اجلهاز:
50
45
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40

35

35

37

30
23

25
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15
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16

6

5
0

قب ـ ــل ع ـ ــام 2008

ع ـ ــام 2008

جل ــان تدقي ــق

ع ـ ــام 2009

ع ـ ــام 2010

وحدة تدقيق داخلي

�إن كافة تقارير وتو�صيات جمموعة املخرجات هذه هي نتائج لإحدى اخلدمات الآتية:
مراجعة الأداء وااللتزام
تقييم التدقيق الداخلي
برنامج مكافحة االحتيال

1.3.3

مراجعة الأداء وااللتزام

تعلقت �إجنازات خمرجات مراجعة الأداء وااللتزام خالل عام  2010مبختلف القطاعات والتي غطت �إجراءات
خمتلفة �شملت النفقات الت�شغيلية للجهات اخلا�ضعة والنفقات الر�أ�سمالية وامل�شاريع بالإ�ضافة �إىل الأنظمة
الإدارية� .ساهمت هذه املراجعات يف ت�سليط ال�ضوء على الفجوات وجماالت التح�سني يف الإلتزام بالقوانني
والأنظمة واللوائح والت�أكد من توافق م�ستوى الأداء مع حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية وبح�سب املمار�سات الرائدة.
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فيما يلي ملخ�ص عن بع�ض تقارير مراجعة الأداء وااللتزام التي �أجريت خالل عام  2010مع و�صف موجز
لنطاق املراجعة والتو�صيات الرئي�سية التي قدمها اجلهاز:

م�ؤ�س�سة الرعاية الإجتماعية و�ش�ؤون الق�صر
قام اجلهاز ب�إجراء تقييم ا�سرتاتيجي وتنظيمي مل�ؤ�س�سة الرعاية الإجتماعية و�ش�ؤون الق�صر و�ساعد امل�ؤ�س�سة يف
تطوير خطة عمل ا�سرتاتيجية متعلقة مبا يلي :
فهم احتياجات وتوقعات الأطراف ذات العالقة وامل�ستفيدين.
ا�سرتاتيجية اال�ستثمار والأداء اال�ستثماري.
القدرات يف جمال �إدارة الأ�صول والتخطيط املايل لدعم قرارات م�صروفات الدخل.
خدمات الرعاية االجتماعية والتن�سيق مع اجلهات االجتماعية احلكومية الأخرى.
حتديد الر�ؤية واملهمة والتوجه اال�سرتاتيجي وم�ستوى ر�ضا املوظفني.
القدرات امل�ؤ�س�سية والهيكل التنظيمي وعمليات التبادل الوظيفي.

التــو�صيـ ـ ـ ـ ــات
اقرتح اجلهاز خطة عمل مف�صلة ملدة عامني تت�ضمن �أكرث من  20مبادرة ا�سرتاتيجية وتنظيمية .وت�ضمنت
تو�صيات اجلهاز الآتي:
اال�ستعانة بجهة متخ�ص�صة لإدارة الأ�صول وبناء �إدارة ا�ستثمار حمورية.
حتويل الرعاية االجتماعية �إىل تلبية احتياجات الق�صر و�إقامة ال�شراكات مع اجلهات االجتماعية
ذات الأولوية.
حتويل االهتمام �إىل امل�ستفيدين وحماولة فهم احتياجات الق�صر من خالل تق�سيم هذه
االحتياجات وحتويل املهام الإدارية ونقل املوظفني �إىل املهام التي ت�ستدعي التعامل املبا�شر مع
امل�ستفيدين.
�إغالق ثغرات املوارد الب�شرية من خالل اال�ستثمار يف التدريب والتعيني وحتديد احلوافز جلذب
الكوادر املتخ�ص�صة.
تطوير الإجراءات والأدوات الأ�سا�سية لتمكني وحت�سني الفعالية التنظيمية ولتب�سيط العمليات.
بناء �أ�س�س متينة لتكنولوجيا املعلومات وتطوير قواعد البيانات من خالل حتديد وتنفيذ متطلبات
�إدارة تكنولوجيا املعلومات.

مراجعة االلتزام بالرتاخي�ص الطبية
�شمل نطاق املراجعة �أن�شطة الرتاخي�ص الطبية يف هيئة ال�صحة � -أبوظبي للفرتة املمتدة من يناير  2008وحتى
مايو  2010و�شملت �أن�شطة الإدارات املتعلقة مبنح الرتاخي�ص والتفتي�ش فقط وذلك بهدف:
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تقييم مدى �إلتزام الهيئة بالقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة بالرتاخي�ص الطبية يف �إمارة
�أبوظبي.
تقييم مدى توافق �إجراءات الرتاخي�ص يف الهيئة مع املمار�سات العاملية الرائدة.

التــو�صيـ ـ ـ ـ ــات
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
�إجراء مراجعة ا�سرتاتيجية لنظام الرتخي�ص ،والنظر يف �إن�شاء جهة �أخرى لتلعب دور جمل�س
الفح�ص الطبي.
توحيد �إ�صدار دليل وقواعد الرتاخي�ص ال�صحية لدى جلنة واحدة حمددة.
تطوير وتنفيذ نظام لإعادة تقييم امل�ؤهالت الطبية بحيث ي�ضمن ذلك ت�شجيع الأطباء على بذل
اجلهود لتح�سني ممار�ساتهم وتطويرها.
مراجعة الئحة العقوبات احلالية والنظر يف فر�ض غرامات ت�صاعدية ت�صل اىل وقف املن�ش�آت عن
العمل.

مراجعة االلتزام بالرتاخي�ص ال�سياحية
�شمل نطاق هذه املراجعة الفرتة املمتدة من فرباير  2005وحتى مار�س  2010فيما يتعلق مبا يلي :
تقييم مدى �إلتزام هيئة �أبوظبي لل�سياحة بالقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة بالرتاخي�ص
ال�سياحية يف �إمارة �أبوظبي.
تقييم مدى توافق �إجراءات الرتاخي�ص يف الهيئة مع املمار�سات العاملية الرائدة.

التــو�صيـ ـ ـ ـ ــات
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
�إن�شاء وتفعيل «جلنة �إعادة النظر» لتنفيذ الدور املناط بها.
تطوير دليل لت�صنيف املطاعم واملنتجعات واال�سرتاحات ل�ضمان ت�صنيفها املالئم.
زيادة وترية عمليات التفتي�ش للمواقع بهدف مراقبة �أداء املن�ش�آت ال�سياحية.
ق�صر تراخي�ص املر�شدين ال�سياحيني على الأ�شخا�ص امل�صرح لهم بالعمل يف دولة الإمارات
العربية املتحدة و�إن�شاء دليل حمدث ي�شمل كافة املر�شدين ال�سياحيني العاملني يف �إمارة �أبوظبي مع
�إي�ضاح حلالة تراخي�صهم (�صاحلة �أو غري �صاحلة) ،واللغة (اللغات) التي يتقنونها وفئة الإر�شاد
التي ينتمون �إليها (مواقع عامة �أو حمددة �أو قطاعية).
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مراجعة االلتزام ب�إجراءات الدعم الزراعي
قام اجلهاز بتقييم �إلتزام جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية – قطاع ال�ش�ؤون الزراعية ب�إجراءات دعم الت�سويق
الزراعي و�إ�سترياد الأعالف يف �إمارة �أبوظبي خالل عام 2009

التــو�صيـ ـ ـ ـ ــات
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
درا�سة امكانية �ضم جميع �أنواع الدعم الزراعي والغذائي املقدم من حكومة �أبوظبي لتكون �ضمن
�صالحيات وم�سـ�ؤوليات و�أعمـال و�إ�شراف جهـاز �أبوظبـي للرقـابة الغـذائية حيث �أن ذلك يتـم حاليـ ًا
عرب جهات خمتلفة.
و�ضع بروتوكوالت ل�ضمان املوافقة على اخلطط الزراعية يف �سياق ووقت منا�سبني.
التن�سيق مع جلنة الأمن الغذائي ل�ضمان توافق العمليات مع اال�سرتاتيجية املتفق عليها.
القيام بحمالت توعية للمزارعني حول اال�ستخدام ال�سليم للمبيدات واملوارد املائية و�إدارة
املحا�صيل ،الخ.
حتديث كافة املعلومات املتعلقة باملزارعني والأرا�ضي والبائعني واحلفاظ على قاعدة بيانات ميكن
ا�ستخدامها لت�سهيل ودعم اتخاذ القرار على �أ�س�س فورية.

مراجعة االلتزام ب�إجراءات امل�شرتيات الت�شغيلية والر�أ�سمالية
خالل عام  ،2010قام اجلهاز ب�إ�صدار  9تقارير حول مراجعة التزام اجلهات اخلا�ضعة بالقوانني والأنظمة
واللوئح اخلا�صة بامل�شرتيات حيث �أ�صدر اجلهاز  6تقارير عن مراجعة االلتزام ب�إجراءات امل�شرتيات الر�أ�سمالية
و 3تقارير عن مراجعة االلتزام ب�إجراءات امل�شرتيات الت�شغيلية.
�شمل نطاق هذه املراجعة ما يلي:
تقييم درجة االلتزام يف تطبيق القوانني والأنظمة واللوائح من قبل اجلهات اخلا�ضعة.
حتديد حاالت عدم الإلتزام التخاذ الإجراءات املنا�سبة.
تقييم مدى توافق ممار�سات امل�شرتيات يف اجلهة مع املمار�سات الدولية الرائدة ،ومن ثم تقدمي التو�صيات
الالزمة لإجراء التح�سينات.
بناء على �أعمال مراجعة االلتزام مت اكت�شاف عدد من املخالفات يف اجلهات اخلا�ضعة والتي مت التحقيق فيها
و�إتخاذ �إجراءات ت�أديبية �ضد امل�س�ؤولني عنها ومرتكبيها.

