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كلمة رئي�س اجلهاز

كلمة رئيس الجهاز
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

وحتولها �إىل �إجنازات نذكر لكم فيما يلي بع�ض ًا منها:

ي�سعدنا توا�صلنا معكم لل�سنة الرابعة على التوايل من
خالل تقرير املحا�سبة  ،2012متمنني �أن يلبي مبحتواه
ال�شفافية واملحا�سبة التي وعدناكم بها ونطمح �إىل
حتقيقها يف كافة �أعمالنا.

	�إ�صدار  212تقرير يف خمتلف النواجت التي يقدمها
اجلهاز.
انتخاب اجل�ه��از لع�ضوية املجل�س اال�ست�شاري
للمنتدى ال��دويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني من
قبل كافة �أع�ضاءه وبذلك �أ�صبحت دولة الإمارات
العربية املتحدة �أول دولة عربية حت�صل على هذه
الع�ضوية.
	�إع�لان اجلهاز مع االحت��اد الوطني للمحا�سبني
ال �ق��ان��ون �ي�ين الأم��ري��ك��ي “نا�سبا” ع��ن ال �ب��دء
با�ست�ضافة امتحان الزمالة الأمريكية ل�شهادة
“املحا�سب القانوين املعتمد”( )CPAيف �أبوظبي
واملنطقة.
ح�صول اجلهاز على جائزة “امل�ساهمة البارزة –
فئة امل�ؤ�س�سات” يف الدورة الأوىل جلائزة التميز
املحا�سبي واملايل يف ال�شرق الأو�سط.
ال نود الإطالة هنا عما حققه اجلهاز  ،متمنني قبول
دعوتنا لكم للتعرف ع��ن كثب على ج�ه��از �أبوظبي
للمحا�سبة م��ن خ�ل�ال ت�صفح ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر حيث
يتناول اجلزئني الأول والثاين ما نعده البنية التحتية
والأ�سا�سية لتحقيق �أهداف اجلهاز  ،يتبعهما نبذه عن
ما مت إ�جن��ازه خالل ال�سنة املا�ضية وما هو خمطط
لإجنازه خالل ال�سنة املقبلة ب�إذن اهلل ويختتم تقرير
املحا�سبة ببياناتنا املالية املف�صح عنها بكل �شفافية.

ك��ان ع��ام  2011بال �شك ع��ام التحديات والأح��داث
على ال�صعيدين املحلي وال��دويل ،وقد كان بالن�سبة
جلهاز �أبوظبي للمحا�سبة نقطة حتول هامة ،اختربنا
خالله كافة منهجيات خدماتنا و�أعمالنا وحر�صنا على
حتري �سبل تطويرها �إىل م�ستوى املمار�سات الرائدة
بهدف الت�أكد من دقة نواجتنا وو�ضوحها وتلبيتها ملهام
وم�س�ؤوليات اجلهاز بح�سب قانون �إن�شائه.
�إن ال�سعي الدائم �إىل الأف�ضل واملثابرة على الإجناز
والطموحات الكبرية؛ لي�ست مبادئ يحتكرها اجلهاز
�إمن��ا هي �أ�سلوب حياة ن�ش�أنا جميع ًا عليه واعتدناه
ور�ؤية قيادة �أحببناها وروح احتاد �أن� أش� دولة احتفلنا
بعيدها الأربعني خالل ال�سنة املا�ضية .كان احتفالنا يف
الثاين من دي�سمرب بالذكرى الأربعني لالحتاد وقيام
دولة الإمارات العربية املتحدة �أبرز �أحداث  2011وهو
�أول ما نتفاخر بذكره عند ا�سرتجاع أ�ح��داث العام
املا�ضي ويحتم علينا انتهاز الفر�صة لتجديد التهاين
والتربيكات لدولتنا حكام ًا و�شعب ًا داعني املوىل عزوجل
�أن يدمي علينا نعمة الأمن والرخاء.