2.3.3

تقييم التدقيق الداخلي

خالل عام � ،2010أ�صدر اجلهاز  63تقرير حول تقييم التدقيق الداخلي ك�إ�ضافة للـ  34تقييم التي �أجريت يف
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عام  2009بهدف حتديد الفجوات يف الأداء واملجاالت التي بحاجة �إىل حت�سني ورفع �أداء التدقيق الداخلي �إىل
م�ستوى املمار�سات املعتمدة .كما ت�شمل الأهداف الرئي�سية لهذا التقييم احل�صول على ت�أكيدات متعلقة بدور
وحدات التدقيق الداخلي يف ت�سليط ال�ضوء على املجاالت الأكرث عر�ضة للمخاطر يف اجلهات التي �أ�س�ست فيها.
لقد مت تقييم وظائف التدقيق الداخلي �إ�ستناد ًا �إىل  6عنا�صر :جلنة التدقيق ،منهجية التدقيق ،الهيكل
التنظيمي ،عمليات التدقيق ،تقنية املعلومات والقيمة.

ملخ�ص تقارير تقييم التدقيق الداخلي
قـام اجلهاز ب�إ�صدار  1,304تو�صية من �ش�أنها تو�ضيح �صورة البيئة الرقابية وتعزيز هيكل احلوكمة للجهات
اخلا�ضعة .ومتا�شي ًا مع منهجية اجلهاز مت عر�ض النتائج النهائية لتقييم وظائف التدقيق الداخلي يف اجلهات
املعنية ح�سب العنا�صر بالإ�ضافة �إىل الدرجة النهائية واملالحظات الرئي�سية التي مت حتديدها خالل التقييم.
ال�شكل البياين الآتي يو�ضح عدد التو�صيات ح�سب كل عن�صر:
القيمة
التكنولوجيا
العمليات
املنهجية
التنظيم
جلنة التدقيق

153
97
380
116
285
273
100

0

300

200

400

من �أ�صل  63جهة خا�ضعة مت تقييمها يف عام  ،2010اجتازت  32جهة متطلبات النجاح يف معايري التقييم التي
و�ضعها اجلهاز ،بينما مل تنجح  31جهة ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل الآتي:
2009

2010

( 34تقييــم

15

( 63تقييــم

)

19

31

)

32

ناجح
غري ناجح
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3.3.3

برنامج مكافحة االحتيال

�أن�ش�أ اجلهاز برنامج مكافحة االحتيال مل�ساعدة اجلهات اخلا�ضعة يف الت�صدي امل�سبق جتاه مكامن خماطر
االحتيال والف�ساد واملخالفات «االحتيال» .يهدف الربنامج �إىل توفري الدعم للجهات اخلا�ضعة يف العديد من
املجاالت مثل تطوير ال�سيا�سات اخلا�صة مبكافحة االحتيال ،و�إجراء تقييم ملخاطر االحتيال ،وتدريب املوظفني
يف تطبيق �سيا�سة مكافحة االحتيال وقواعد ال�سلوك املهني ،وتطوير وتطبيق �أ�ساليب و�أنظمة الإف�صاح اخلا�صة
بالتقارير ال�سرية.

تقييم خماطر االحتيال
و�ضع اجلهاز منهجية «تقييم خماطر االحتيال» التي �سيتبعها اجلهاز واجلهات اخلا�ضعة يف مرحلة التخطيط
�أو عند العزم على �إجراء تقييم ملخاطر االحتيال كجزء من �أعمال �إدارة خماطر االحتيال .يهدف التقييم �إىل
م�ساعدة اجلهات يف حتديد نقاط ال�ضعف يف الرقابة ،وحتديد الفجوات ،وو�ضع الأولويات بالن�سبة للرقابة
املتعلقة ب�إدارة املخاطر .خالل  ،2010قام اجلهاز بتنفيذ  6تقييمات ملخاطر االحتيال ومراجعات م�ستقلة وقدم
حتلي ًال مف�ص ًال �إىل جانب بع�ض التو�صيات الالزمة لتحديد مكامن االحتيال وت�أثريها املتوقع وذلك لتح�سني
�سيا�سات النظام والإجراءات والعمليات يف اجلهات اخلا�ضعة.
فيما يلي بع�ض التو�صيات الرئي�سية املقدمة من اجلهاز لعدد من اجلهات اخلا�ضعة:
 .1و�ضع �سيا�سة ملكافحة االحتيال وقواعد لل�سلوك املهني والتي يتوجب على كافة املوظفني قراءتها والتوقيع
على الإلتزام بها �سنوي ًا.
 .2و�ضع قواعد ال�سلوك املهني للموردين يف حالة زيادة القيمة التعاقدية عن حد معني.
 .3و�ضع �سيا�سة خ�صو�صية البيانات من قبل اجلهة تو�ضح توقعاتها املتعلقة بخ�صو�صية البيانات وم�شاركة
املعلومات ال�سرية.
� .4إجراء تدريب للتوعية مبخاطر االحتيال جلميع املوظفني.
� .5إجراء تقييم منف�صل و�شامل ملخاطر االحتيال من قبل وحدة التدقيق الداخلي يف اجلهة.

4.3

خمرجات املجموعة الثالثة :دعــم املحـا�سبـة

يف عام � ،2010أ�صدر اجلهاز  19تقرير يف �إطار هذه املجموعة من املخرجات .ومت تقدمي عدد من التقارير �إىل
�سمو ويل العهد من قبل رئي�س اجلهاز ب�ش�أن امل�سائل النا�شئة من �أعمال التدقيق التي �أجنزها اجلهاز خالل العام.
ومن بني التقارير املقدمة يف �إطار هذه املجموعة تقرير املحا�سبة ال�سنوي الذي يقوم اجلهاز ب�إ�صداره يف الـربع
الأول مـن كل عـام .كمــا قدم رئي�س اجلهـاز عدد ًا من التقارير لأع�ضاء املجل�س التنفيذي وكبار امل�س�ؤولني
التنفيذيني الآخرين يف احلكومة.

امل�شــورة وامل�ســاعدة
يقدم اجلهاز امل�شورة وامل�ساعدة بنا ًء على ا�ستالم خطاب �أوطلب ر�سمي من اجلهة اخلا�ضعة وبعد موافقة رئي�س
اجلهاز .قدم اجلهاز عدد ًا من خدمات امل�شورة وامل�ساعدة و�أ�صدر تقارير حولها تت�ضمن تو�صيات بتح�سينات يف
اال�سرتاتيجية ،والهيكل التنظيمي ،والأداء يف اجلهة اخلا�ضعة.
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فيما يلي بع�ض الأمثلة على خدمات امل�شورة وامل�ساعدة التي مت تقدميها خالل عام : 2010

برنامج احلوكمة
بعد مراجعة اجلهاز للإطار الت�شغيلي للحوكمة وتقدمي تو�صياته� ،أن�شئت جلنة احلوكمة مبوجب القرار رقم ( )17لعام
 2010ال�صادر عن املجل�س التنفيذي للإ�شراف على تطوير وتنفيذ مبادئ و�أطر احلوكمة التي �أو�صى بها اجلهاز.
ومت حتديد  6جماالت للحوكمة من املقرر �أن تتوىل هذه اللجنة الرتكيز عليها وهي:
امل�شرتيات
اخلدمة العامة
املالية و�إدارة الأداء
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتخطيط املوارد
حوكمة امل�ؤ�س�سات العامة
و�ضع اجلهاز الإطار الت�شغيلي لعمل جلنة احلوكمة ،ودعم تطوير نطاق عمل مف�صل للربنامج ،و�ساعد يف
التن�سيق بني امل�شاريع املختلفة حتت جلنة احلوكمة .كما يقدم اجلهاز اخلربة الفنية واملهنية والأبحاث
وم�شاركة املعرفة يف خمتلف جماالت احلوكمة مبا يف ذلك امل�شرتيات واخلدمة العامة واملالية واحلوكمة ل�ضمان
التنفيذ الناجح ملخرجات الربنامج .عالوة على ذلك ،ي�ساعد اجلهاز جلنة احلوكمة من خالل تطوير الإطار
الت�شغيلي وو�ضع قواعدحوكمة امل�ؤ�س�سات العامة.

امل�شورة الفنية املحا�سبية
�أ�صدر اجلهاز خالل العام املن�صرم �أوراق عمل حما�سبية فنية للجهات اخلا�ضعة يف موا�ضيع حمددة بهدف
االرتقاء بجودة وفهم وتطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ( )IFRSومعايري املحا�سبة الدولية للقطاع
العام ( )IPSASيف اجلهات املهتمة بهذا املجال يف �أبوظبي .كما قدم اجلهاز الن�صح وامل�شورة يف املوا�ضيع
املحا�سبية يف اجلهات اخلا�ضعة حيث �أ�صدر 36ورقة عمل حما�سبية فنية يف عام  .2010ويقوم اجلهاز من خالل
منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية بتقدمي امل�شورة املحا�سبية للجهات اخلا�ضعة للت�أكد من توافق املعاجلات
املحا�سبية فيها.

التمثيل املحلي والدويل
يبحث اجلهاز با�ستمرار عن فر�ص اكت�ساب املعرفة حول املمار�سات العاملية التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف الإرتقاء
مببـد�أ املحا�سبة وال�شفـافية ،لذلك يحـر�ص اجلـهاز على التوا�صـل مع املنظمـات املحلية والدوليـة التـي تلعـب دور ًا
مماثال لدور اجلهاز �أو دور تنظيمي ورقابي يف جماالت امل�ساءلة واملحا�سبة والتدقيق.
يف عام  ،2009ح�صل اجلهاز على ع�ضوية يف املنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق امل�ستقلني ( )IFIARوبذلك
�أ�صبح �أول جهة يف ال�شرق الأو�سط حت�صل على هذه الع�ضوية ،ويف عام  2010ا�ست�ضاف اجلهاز هذا املنتدى يف
�إمارة �أبوظبي وبذلك �أ�صبحت دولة الإمارات العربية املتحدة �أول بلد عربي ي�ست�ضيف هذا املنتدى يف ن�سخته
ال�سابعة وبح�ضور �أكرث من  130ممثل من �أكرث من  30دولة.
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كما ا�ست�ضـاف اجلهاز وفود من خمتلف املنظمات املحلية والدولية لتبادل املعرفة والإطالع على �أف�ضل
املمار�سات عالوة على ح�ضور العديد من الفعاليات حملي ًا ودوليـ ـ ـ ًا مثل م�ؤمتر التدقيق ال�سنوي احلادي ع�شر
ملنطقة اخلليج بتنظيم من جمعية املدققني الداخليني يف دولة الإمارات العربية املتحدة والذي عقد يف �أبوظبي،
واالجتماع الثامن للمنتدى الدويل ملنظمي مهنة التدقيق امل�ستقلني ( )IFIARالذي عقد يف مدريد ،ومنتدى 2010
ملنظمي املحا�سبة الدوليني الذي عقده الإحتاد الوطني للمحا�سبني القانونيني الأمريكي «نا�سبا» ،وقمة جدول
الأعمال العاملي للمنتدى االقت�صادي العاملي يف دبي حيث �شارك رئي�س اجلهاز كع�ضو يف جمل�س جدول الأعمال
العاملي املتعلق مبكافحة الف�ساد بعد توجيه دعوة ر�سمية له من املنتدى االقت�صادي العاملي لالن�ضمام �إىل ع�ضوية
هذا املجل�س يف �أوائل عام .2010

خمرجات املجموعة الرابعة :الفح�ص اخلا�ص

5.3

خالل عام  ،2010ورد للجهاز  33بالغ و�شكوى من اجلهات اخلا�ضعة واجلهات الأمنية والأفراد بالإ�ضافة
�إىل �إدارات داخلية يف اجلهاز مقارنة بعام  2009الذي ورد فيه  12بالغ و�شكوى .مت متابعة وفح�ص كافة هذه
ال�شكاوي والبالغات بح�سب �إجراءات الفح�ص اخلا�ص التي و�ضعها اجلهاز ووفق ًا لالئحة التحقيق والت�أديب
ال�صادرة عنه.
فيما يلي تو�ضيح للإجراءات التي مت اتخاذها بعد فح�ص البالغات وال�شكاوي الواردة:
م

الإج ــراءات املتخ ــذة

1

�إجراء حتقيق
�إجراء فح�ص
حفظ لعدم ال�صحة �أو لعدم الأهمية �أو لعدم وجود املخالفة
�إر�سال جلهات �أخرى – خارج �إخت�صا�ص اجلهاز
تقدمي خربة فنية بنا ًء على طلب جهة ق�ضائية
جمموع البالغات وال�شكاوي الواردة للجهاز

2
3
4
5

2009

2010

3

5

8

9

1

16

0

2

0

1

12

33

تبني من حتقيقات اجلهاز خالل العام � ،2010إنطواء واقعتني �ضمن البالغات وال�شكاوي الواردة على وجود
�شبهة اجلرمية اجلزائية حيث مت �إخطار النيابة العامة لإتخاذ �إجراءاتها الالزمة.
هذا وقد تبني �أي�ض ًا من فح�ص البالغات وال�شكاوي الواردة خالل العامني  2009و � 2010أنها يف جمملها تتعلق
مبخالفات يف الأمور التالية:
�إ�ستغالل وظيفي وتعار�ض امل�صالح.
عدم االلتزام بقوانني و�أنظمة ولوائح و�إجراءات امل�شرتيات.
الإهمال يف �إدارة و�إنفاق املال العام.
خمالفة قواعد ال�سلوك املهني.
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فيما يلي ملخ�ص لأبرز التحقيقات ال�شاملة التي مت �إجرائها خالل العام :2010

احل ــالة الأول ــى
�شكوى موظف ب�إحدى ال�شركات امل�ساهمة العامة �ضد �أحد ر�ؤ�ساء الأق�سام ب�إحدى اجلهات احلكومية التي
تتعامل مع �شركته بح�صول رئي�س الق�سم على عموالت مالية مببالغ جتاوزت  290مليون درهم وبن�سب تزيد
عن  %35من التعاقدات املربمة بني اجلهة احلكومية وال�شركة.
وب�إجراء التحقيقات تبني �صحة الإدعاء مع �إكت�شاف خمالفات مماثلة مع �شركات �أخرى وتورط بع�ض
املدراء من �شركة امل�ساهمة العامة مع موظف اجلهة احلكومية حل�صوله على تلك العموالت بدون وجه حق
وقد انتهى الر�أي ب�إخطار اجلهة احلكومية التخاذ االجراء الت�أديبي جتاه املوظفني املخالفني لديها.
كذلك مت �إخطار النيابة العامة بالواقعة نظر ًا لإنطوائها على �شبهة اجلرمية اجلزائية حيث قامت النيابة
بدورها بالتحقيق اجلنائي وانتهت �إىل �إحالة املتهمني جنائي ًا للمحاكمة اجلزائية.

احل ــالة الثانيـ ــة
بالغ جهة �أمنية �ضد وكيل جهة حكومية لتجاوز �إخت�صا�صاته الوظيفية من خالل �إ�صدار قرارات تتعلق
ب�أمور مالية بتكلفة تزيد على  580مليون درهم ،وقد تبني من فح�ص البالغ عدم �إخت�صا�ص هذا الوكيل
ب�إ�صدار مثل هذه القرارات.
و�أثناء الفح�ص قام امل�شكو يف حقه بالعدول عن قراره و�إلغائه وبنا ًء عليه مت �إخطار اجلهة املعنية بنتائج
الفح�ص.

احل ــالة الثالثـ ــة
بالغ جهة �أمنية �ضد مدير عام �أحد اجلهات احلكومية برت�سية املناق�صات بطريقة م�شبوهة و�إ�سناد �أعمال
بالأوامر املبا�شرة باملخالفة لقوانني ولوائح و�إجراءات املناق�صات.
وقد تبني من التحقيق قيام امل�شكو يف حقه و�آخر ب�إرتكاب املخالفات املن�سوبة �إليهما وعدم �أدائهما العمل
املنوط �إليهما بدقة و�أمانة ومل يراعيا �أحكام القانون والنظم واللوائح املتعلقة بامل�شرتيات واملناق�صات
وخالفا واجبات الوظيفة وقواعد ال�سلوك املهني ( بلغت تعاقدات اجلهة عن فرتة الفح�ص حوايل 700
مليون درهم ).
الأمر الذي ترتب عليه �إخطار اجلهة احلكومية مبجازاة املخالفني ت�أديبي ًا و�إخطار اجلهة الأمنية ذات
العالقة بالتحري عن �شبهة اجلرائم اجلزائية والتي قامت بدورها ب�إبالغ النيابة العامة عن الواقعة.
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6.3

خمرجات املجموعة اخلام�سة :مركز �أداء للتدريب

يف عام  ،2010قام اجلهاز ب�إعادة ت�صميم جمموعة املخرجات هذه لت�ساهم يف حتقيق الأهداف املرجوة من
مركز �أداء للتدريب ،ومت ت�صميمها ب�شكل متكامل بحيث يتم ت�أ�سي�س مركز للتميز يلبي كافة االحتياجات
التدريبية بالإ�ضافة �إىل توفري نطاق متكامل من اخلدمات التي من �ش�أنها مواكبة امل�ستجدات والتطورات و�أف�ضل
املمار�سات العاملية.
فيما يلي املخرجات الرئي�سية التي مت حتديدها �ضمن هذه املجموعة:
ت�أهيل مدققني اماراتيني
الأبحاث وم�شاركة املعرفة
امل�ؤمترات وور�ش العمل