عند و�ضــــوح الر�ؤية وتوفر الدعم ي�ســـــهل التنفـــيذ
وت�ت�ح�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ول الأه �ـ �ـ �ـ��داف �إىل �إجن� �ـ� �ـ ��ازات ،و�إن �ن��ا
ملحظــــوظــــون بوجـــــود ر�ؤيــــــة وا�ضــــحة ل�صــــــاحب
ال�ســمو ال�شــــيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة
الإم���ارات العربية املتحدة ،وح��اك��م �إم ��ارة �أبوظبي
(حفظه اهلل) ،ودعم الحمدود من الفريق �أول �سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،ريا�ض عبدالرحمن املبارك
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ورئي�س املجل�س
التنفيذي (حفظه اهلل) فكان البد من �إدراك الأهداف رئي�س اجلهاز

وختاما �أود �أن اك��رر امتناننا لقيادتنا احلكيمة
واع� �ت ��زازن ��ا ب��ر�ؤي��ت��ه��ا ،وت �ق��دي��رن��ا ل �ت �ع��اون ك��اف��ة
اجل��ه��ات اخل��ا� �ض �ع��ة وت��وا� �ص �ل �ه��م م�ع�ن��ا ،ك �م��ا �أود
�أن �أق� ��دم ج��زي��ل ال���ش�ك��ر ل �ك��اف��ة م��وظ �ف��ي اجل �ه��از
ع�ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن ج�ه��ود خ�ل�ال ال �ع��ام املن�صرم.

الجهاز
عن الجهاز
كلمة رئيس
3/17/12 12:53 PM
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اجلزء الأول

عن الجـــــــــــهاز
1.1

ملحة عامة

 1.1.1تاريخ اجلهاز

مت ت�أ�سي�س جهاز �أبوظبي للمحا�سبة ”اجلهاز” يف  18دي�سمرب  2008كهيئة م�ستقلة يتبع �سمو ويل عهد �أبوظبي
ويحل حمل جهاز الرقابة املالية ،والذي مت �إن�شا�ؤه مبوجب القانون رقم ( )1ال�صادر يف  12يناير .1985
ن�ص �أول قانون لإن�شاء جهاز الرقابة املالية على ت�أ�سي�سه كهيئة م�ستقلة يتبع ويل العهد وحدد مهامه �ضمن نطاق
�ضيق ي�شمل الرقابة املالية على �أموال اجلهات العامة والتحقق من �سالمة وم�شروعية �إدارة هذه الأموال ومل
يتطرق �إىل تقدمي خدمات مراجعة للأداء �أو املخاطر �أو خدمات امل�شورة وامل�ساعدة كما �أنه مل ي�شمل تدريب
وت�أهيل مواطني الدولة يف جمايل املحا�سبة والتدقيق .بد أ� جهاز الرقابــة املاليـــة باملمار�ســـة الفعلية لأعمــاله يف
� 15إبريل  1997بنا ًء على بع�ض التعديالت التي طر�أت على القانون رقم ( )1بخ�صو�ص �إن�شائه.

	2.1.1الأهداف والركائز الإ�سرتاتيجية
الر�ؤية “�أن نكون �أحد �أف�ضل خم�س �أجهزة حما�سبة يف العامل“

الر�سالة“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“

القيم

ا

الإ�صغاء �إىل وجهات
نظر الآخرين
اال�ستقاللية واملو�ضوعية واحلياد

هنية
مل

ا
لنزا

هة و
االح

رتام

�أن
نكون
قدوة
للآخرين
معاملة الآخرين باحرتام

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

املحا�سبة وال�شفافية
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اجلزء الأول

الدور الرئي�سي
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.
اال�سرتاتيجية العامة:
تتمحور اال�سرتاتيجية العامة للجهاز حول م�ساعدة اجلهات اخلا�ضعة على حت�سني الأداء واالرتقاء مببد�أ
املحا�سبة وال�شفافية من خالل:
�أن ن�صبح م�ست�شار ًا 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.

الأهداف الإ�سرتاتيجية
 .1احل � � ��ث ع� �ل���ى م� �ب���ادئ
احل��وك �م��ة وامل �ح��ا� �س �ب��ة
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.