 1.6.3ت�أهيل مدققني �إماراتيني
�صمم مركز �أداء للتدريب عدد من برامج التدريب للم�ساهمة يف ت�أهيل عدد �أكرب من املدققني الإماراتيني يف
احلكومة حيث تقدم هذه الربامج التدريب والدعم الالزم مل�ساعدة امللتحقني بها يف احل�صول على �شهادات
تدريبية مهنية متخ�ص�صة يف جمايل املحا�سبة والتدقيق مثل الربامج الت�أهيلية لإجتياز اختبار املحا�سبني
القانونيني املعتمدين ( )CPAواختبار املدققني الداخليني املعتمدين( )CIAملواطني الدولة.
ومن اجلدير بالذكر �أنه يف �أكتوبر عام  ،2010تكللت املبادرة التي �أطلقها اجلهاز منذ عامني ال�ست�ضافة امتحان
الزمالة الأمريكية ل�شهادة «املحا�سب القانوين املعتمد» ( )CPAيف املنطقة و�أبوظبي بالنجاح حيث �أبلغ الإحتاد
الوطني للمحا�سبني القانونيني الأمريكي «نا�سبا» اجلهاز مبوافقته على �إجراء هذا االمتحان العريق بعد مائة
عام من ت�أ�سي�سه خارج الواليات املتحدة الأمريكية للمرة الأوىل ،و�أنه مت اختيار �أبوظبي ك�أحد مواقع تقدمي
الإمتحان ويكون بذلك يف متناول اجلميع .وقد التحق بهذه الربامج التدريبية منذ ت�أ�سي�سها � 23إماراتي و�سيتم
قبول  10طلبات لاللتحاق بها خالل عام .2011

 2.6.3الأبحاث وم�شاركة املعرفة
عمل اجلهاز خالل عام  2010على عدة م�شاريع كان �ضمنها م�شاريع �إح�صائية ومرجعية �ساهمت يف تقدمي �أفكار
جديدة للحكومة واجلهات اخلا�ضعة ،و�إ�صدار �أوراق بحثية ،وتطوير �أنظمة جديدة لتحديد الإجراءات وحفظ
املعلومات ب�شكل ي�سهل ا�ستخدامها واحل�صول عليها� .أ�صدرت وحدة الأبحاث وم�شاركة املعرفة يف اجلهاز �أكرث من
 120بحث خالل عام  ،2010تت�ضمن تقريرين �إح�صائيني رئي�سيني ،و� 4أوراق بحثية ،و� 10أبحاث رئي�سية.
�أطلق اجلهاز عدد من املبادرات لتمكني م�شاركة املعرفة يف احلكومة واجلهات اخلا�ضعة مثل:

بوابة املعرفة

يف عام � 2010أطلق اجلهاز بوابة املعرفة الإلكرتونية ( )e-maarifaبهدف خلق من�صة لتبادل املعرفة لكافة
اجلهات اخلا�ضعة .هذا وقد مت �إطالق املوقع االلكرتوين لبوابة املعرفة ( )https://www.e-maarifa.aeر�سمياً
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من خالل �إطالق �أول نافذة للتدقيق واملدققني الداخليني بعنوان “�إدارة التدقيق – �أبوظبي” ك�أحد املواقع
�ضمن بوابة املعرفة .ي�ضم موقع «�إدارة التدقيق – �أبوظبي» معظم العاملني يف وحدات التدقيق الداخلي يف
حكومة �أبوظبي حيث و�صل عدد �أع�ضاء هذ املوقع �إىل �أكرث من  300ع�ضو من حوايل  65جهة حكومية يتبادلون
املعلومات واخلربات من خالل حلقات النقا�ش و�أوراق العمل.

جملة �أداء الإلكرتونية ()ADAA Digest

يف عام  ،2010مت �إعادة هيكلة جملة �أداء الإلكرتونية ال�شهرية التي ي�صدرها اجلهاز حول املعايري املحا�سبية
لإعداد التقارير املالية (عرفت �سابق ًا بـ  )IFRS Digestلت�شمل موا�ضيع عدة منها �أهم م�ستجدات اجلهاز،
الإ�صدارات اجلديدة ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBوجمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع
العام ( )IPSASBوجمال املحا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل تعامالت اجلهات ذات ال�صلة ،واملحا�سبة املتعلقة بالتعامالت
مع اجلهات احلكومية ،والتحويالت الغري مادية للأ�صول وغريها من املوا�ضيع .يتم �إ�صدار هذه املجلة يف
�صفحة واحدة فقط وحتمل الروابط امل�ؤدية �إىل مواقع ذات �صلة و�إ�صدارات �أ�شمل للموا�ضيع املطروحة .تغطي
جملة �أداء الإلكرتونية العديد من املوا�ضيع التي يهتم بها اجلهاز يف جمال املحا�سبة .كما مت �إطالق مبادرة
متخ�ص�صة للم�ساعدة فيما يتعلق باملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ( )IFRSحيث يتم ا�ستالم طلب
امل�ساعدة وامل�شورة من داخل وخارج اجلهاز حول تف�سريات وتو�ضيحات للمعايري وامل�ستجدات وبنا ًء على ذلك
ي�صدر اجلهاز ورقة عمل موجهة �إىل مقدمي الطلب املعنيني.

عامل ال�شفافية واملحا�سبة

ي�صدر اجلهاز �شهري ًا املجلة الإلكرتونية «عامل ال�شفافية واملحا�سبة» باللغة االجنليزية والتي تعنى مبوا�ضيع
خمتلفة و�أحدث الأبحاث يف العديد من املجاالت ذات ال�صلة.

�أدلة املمار�سات

�أطلق اجلهاز خالل عام  2010دلي ًال لأف�ضل املمار�سات املتبعة يف التدقيق الداخلي حتت عنوان «دليل التدقيق
الداخلي» بهدف م�ساعدة وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة لتح�سني املمار�سات الإدارية وتوحيد
منهجية العمل بنا ًء على �أف�ضل املمار�سات العاملية.

3.6.3

امل�ؤمترات وور�ش العمل

ينظم اجلهاز امل�ؤمترات وور�ش العمل للجهات اخلا�ضعة والأفراد حول املوا�ضيع التي تندرج حتت دوره الأ�سا�سي
و�ضمن نطاق اخلربات املتوفرة لديه .وفيما يلي نبذة عن ن�شاطات اجلهاز خالل العام :2010

منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية

�أطلق اجلهاز هذا املنتدى الذي يجمع ممار�سي مهنة التدقيق يف مكاتب التدقيق العاملية املتواجدة يف �أبوظبي
وبرئا�سة مدير �إدارة معايري املحا�سبة والتدقيق يف اجلهاز حيث يتم مناق�شة امل�شاكل املتعلقة باملعايري املحا�سبية
احلالية واملتوقعة .يهدف هذا املنتدى �إىل توحيد تف�سري معايري املحا�سبة وبناء قاعدة موحدة للتف�سريات
املتعلقة بهذه املعايري حملي ًا وحتديد قبول العمل بها �أم ال والذي من �ش�أنه حت�سني جودة التقارير املالية والقدرة
على �إجراء املقارنات بينها.
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اجتماع وحدات التدقيق الداخلي

مت �إقامة االجتماع ال�سنوي الثاين لوحدات التدقيق الداخلي يف فرباير من عام  2010بح�ضور ر�ؤ�ساء وحدات
التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة ودار النقا�ش حول التحديات التي تواجه املهنة ،واملنهجيات املتبعة،
والقوانني واللوائح الداخلية ،ومت تقدمي قواعد تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�ضعة (� ،) SAARإ�ضافة
�إىل �إتاحة الفر�صة للتبادل املعريف حول �أف�ضل املمار�سات والتطورات.

حلقات النقا�ش والور�ش

عقد اجلهاز حلقة نقا�ش حول تقييم الإدارة املالية لأكرث من  60ممثل عن الإدارات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة
ليتم تقدمي منهجية العمل و�أهداف التقييم وفوائده كما مت فتح املجال لطرح الت�سا�ؤالت حول جوانب التقييم
املختلفة .ا�ست�ضاف اجلهاز كذلك ور�شتي عمل ملمثلني من دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي حول خدمات اجلهاز
وحتديد ًا الفح�ص اخلا�ص.

 7.3خطة عمل 2011
�سيقوم اجلهاز بتنفيذ اخلطة ال�سنوية لعام  2011وتقدمي خدمات متنوعة تخدم احتياجات الأطراف ذات
العالقة ب�شكل عملي ومنظم كما هو مو�ضح فيما يلي:
�إ�صدار  85تقرير حول التدقيق والفح�ص املايل.
�إ�صدار  83تقرير حول مراجعة الأداء واملخاطر.
�إ�صدار  20تقرير حول دعم املحا�سبة.
�إ�صدار  10تقارير فح�ص خا�ص.
تدقيق و�إ�صدار البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي �ضمن املهلة الزمنية املحددة يف قانون النظام
املايل لإمارة �أبوظبي.
االنتهاء من جميع اخلدمات ومنهجيات العمل املتعلقة مبجموعة خمرجات «دعم املحا�سبة» وجمموعة
خمرجات «مركز �أداء للتدريب».
توظيف  10خريجني من مواطني الدولة.
حت�سني وتوحيد �أ�س�س �إعداد التقارير املالية يف اجلهات اخلا�ضعة مبا يتفق مع طبيعة عمل اجلهة اخلا�ضعة
وبح�سب املعايري الدولية.
معاجلة الأمور املحا�سبية املعقدة وتوحيد تف�سري معايري التقارير املالية من خالل «منتدى �أبوظبي للمعايري
املحا�سبية».
اال�ستمرار يف م�ساعدة احلكومة وجلنة احلوكمة يف تطبيق الإطار الت�شغيلي للحوكمة الذي اقرتحه اجلهاز
خالل عام .2009
اال�ستمرار يف م�ساعدة وم�ساندة اجلهات اخلا�ضعة يف تطوير �أداء وحدات التدقيق الداخلي و�إدارة خماطر
الأعمال واالحتيال وتطبيق قواعد احلوكمة.
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الت�أكد من تطبيق اجلهات اخلا�ضعة لقواعد تنظيم تعيني مدققي احل�سابات(.) SAAR
تعزيز دور الإدارات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة من خالل �إ�صدار تقارير «تقييم الإدارة املالية».
مراقبة املخرجات والنتائج التي لها عالقة مب�ؤ�شرات الأداء وذلك للت�أكد من �أنها تتفق مع احتياجات
الأطراف ذات العالقة.
اال�ستمرار يف التوا�صل مع جهات حملية وعاملية يف جمال التدقيق من خالل االلتحاق بع�ضوية اجلهات
املنا�سبة واملفيدة.
تطوير بوابة املعرفة لت�شمل عدد �أكرث من النوافذ وتطوير النافذة احلالية «�إدارة التدقيق – �أبوظبي».
�إ�صدار دليل منهجية «تقييم خماطر االحتيال».
اال�ستمرار يف تقدمي امل�شورة للجهات احلكومية لتطوير �إطارها اخلا�ص ملكافحة االحتيال.
حتديد مكامن خماطر االحتيال امل�شرتكة يف اجلهات اخلا�ضعة وو�ضع التو�صيات واحللول للتخل�ص منها.
التطوير و امل�ساعدة يف طرق تطبيق ال�سيا�سة اخلا�صة مبكافحة االحتيال.
م

ن ـ ــوع التقـ ـ ــري ــر

1

التدقيق والفح�ص املايل
مراجعة الأداء واملخاطر
دعم املحا�سبة
الفح�ص اخلا�ص
مركز �أداء للتدريب
�إجمـ ــايل التقـ ــاريـر

2
3
4
5

�إجمـ ــايل التكلفــة

فـعـ ـلـي

�أه ــداف

96

85

83

83

19

20

15

10

NA

NA

213

198

2010

**

110,287,672

2011

136,237,000

* مت �إعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة لتتوافق مع عر�ض جمموعة املخرجات لل�سنة احلالية.
** التكلفة االجمالية متثل موازنة اجلهاز (�أهداف) والفعلي وفق ًا للبيانات املالية املدققة للجهاز وت�شمل تكلفة املخرجات الأخرى للجهاز.
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جدول المحتويات
									
							
 .1بيان املركز املايل
							
 .2بيان الأداء املايل
				
 .3بيان التغريات يف ح�ساب حكومة �أبوظبي
						
 .4بيان التدفقات النقدية
.5
.6

60

					
بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية
				
�إي�ضاحات حول البيانات املالية
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ال�صفحة

1
2
3
4
5
18-6

جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيــان المــركز المـالي
كما في  31ديسمبر 2010

�إي�ضاح
الأ�صول
الأ�صول املتداولة
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
مدينون وذمم مدينة �أخرى

4
5

الأ�صول غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات (�صايف)
الأ�صول غري امللمو�سة (�صايف)

6
7

�إجمايل الأ�صول
االلتزامات
االلتزامات املتداولة
دائنون وذمم دائنة �أخرى
ح�ساب حكومة �أبوظبي

8

االلتزامات غري املتداولة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

9

�إجمايل االلتزامات

2010

درهم

2009

درهم

25,058,433
7,952,158

43,853,426
7,858,146

33,010,591

51,711,572

4,716,435
1,315,047

5,991,753
2,617,180

6,031,482

8,608,933

39,042,073

60,320,505

3,797,752
23,712,052

15,529,357
32,892,635

27,509,804

48,421,992

11,532,269

11,898,513

39,042,073

60,320,505

متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية بنا ًء على قرار رئي�س اجلهاز بتاريخ  9فرباير .2011

ريا�ض عبد الرحمن املبارك
رئي�س اجلهاز

حممد �سيف املهريي
مدير رئي�سي -املالية				
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  15جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  1من 18
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جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيـــان األداء المــالي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

الإيرادات
امل�ساهمة املالية من حكومة �أبوظبي
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الإيرادات

�إي�ضاح

2010

درهم

درهم

2009

11

109,180,583
1,107,089

103,057,049
16,420

110,287,672

103,073,469

92,492,625
2,588,251
4,175,396
11,031,400

75,651,058
3,357,972
4,004,178
20,060,261

110,287,672

103,073,469

امل�صروفات
الأجور والرواتب ومزايا العاملني
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
اال�ستهالك
امل�صروفات الإدارية والعمومية

9
10

�إجمايل امل�صروفات

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  15جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  2من 18
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جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيان التغيرات في حساب حكومة أبوظبي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

2010

درهم

2009

درهم

الر�صيد يف  1يناير

32,892,635

40,949,684

م�ساهمات م�ستلمة خالل العام

100,000,000

95,000,000

م�ساهمات حمققة ك�إيرادات خالل العام

)(109,180,583

)(103,057,049

الر�صيد يف  31دي�سمرب

23,712,052

32,892,635

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  15جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  3من 18
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جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيـــان التدفقـــات النقــدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

�إي�ضاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الت�سويات غري النقدية
اال�ستهالك
خم�ص�ص نهاية اخلدمة للموظفني
�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

درهم

4,175,396
2,588,251
)(38,000

4,004,178
3,357,972
)(16,420

)(94,012
)(11,731,605
)(9,180,583

1,284,367
1,628,066
)(8,057,049

)(2,954,495

)(1,574,482

)(17,235,048

626,632

)(1,511,192
)(86,753
38,000

)(998,322
)(36,300
16,420

)(1,559,945

)(1,018,202

النق�ص يف النقد وما يعادله

)(18,794,993

)(391,570

النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة

43,853,426

44,244,996

25,058,433

43,853,426

9

(الزيادة) النق�ص يف املدينون والذمم املدينة الأخرى
(النق�ص) الزيادة يف الدائنون والذمم الدائنة الأخرى
النق�ص يف ح�ساب حكومة �أبوظبي
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني امل�سددة خالل ال�سنة
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) من الأن�شطة
الت�شغيلية
التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة
اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
�شراء �أ�صول غري ملمو�سة
عائدات بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة
اال�ستثمارية

النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

9

6
7

4

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  15جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  4من 18
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درهم
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جهاز أبوظبي للمحاسبة
بيان مقارنة الموازنة والمبالغ الفعلية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

مبالغ املوازنة
درهم

املبالغ الفعلية على
�أ�سا�س قابل للمقارنة
درهم

االختالفات
(عجز) /فائ�ض
درهم

136,237,000

100,000,000

36,237,000

-

1,069,089

)(1,069,089

136,237,000

101,069,089

35,167,911

85,361,270

83,586,691

1,774,579

2,640,000

2,311,505

328,495

3,655,000

2,413,572

1,241,428

3,600,000

2,588,251

1,011,749

2,250,000

2,154,259

95,741

3,020,000

708,083

2,311,917

1,126,730

290,878

835,852

101,653,000

94,053,239

7,599,761

البـيـ ــان
2010

مقبو�ضات
امل�ساهمة من حكومة �أبوظبي
�إيرادات من جهات غري خا�ضعة
�إجمايل املقبو�ضات
الباب الأول – رواتب وم�صروفات املوظفني �شاملة
الراتب اال�سا�سى و العالوات الأخرى
بدل ر�سوم درا�سية
ا�شرتاكات �صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد
مكاف�آت نهاية اخلدمة
الت�أمني ال�صحى
تدريب املوظفني
م�صروفات اخرى
�أجمايل رواتب وم�صروفات املوظفني  /فائ�ض الباب الأول
الباب الثاين – م�صروفات ت�شغيلية �أخرى
�أتعاب خدمات توظيف
�أتعاب ا�ست�شارية
�إيجار املكاتب وم�صاريف متعلقة �أخرى
م�صاريف �سيارات (ت�أمني�،صيانة،وقود)
ت�شغيل و�صيانة احلا�سب االىل و الأثاث ومعدات املكاتب
الكتب و اال�شرتاكات املهنية والعلمية
م�صاريف الهوية امل�ؤ�س�سية و الإعالنات
�سفر ومهمات ر�سمية
م�صروفات �أخرى
�أجمايل امل�صروفات الت�شغيلية الأخرى  /فائ�ض الباب الثاين
�صايف املقبو�ضات (املدفوعات) الت�شغيلية
الباب الثالث -امل�صروفات الر�أ�سمالية
ال�سيارات
الأثاث و معدات املكاتب
معدات احلا�سب الآيل
حت�سينات �أماكن م�ست�أجرة
�أ�صول غري ملمو�سة
عائدات بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�أجمايل امل�صروفات الر�أ�سمالية  /فائ�ض الباب الثالث
�صايف املقبو�ضات (املدفوعات)

1,300,000

483,037

816,963

11,160,000

2,076,449

9,083,551

5,465,000

3,652,700

1,812,300

170,000

59,736

110,264

1,275,000

1,349,984

)(74,984

120,000

23,387

96,613

1,830,000

796,050

1,033,950

1,840,000

1,090,021

749,979

6,359,000

1,489,075

4,869,925

29,519,000

11,020,439

18,498,561

5,065,000

)(4,004,589

9,069,589

200,000

140,000

60,000

650,000

695,399

)(45,399

2,350,000

617,443

1,732,557

500,000

58,350

441,650

1,365,000

86,753

1,278,247

-

)(38,000

38,000

5,065,000

1,559,945

3,505,055

-

)(5,564,534

5,564,534

مالحظة :يتم �إعداد موازنة اجلهاز والبيانات املالية با�ستخدام �أ�س�س خمتلفة .حيث يتم �إعداد بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية على نف�س الأ�سا�س
الذي يتّبع لإعداد املوازنة وهو الأ�سا�س النقدي املعدل � .إن املعلومات الإ�ضافية املتعلقة باملوازنة املعتمدة والت�سوية بني املبالغ املبينة يف البيان �أعاله
واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية مت الإف�صاح عنها يف �إي�ضاح رقم  15بالبيانات املالية.