 .2حت�سني الأداء

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

 .3الت�شجيع واملحافظة على
ا�ستخدام املمار�ســـــــات
الرائدة
 .4تنمية املوارد الب�شرية

الت�شجيع واملحافظة على ا�ستخدام املمار�سات الرائدة من خالل البحث
والتطوير امل�ستمر وتبادل املعرفة واخلربات.
تدريب وتطوير خريجي اجلامعات واملعاهد من مواطني دولة الإمارات العربية
املتحدة ،واالحتفاظ بالأفراد ذوي امل�ؤهالت واخلربة العالية.

عن الجهاز
3/17/12 12:53 PM
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	3.1.1الهيكل 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

نائب الرئي�س

جمموعة
التدقيق املايل
والتنظيم املهني

جمموعة
مراجعة الأداء واملخاطر

جمموعة
اخلدمات امل�ساندة

�إدارة
ال�ش�ؤون القانونية والتحقيقات

املوظفون
ي�ؤمن اجلهاز ب�أن موظفيه هم �أهم موارده حيث ي�ضم فريق العمل 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.
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اجلزء الأول

	2.1اجلهات اخلا�ضعة
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:
الدواوين

امل�ؤ�س�سات العامة

اجلهات احلكومية

ديوان احلاكم

ديوان ويل العهد

دواوين ممثلي
احلاكم

املجل�س اال�ست�شاري
الوطني

دائرة الق�ضاء

جهاز �أبوظبي
للمحا�سبة

املجل�س التنفيذي

مركز �أبوظبي لأنظمة
املعلومات

دائرة املالية

دائرة التنمية
جمل�س �أبوظبي جمل�س �أبوظبي للتعليم القيادة العامة ل�شرطة
االقت�صادية
هيئة البيئة � -أبوظبي للتخطيط العمراين
ابوظبي
مركز �أبوظبي
دائرة ال�ش�ؤون البلدية هيئة �أبوظبي لل�سياحة جمل�س �أبوظبي
للتعليم جهاز حماية املن�ش�آت
والتدريب التقني
الريا�ضي
والثقافة
واملرافق احليوية
واملهني
دائرة النقل
هيئة ال�صحة -
�أبوظبي

جهاز �أبوظبي
الغذائيةللرقابة جمل�س اخلدمة املدنية
هيئة املنطقة
الإعالمية � -أبوظبي

جمل�س �أبوظبي
للتوطني

مكتب التنظيم
والرقابة

جمل�س �أبوظبي
للتطوير االقت�صادي

امل�ؤ�س�سة العليا
للمناطق املتخ�ص�صة

�شركة ابوظبي
للخدمات العامة
(م�ساندة)

اجلهات احلكومية الأخرى /التابعة

()34

� .1شركة برتول �أبوظبي الوطنية � -أدنوك
� .2صندوق �أبوظبي للتنمية
 .3جهاز �أبوظبي لال�ستثمار
� .4شركة اال�ستثمارات البرتولية الدولية
 .5هيئة مياه وكهرباء ابوظبي
� .6سوق �أبوظبي للأوراق املالية
� .7شركة مبادلة للتنمية
� .8شركة االحتاد للطريان
 .9ال�شركة القاب�ضة العامة
� .10شركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي
� .11شركة ابوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي
� .12شركة ابوظبي الوطنية للمعار�ض
� .13شركة ابوظبي للمطارات
� .14شركة ابوظبي للموانئ
 .15جمل�س ابوظبي لال�ستثمار
� .16شركة ابوظبي للخدمات ال�صحية
� .17شركة �أبوظبي للإعالم
� .18شركة ق�صر الإمارات
 .19م�ؤ�س�سة الطاقة النووية
� .20شركة �ضمان
 .21م�ؤ�س�سة االحتاد للقطارات

امل�ؤ�س�سات التابعة
(قرابة م�ؤ�س�سة تابعة)
160
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ت�شمل اجلهات احلكومية الأخرى الآتي:
جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة
�صندوق خليفه لتطوير امل�شاريع
جمل�س تنمية املنطقة الغربية ب�إمارة �أبوظبي
نادي تراث الإمارات
دار زايد للثقافة الإ�سالمية
امل�ؤ�س�سة العامة حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني
املركز الوطني للت�أهيل
مركز خدمات املزارعني ب�إمارة �أبوظبي
مركز الزراعة الع�ضوية
�صندوق الدعم املايل لأ�صحاب املزارع
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
م�ؤ�س�سة زايد العليا
م�ؤ�س�سة الرعاية االجتماعية و�ش�ؤون الق�صر
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
م�ؤ�س�سة الإمارات
هيئة قرو�ض امل�ساكن اخلا�صة للمواطنني
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث
كلية الإمارات للتطوير الرتبوي
جامعة باري�س ال�سوربون – �أبوظبي
معهد �أبوظبي للتعليم والتدريب املهني
معهد التكنولوجيا التطبيقية
�صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد لإمارة �أبوظبي
بلدية مدينة �أبوظبي
بلدية مدينة العني
بلدية املنطقة الغربية
مركز �إدارة النفايات � -أبوظبى
مركز تنظيم النقل ب�سيارات الأجرة
�صندوق تعوي�ضات �أ�صحاب رخ�ص �سيارات الأجرة
ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلباري
�صندوق حممد بن زايد الدويل حلماية الأنواع و�إثراء الطبيعة
مركز الإح�صاء � -أبوظبى
هيئة طريان الرئا�سة
مكتب �أبوظبي للهوية الإعالمية
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اجلزء الأول

	3.1املهام ،والأولويات ،واملح�صالت
	1.3.1املهام

يهتم اجلهاز بتحقيق املح�صالت (النتائج) املرجوة منه على �أكمل وجه لذلك قام بتحديد �أولويات عمله
ب�شكل يتوافق مع املهام وامل�س�ؤوليات التي حددها قانون �إن�شائه يف املادة ( )14كالآتي:
تدقيق البيانات املالية املوحدة للحكومة والبيانات املالية للجهات اخلا�ضعة.
مراجعة الأداء واملخاطر ،وله يف �سبيل ذلك من وقت لآخر 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.
يقوم اجلهاز بتحديد �أولوياته واختيار �أعماله واجلهات اخلا�ضعة التي حتظى بالأولوية بنا ًء على املعايري املو�ضحة
يف الر�سم الآتي:
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

عن الجهاز
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	2.3.1الأولويات واملح�صالت

�إن الآلية التي يتبعها اجلهاز لتحقيق املح�صالت (النتائج) تبد�أ عند �أهدافه اال�سرتاتيجية التي ت�شتق منها
�أولويات عمله وبها حدد نواجته:
الأهــداف

الهدف الأول

احلث على مبادئ
احلوكمة واملحا�سبة
وال�شفافية

الهدف الثاين

الهدف الرابع

الهدف الثالث

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

حت�سني الأداء

تنمية املوارد الب�شرية

الأولــــويـات
 .1تقدمي خدمات ت�أكيدات
. 4تعريف الأطراف ذات
وتدقيق مايل عالية اجلودة
العالقة بدور اجلهاز
ويف الوقت املنا�سب.
واخلدمات التي يقدمها
وكيفية الإ�ستفادة منها.
. 5تقدمي خدمات مراجعة
. 2م�ساعدة اجلهات العامة
�أداء عالية اجلودة وت�صميم
على اتباع �أ�ساليب حوكمة
خدمات ا�ست�شارية ح�سب
فعالة.
احلاجة.
. 6دعم تبادل اخلربات
. 3حت�سني جودة التقارير
واملمار�سات الرائدة بني
والت�شجيع على التطور
خمتلف اجلهات العامة
يف توفري املعلومات
وحت�سني التوا�صل والتعاون
وا�ستخدامها.
البناء بني هذه اجلهات.
. 7دعم �إن�شاء وتطوير �أن�شطة
التدقيق الداخلي يف كافة
اجلهات العامة.

.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.