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  15جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  5من 18
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جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2010

ع ـ ــام

.1

جهاز �أبوظبي للمحا�سبة «اجلهاز» هو هيئة حكومية م�ستقلة ،مت �إن�شا�ؤه وفق ًا للقانون رقم ( )14ل�سنة
والذي يحل حمل جهاز الرقابة املالية .ويتمثل دوره الرئي�سي يف:

2008

التحقق من �أن �إدارة وحت�صيل و�صرف �أموال وموارد اجلهات العامة تتم بكفاءة وفاعلية واقت�صادية.
التحقق من �صحة التقارير املالية والتزام اجلهات العامة بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.
االرتقاء مببد�أ املحا�سبة وال�شفافية يف اجلهات العامة.
يقع املقر الرئي�سي للجهاز يف برج ال�صقر� -شارع حمدان بن حممد � ،ص.ب� 435 :أبوظبي الإمارات العربية املتحدة.
بلغ عدد موظفي اجلهاز  138موظف كما يف  31دي�سمرب  143 :2009( 2010موظف).

.2
1.2

�أ�س�س �إعداد البيانات املالية
�أ�س�س الإعداد

مت �إعداد البيانات املالية وفق ًا ملعايري املحا�سبـة الدولية للقطاع العام
( .)International Public Sector Accounting Standards-IPSASويف حالة غياب معيار حما�سبة دويل معني
للقطاع العام ينطبق ب�شكل حمدد على �إحدى املعامالت ،يتم تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية على
تلك املعامالت.
مت �إعداد البيانات املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
مت عر�ض البيانات املالية بدرهم الإمارات العربية املتحدة ،وهي العملة الرئي�سية للجهاز.

2.2

التغريات فى ال�سيا�سات املحا�سبية

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة متوافقة وثابتة من العام املا�ضي فيما عدا التايل ذكره:
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام رقم � - 4آثار التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ( -املعدل) -
يطبق اعتبارا من  1يناير  ،2010يقدم التعديل ب�شكل رئي�سي �إر�شادات �إ�ضافية ب�ش�أن االعرتاف بفروق التقييم
الناجتة عن �صايف اال�ستثمار يف العمليات الأجنبية .ومبا �أن اجلهاز ال يقوم بعمليات اال�ستثمار الأجنبي و�أن عملة
العر�ض ال تختلف عن العملة الرئي�سية للجهاز ،ف�إن تطبيق املعيار املعدل لي�س له �أي ت�أثري على بيان الأداء املايل
وبيان املركز املايل للجهاز.
�صفحة  6من 18
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جهاز أبوظبي للمحاسبة
إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2010

 2.2التغريات فى ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام رقم  - 31الأ�صول غري امللمو�سة  -يطبق املعيار اجلديد اعتبارا من
� 1أبريل  ،2011ويقدم توجيهات �شاملة ب�ش�أن التحديد ،االعرتاف ،القيا�س و�إعداد الإف�صاحات ذات ال�صلة
للأ�صول غري امللمو�سة.
قامت الإدارة بالتطبيق املبكر ملعيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام رقم  31ب�أثر رجعي ومبا �إن اجلهاز قد قام
�سابق ًا باالعرتاف بالأ�صول غري امللمو�سة من خالل تطبيق متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم « 38الأ�صول
غري امللمو�سة» ،ف�إن التطبيق املبكر ملعيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام رقم  31لي�س له �أي ت�أثري على بيان
الأداء املايل وبيان املركز املايل للجهاز.
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  24عر�ض معلومات املوازنة يف البيانات املالية – لأغرا�ض تعزيز مبد�أ
املحا�سبة وال�شفافية على م�ستوى البيانات املالية ،قام اجلهاز طوعا بتطبيق هذا املعيار منذ  1يناير � .2010إن
تطبيق هذا املعيار يتطلب عر�ض بيان �إ�ضايف وعدد من الإف�صاحات اجلديدة ،حيث يتم عر�ض بيان مقارنة
املبالغ املقدرة والفعلية �ضمن البيانات املالية والذي يو�ضح مقارنة بني املوازنة واملبالغ الفعلية على �أ�سا�س قابل
للمقارنة� .إن تطبيق هذا املعيار ي�ؤثر فقط على عر�ض البيانات املالية وال يوجد �أثر على بيان املركز املايل وبيان
الأداء املايل للجهاز.
مل يتم عر�ض معلومات املقارنة لبيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية والإف�صاحات املرتبطة به وذلك كما هو
متاح ح�سب الفقرة  52من املعيار .24

3.2

التغريات امل�ستقبلية يف ال�سيا�سات املحا�سبية – معايري املحا�سبة
الدولية للقطاع العام ال�صادرة وغري ملزمة التطبيق

مل يقم اجلهاز بتبني املعايري اجلديدة ال�صادرة �أو املعدلة واملذكورة �أدناه والتي مل يحن تاريخ نفاذها خالل
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2010
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام � – 25إمتيازات املوظفني
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  – 27الزراعة
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  – 28الأدوات املالية :العر�ض
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  – 29الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  – 30الأدوات املالية :الإف�صاحات
حت�سينات يف معايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام (نوفمرب )2010
�إن تطبيق تلك املعايري �أوتعديالتها والتح�سينات يف املعايري يف امل�ستقبل لن يوثر على املركز املايل �أو الأداء املايل
للجهاز ،ولكن قد ين�ش�أ عنها تعديالت يف عر�ض البيانات املالية والإي�ضاحات الإ�ضافية �أو املعدلة.
�صفحة  7من 18
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4.2

التقديرات واالفرتا�ضات غري امل�ؤكدة

�إن التقديرات واالفرتا�ضات الرئي�سية املتعلقة مبنافع م�ستقبلية وغري امل�ؤكدة يف تاريخ املركز املايل والتي لها
خماطر هامة قد تت�سبب يف �إجراء تعديالت مادية للمبالغ املدرجة بالبيانات املالية خالل ال�سنة القادمة هي
مو�ضحة �أدناه:
االنخفا�ض يف قيمة املدينون والذمم املدينة الأخرى
يتم عمل تقدير ملبالغ املدينون والذمم املدينة الأخرى عندما يكون حت�صيل املبالغ بالكامل غري حمتمل .يتم
عمل هذا التقدير ب�شكل فردي على املبالغ الهامة� .أما املبالغ غري الهامة ،والتي �إنق�ضت مواعيد �إ�ستحقاقها،
يتم تقييمها ب�شكل جماعي ويتم عمل خم�ص�ص وفق ًا ملدة انق�ضاء الإ�ستحقاق .وقد بلغ الر�صيد الإجمايل
للمدينون والذمم املدينة الأخرى كما يف  31دي�سمرب  2010مبلغ ًا وقدره  7,952,158درهم (7,858,146 :2009
درهم) ومل يتم تكوين خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها (� :2009صفر).
الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآالت واملعدات
حتدد �إدارة اجلهاز الأعمار الإنتاجية املقدرة ملمتلكاتها و�آالتها ومعداتها بغر�ض احت�ساب الإ�ستهالك .يتم
حتديد هذا التقدير بعد الأخذ يف االعتبار املدة املتوقع فيها �إ�ستخدام الأ�صل وطبيعة الت�آكل والتقادم .تقوم
الإدارة على �أ�سا�س �سنوي مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية ويتم تعديل م�صروف الإ�ستهالك
امل�ستقبلي عندما تعتقد الإدارة ب�أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة .وقد بلغ �صايف القيمة
الدفرتية للممتلكات واالالت واملعدات كما يف  31دي�سمرب  2010مبلغا وقدره  4,716,435درهم (:2009
 5,991,753درهم)
الأعمار الإنتاجية للأ�صول غري امللمو�سة
حتدد �إدارة اجلهاز الأعمار الإنتاجية املقدرة للأ�صول غري امللمو�سة بغر�ض احت�ساب اال�ستهالك .يتم حتديد هذا
التقدير بعد الأخذ يف االعتبار النمط املتوقع ال�ستهالك املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية �أو اخلدمات املحتملة لأ�صل
ما .تقوم الإدارة على �أ�سا�س �سنوي مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية ويتم تعديل م�صروف اال�ستهالك
امل�ستقبلي عندما تعتقد الإدارة ب�أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة .وقد بلغ �صايف القيمة
الدفرتية للأ�صول غري امللمو�سة يف  31دي�سمرب  2010مبلغا وقدره  1,315,047درهم ( 2,617,180 :2009درهم).

.3
1.3

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
حتقيق الإيرادات

امل�ساهمة املالية من حكومة �أبوظبي :يتم �إثبات امل�ساهمة املالية من حكومة ابوظبي ك�إيرادات عند ا�ستالمها
ويف حدود امل�صروفات ال�سنوية ،بعد خ�صم الإيرادات الأخرى خالل العام ،ويتم �إ�ضافة املبلغ الزائد عن
م�صروفات ال�سنة �إىل ح�ساب حكومة �أبوظبي ك�إيراد م�ؤجل حتت بند االلتزامات املتداولة.
�صفحة  8من 18
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1.3

حتقيق الإيرادات

(تتمة)

�إيرادات اخلدمات :يتم �إثبات �إيرادات اخلدمات عندما يتم تقدمي اخلدمة وبنا ًء على مرحلة اكتمال املعاملة يف
تاريخ املركز املايل.

2.3

ممتلكات و�آالت ومعدات

يتم �إثبات املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم ،كما يتم ا�ستهالكها بطريقة الق�سط
الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجي املقدر لكل منها كما يلي:
�سنوات
ال�سيارات
الأثاث واملفرو�شات
�أجهزة احلا�سب الآيل
تركيبات وحت�سينات يف مباين م�ست�أجرة
�آالت و�أجهزة ومعدات

4
4
3
4
3

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات لأي انخفا�ض عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف
الظروف �إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية .ويف حال وجود هذا امل�ؤ�شر ،وعندما تكون القيمة الدفرتية
�أعلى من القيمة املمكن ا�سرتدادها ،يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل املرحلة لقيمته القابلة لال�سرتداد .ويتم االعرتاف
بخ�سائر انخفا�ض القيمة عندما تزيد القيمة املرحلة لأ�صل ما عن قيمته القابلة لال�سرتداد.

3.3

الأ�صول غري امللمو�سة

تتمثل الأ�صول غري امللمو�سة يف برامج احلا�سب الآيل ،ويتم �إثباتها بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم ،كما يتم
ا�ستهالكها بطريقة الق�سط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجي املقدر لها وهو � 3سنوات.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للأ�صول غري امللمو�سة لأي انخفا�ض عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف
�إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد املبلغ املرحل للأ�صل .ويف حال وجد هذا امل�ؤ�شر ،وعندما يكون املبلغ املرحل �أعلى
من مبلغ اخلدمة القابل لال�سرتداد ،يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل الدفرتية ملبلغ اخلدمة القابل لال�سرتداد .ويتم
االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة عندما يزيد املبلغ املرحل للأ�صل عن مبلغ اخلدمة القابل للإ�سرتداد.
�صفحة  9من 18
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4.3

املدينون والذمم املدينة الأخرى

تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي خم�صوم ًا منها املبالغ املقدر عدم حت�صيلها ،ويتم عمل تقدير للديون
امل�شكوك يف حت�صيلها عندما يكون هناك احتمال لعدم حت�صيلها ،كما ت�شطب الديون املعدومة عندما يكون
حت�صيل املبالغ بالكامل غري حمتمل.

5.3

الدائنون والذمم الدائنة الأخرى

يتم �إثبات املطالبات للمبالغ امل�ستحقة الدفع فى امل�ستقبل للب�ضائع واخلدمات التي مت احل�صول عليها �سواء متت
املطالبة بها من قبل املورد �أو مل تتم.

6.3

خم�ص�صات

يتم �إثبات املخ�ص�صات �إذا كان على اجلهاز �أي التزام (قانوين �أو متوقع) ناجت عن حدث �سابق و�إن تكلفة ت�سوية
الإلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق.

7.3

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لالئحة املوارد الب�شرية املعتمدة باجلهاز ،كما يتم
الإف�صاح عنه كالتزامات غري متداولة ،والتي ترتكز على �أ�سا�س االلتزام الذي قد ين�ش�أ فيما لو مت �إنهاء خدمات
جميع موظفي اجلهاز بتاريخ البيانات املالية ،وذلك با�ستثناء املوظفني من مواطني دولة الإمارات العربية
املتحدة واملطبق عليهم �أحكام القانون رقم ( )2ل�سنة ( 2000املعدل) ب�ش�أن معا�شات ومكاف�آت التقاعد املدنية
لإمارة �أبوظبي وتعديالته.

8.3

النقد وما يعادله

ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد والأر�صدة لدى البنك والودائع التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من
تاريخ الإيداع.

9.3

املعامالت بالعمالت الأجنبية

يجري قيـد املعامالت امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت .كما يعاد
حتويل الأ�صول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ
املركز املايل .ويتم ت�سجيل الفروقات الناجتة عن عمليات التحويل �ضمن بيان الأداء املايل.
�صفحة  10من 18
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.4

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
2010

درهم

2009

25,050,433
8,000
25,058,433

43,846,407
7,019
43,853,426

درهم

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
عهد نرثية

.5

مدينون وذمم مدينة �أخرى
2010

درهم

2009

2,289,779
4,868,218
794,161

1,638,655
4,913,062
1,306,429

7,952,158

7,858,146

درهم

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
�سلف وقرو�ض موظفني
مدينون �آخرون
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.6

ممتلكات و�آالت ومعدات
ال�سيارات
درهم

تركيبات
الأثاث �أجهزة احلا�سب وحت�سينات يف
الآيل مباين م�ست�أجرة
واملفرو�شات
درهم
درهم
درهم

�آالت و�أجهزة
ومعدات
درهم

الإجمايل
درهم

2010

التكلفة:
الر�صيد كما يف  1يناير 2010
الإ�ضافات
اال�ستبعادات

1,957,342
617,579
-

3,388,466
617,443
-

3,749,529
58,350
-

1,198,282
77,820
-

10,973,619
1,511,192
)(125,000

680,000
140,000
)(125,000

2,574,921

4,005,909

3,807,879

1,276,102

12,359,811

616,224
503,246
-

1,925,793
986,064
-

1,161,653
943,442
-

671,854
284,708
-

4,981,866
2,786,510
)(125,000

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 550,392 2010

1,119,470

2,911,857

2,105,095

956,562

7,643,376

144,608

1,455,451

1,094,052

1,702,784

319,540

4,716,435

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 695,000 2010

جممع اال�ستهالك:

الر�صيد كما يف  1يناير 2010

ا�ستهالك الفرتة
اال�ستبعادات

�صايف القيمة الدفرتية:

كما يف  31دي�سمرب 2010

606,342
69,050
)(125,000

2009

التكلفة:
الر�صيد كما يف  1يناير 2009
الإ�ضافات
اال�ستبعادات

680,000
-

1,897,082
60,260
-

3,411,802
512,901
)(536,237

4,843,738
17,875
)(1,112,084

790,996
407,286
-

11,623,618
998,322
)(1,648,321

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2009

680,000

1,957,342

3,388,466

3,749,529

1,198,282

10,973,619

الر�صيد كما يف  1يناير 2009

481,389
124,953
-

151,993
464,231
-

1,580,551
881,479
)(536,237

1,356,522
917,215
)(1,112,084

424,202
247,652
-

3,994,657
2,635,530
)(1,648,321

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2009

606,342

616,224

1,925,793

1,161,653

671,854

4,981,866

كما يف  31دي�سمرب 2009

73,658

1,341,118

1,462,673

2,587,876

526,428

5,991,753

جممع اال�ستهالك:
ا�ستهالك الفرتة
اال�ستبعادات

�صايف القيمة الدفرتية:
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.7

الأ�صول غري امللمو�سة
برامج حا�سب �آيل
2010

درهم

2009

4,126,717
86,753

4,090,417
36,300

4,213,470

4,126,717

1,509,537
1,388,886

140,889
1,368,648

2,898,423

1,509,537

1,315,047

2,617,180

درهم

التكلفة:
الر�صيد كما يف  1يناير
الإ�ضافات
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب
جممع اال�ستهالك:
الر�صيد كما يف  1يناير
ا�ستهالك العام
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية:
كما يف  31دي�سمرب

.8

دائنون وذمم دائنة �أخرى
2010

درهم

2009

2,025,695
1,772,057

13,297,740
2,231,617

3,797,752

15,529,357

درهم

دائنون جتاريون
امل�صروفات امل�ستحقة

.9

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
2010

درهم

2009

11,898,513
2,588,251
()2,954,495

10,115,023
3,357,972
()1,574,482

11,532,269

11,898,513

درهم

الر�صيد كما يف  1يناير
املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة
مكاف�أت نهاية اخلدمة امل�سددة خالل ال�سنة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب
�صفحة  13من 18
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.10

امل�صروفات الإدارية والعمومية
2010

درهم

2009

1,090,021
482,037
2,364,293
2,248,008
924,068
1,163,765
2,759,208

726,661
1,073,091
12,295,551
1,915,686
904,269
1,607,855
1,537,148

11,031,400

20,060,261

درهم

�سفر ومهمات ر�سمية
توظيف
اال�ست�شارات
الإيجار
الهاتف واالنرتنت
�صيانة احلا�سب الآيل
م�صروفات �أخرى

.11

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

تتمثل املعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف املعامالت التي تتم مع حكومة �أبوظبي ،وموظفي الإدارة
الرئي�سيني يف اجلهاز ،بالإ�ضافة �إىل ال�شركات التي يكون تلك الأطراف مالك رئي�سيون بها �أو ي�سيطرون عليها.
تتمثل املعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف بيان الأداء املايل فيما يلي:
حكومة �أبوظبي
2010

2009

درهم

درهم

م�ساهمة حكومة �أبوظبي

109,180,583

103,057,049

رواتب ومزايا املوظفني الرئي�سيني
ي�شمل موظفو الإدارة الرئي�سيون ك ًال من رئي�س اجلهاز واملديرين التنفيذيني ومديري الأق�سام .وفيما يلي
�إجمايل رواتب ومزايا ومكاف�آت املوظفني الرئي�سيني ،وبيان بعدد املوظفني الرئي�سيني:
2010

 13,445,415درهم
 469,547درهم

رواتب ومزايا ومكاف�آت
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني الرئي�سيني
عدد املوظفني الرئي�سيني

9
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2009

 13,684,063درهم
 333,546درهم
9
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.12

االلتزامات واالرتباطات

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

.13
1.13

�أهداف و�سيا�سات �إدارة املخاطر املالية
خماطر العمالت

�إن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تذبذب قيمة الأدوات املالية املدرجة بالعمالت الأجنبية ب�سبب
التغريات يف معدالت تغيري العمالت الأجنبية.
يقوم اجلهاز ب�إدارة ح�ساباته البنكية بالدرهم والذي ميثل العملة الرئي�سية لدولة الإمارات العربية املتحدة،
وبنا ًء على ذلك ف�إن الإدارة تعتقد ب�أن اجلهاز ال يتعر�ض ملخاطر العمالت.

2.13

خماطر �أ�سعار الفائدة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة على قيمة الأدوات املالية .ال ميلك
اجلهاز �أ�صوال والتزامات مالية تعتمد ب�شكل جوهري على �أ�سعار الفائدة ،وبنا ًء على ذلك ف�إن الإدارة تعتقد ب�أن
اجلهاز ال يتعر�ض ملخاطر ا�سعار الفائدة.

3.13

خماطر الإئتمان

تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم التزام �أحد �أطراف الأداة املالية من الوفاء بالتزاماته ،الأمر الذي ينتج عنه
حتمل الطرف الآخر خل�سائر مالية.
يتعر�ض اجلهاز ملخاطر الإئتمان على الذمم املدينة .ي�سعى اجلهاز لتقليل املخاطر االئتمانية فيما يتعلق
بالعمالء بو�ضع حدود �إئتمانية للعمالء ومراقبة الذمم املدينة القائمة.

.14

القيم العادلة للأدوات املالية

ت�شتمل الأدوات املالية على الأ�صول املالية وااللتزامات املالية ،وت�شتمل الأ�صول املالية على نقد و�أر�صدة لدى
البنوك واملدينون والذمم املدينة الأخرى ،كما ت�شتمل االلتزامات املالية على الدائنون والذمم الدائنة الأخرى.
ال تختلف القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات املالية جوهري ًا عن قيمها املرحلة حيث �أن الأ�صول وااللتزامات
املالية ذات طبيعة ق�صرية الأجل.
�صفحة  15من 18
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.15

بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية

 1.15يتم �إعداد موازنة اجلهاز على �أ�سا�س نقدي معدل والذي يجمع بني �أجزاء الأ�سا�س النقدي و �أ�سا�س
اال�ستحقاق ،حيث �إن املوازنة املعتمدة ت�شمل امل�صروفات النقدية املتوقعة خالل العام بعد ا�ستبعاد
املدفوعات اخلا�صة بالتزامات ال�سنة ال�سابقة فيما عدا م�صروف نهاية اخلدمة والذي ميثل قيمة
املخ�ص�ص املقدر تكوينه خالل ال�سنة ،كما يتم �إعداد املوازنة با�ستخدام الت�صنيف على �أ�سا�س طبيعة
امل�صروفات كما تغطي املوازنة الفرتة من  1يناير �إيل  31دي�سمرب وهي نف�س الفرتة التي تغطيها
البيانات املالية .مت املوافقة على املوازنة من قبل �سمو ويل عهد �أبوظبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي ومت �إدراجها �ضمن املوازنة العامة حلكومة �أبوظبي وفقا لقرار املجل�س التنفيذي رقم  1جل�سة
 2010 /1ال�صادر يف  15فرباير .2010
 2.15يختلف �أ�سا�س �إعداد املوازنة عن �أ�سا�س �إعداد البيانات املالية ،حيث يتم �إعداد البيانات املالية على
�أ�سا�س اال�ستحقاق با�ستخدام ت�صنيف على �أ�سا�س طبيعة امل�صروفات يف بيان الأداء املايل ،يف حني
�أن �إعداد املوازنة يتم بناء ًا على الأ�سا�س النقدي املعدل .مت �إعادة تنظيم املبالغ يف البيانات املالية من
�أ�سا�س اال�ستحقاق �إىل الأ�سا�س النقدي املعدل ،كما مت �إعادة ت�صنيفها بحيث تكون على نف�س الأ�سا�س
امل�ستخدم يف املوازنة املعتمدة .وبناء ًا عليه يتم عر�ض مقارنة بني مبالغ املوازنة واملبالغ الفعلية التي
�أعدت على �أ�سا�س قابل للمقارنة مع املوازنة املعتمدة يف بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية.
 3.15يف حالة اختالف �أ�سا�س �إعداد املوازنة عن �أ�سا�س �إعداد البيانات املالية فان معيار املحا�سبة الدويل
للقطاع العام رقم  24يتطلب �إعداد ت�سوية بني املبالغ الفعلية املعرو�ضة على �أ�سا�س قابل للمقارنة
كما وردت ببيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية مع املبالغ الفعلية يف البيانات املالية مع حتديد �أي
اختالفات يف الأ�س�س والتوقيت واملن�ش�آت ب�شكل منف�صل.
 « 4.15الإختالفات يف الأ�سا�س» يحدث عندما يتم �إعداد املوازنة املعتمدة بناءا على �أ�سا�س خمتلف عن
الأ�سا�س املحا�سبي� .إن اجلهاز يقوم ب�إعداد املوازنة بناء ًا على الأ�سا�س النقدي املعدل بينما يتم
�إعداد البيانات املالية على �أ�سا�س اال�ستحقاق.
« 5.15الإختالفات يف التوقيت» يحدث عندما تختلف فرتة املوازنة عن فرتة التقرير الظاهرة يف البيانات
املالية .ال يوجد اختالف يف التوقيت حيث �أن فرتة املوازنة هي مثل فرتة البيانات املالية.
 « 6.15الإختالفات يف املن�ش�أة» يحدث عندما يتم �إغفال برامج �أو �أن�شطة ت�شكل جزءا من املن�شاة التي يتم
�إعداد بياناتها املالية.
� 7.15إن الإختالفات يف العر�ض هي نتيجة الإختالفات يف ال�شكل والت�صنيف املعتمد لعر�ض بيان التدفقات
النقدية وبيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية.
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 8.15فيما يلي بيان بالت�سوية بني املبالغ الفعلية على �أ�سا�س قابل للمقارنة كما وردت يف بيان املقارنة بني املوازنة
واملبالغ الفعلية واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2010
2010

املبالغ الفعلية على �أ�سا�س قابل للمقارنة كما
هي معرو�ضة يف بيان مقارنة املوازنة واملبالغ
الفعلية

التمويلية
درهم

الت�شغيلية اال�ستثمارية
درهم
درهم

الإجمايل
درهم

)(4,004,589

)(1,559,945

-

)(5,564,534

االختالفات يف الأ�سا�س
االختالفات يف املن�ش�أة

)(12,231,064
)(999,395

-

-

)(12,231,064
)(999,395

املبالغ الفعلية يف بيان التدفقات النقدية

)(1,559,945) (17,235,048

-

)(18,794,993

�	9.15إن املدفوعات اخلا�صة بالتزامات ال�سنة ال�سابقة هي مدرجة �ضمن الإختالفات يف الأ�سا�س بالإ�ضافة
�إيل الفرق النا�شئ عن خم�ص�ص نهاية اخلدمة املكون واملدفوع خالل العام� .إن تفا�صيل الإختالفات
يف الأ�سا�س هي كالآتي:
الت�شغيلية
درهم

2010

مدفوعات خالل العام خا�صة بالتزامات ال�سنة ال�سابقة
الفرق النا�شئ عن خم�ص�ص نهاية اخلدمة املكون واملدفوع خالل العام

)(11,864,820
)(366,244

الإجمايل

)(12,231,064

 10.15االختالفات يف املن�ش�أة يتمثل يف مدفوعات قرو�ض الإ�سكان للموظفني والبالغ  999,395درهم.
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 11.15تف�سري االختالفات بني املبالغ الفعلية واملوازنة
	�إن �إجمايل فائ�ض املوازنة البالغ حوايل  30مليون درهم واملكون من الفائ�ض اخلا�ص بكل باب من �أبواب
املوازنة نتج عن الرتكيز على تخفي�ض الإنفاق خالل العام احلايل والذي ي�شمل ت�أجيل عدد من الأن�شطة
لفرتات م�ستقبلية وتخفي�ض نفقات ال�سنة احلالية والتوفري املتوا�صل يف العقود املربمة مع املوردين.
	�إن العجز غري اجلوهري الذي مت عر�ضه يف موازنة الت�شغيل وال�صيانة وم�صروفات م�شرتيات الأثاث
والآالت نتج عن التو�سع الذي مت يف مقر اجلهاز نتيجة احل�صول على طابق �إ�ضايف وجتهيزه.
بناء َا على الفائ�ض املرحل واحلايل وكذلك �أر�صدة النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك املتوفرة يف بداية
العام ،فقد قام اجلهاز بطلب م�ساهمة من حكومة �أبوظبي بلغت  100مليون درهم فقط مقابل املوازنة
املعتمدة والبالغة  136,2مليون درهم خالل عام .2010
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