النواجت
التدقيق والفح�ص املايل  -مراجعة الأداء واملخاطر  -دعم املحا�سبة  -مركز �أداء للتدريب

املح�صالت
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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اجلزء الأول

4.1

تقرير احلوكمة

يهدف اجلهاز �إىل ك�سب ثقة الأطراف ذات العالقة واحلفاظ عليها من خالل اتباعه لأف�ضل معايري املحا�سبة
وال�شفافية املتعارف عليها عاملي ًا و�إ�صدار تقرير احلوكمة اخلا�ص به بنا ًء على ذلك .ويعتمد اجلهاز يف هذا
التقرير على اتباع جمموعة من املبادئ وال�ضوابط العامة والأ�س�س والإجراءات املثلى التي تندرج حتت املكونات
الرئي�سية التالية للحوكمة:
القيادة
امل�ؤ�س�سية
	�إدارة الأداء
الرقابة
التقارير اخلارجية

	1.4.1القيادة

يعتمد اجلهاز على مبد أ� ال�شفافية يف كافة تعامالته ويحر�ص رئي�س اجلهاز من خالل عدة قنوات على تو�ضيح
اال�سرتاتيجية العامة للجهاز لكافة العاملني فيه ومراجعة خطته ال�سنوية و�أدائه يف بداية كل عام خالل االجتماع
ال�سنوي اخلا�ص باجلهاز بالإ�ضافة �إىل االجتماعات ال�شهرية مع الفريق الإداري والتي يتم من خاللها طرح
املوا�ضيع ذات الأهمية والتحقق من �أن �سري العمل يتما�شى مع اخلطة ال�سنوية للجهاز وبالإت�ساق مع الر�ؤية
واال�سرتاتيجية ال�شاملة حلكومة �أبوظبي.

	2.4.1امل�ؤ�س�سية

قام اجلهاز بو�ضع وتوثيق إ�ط��ار تنظيمي وا�سرتاتيجي له كما قام اجلهاز بتطوير منهجيات العمل املختلفة
لكل النواجت واخلدمات التي يقدمها وذلك وفق ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية .يتم مراجعة وحتديث هذا الإطار
واملنهجيات ب�صورة دورية ل�ضمان تلبيته للم�ستجدات واحتياجات الإمارة والأطراف ذات العالقة.
قانون �إن�شاء
اجلهــاز
املح�صالت

النواجت

ر�ؤيــــة
مهمـة
الأهداف
قيــــم

اال�سرتاتيجية
واال�سرتاتيجية
العامة

الأولـ ــويــات
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� 3.4.1إدارة 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 جمموعات من مقايي�س االداء :
.1

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للمح�صالت :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.

.2

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للنواجت :تقي�س تكلفة وكمية وجودة وتوقيت اخلدمات والنواجت التي يقدمها
اجلهاز (مثل :تكلفة التقارير  ،عدد التقارير  ،جودة التو�صيات � ،إ�صدار التقارير يف الوقت املحدد) .

.3

م�ؤ�شرات الأداء الداخلية :تقي�س �أداء الإدارات والوحدات الداخلية للجهاز.

م�ؤ�شرات
�أداء املح�صالت
م�ؤ�شرات
�أداء النواجت
م�ؤ�شرات
�أداء داخلية

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.
ويعترب اجلهاز االت�صال و�سيلة �أ�سا�سية و�ضرورية لقيا�س �أدائه ولتحقيق ال�شفافية مع الأطراف ذات العالقة
�سواء كانت هذه الأطراف هي اجلهات اخلا�ضعة �أو اجلمهور عموم ًا .قام اجلهاز ب�إطالق العديد من املبادرات
التي من �ش�أنها خلق وعي وفهم لدوره ومهامه حيث مت �إطالق الهوية اجلــــديدة له وموقعــــه الإلكرتوين حتت
عنوان ( )www.adaa.abudhabi.aeبالإ�ضافة �إىل املبادرات الهادفة لالرتقاء مبهنتي املحا�سبة والتدقيق وفتح
باب التوا�صل بني اجلهات كافة وزيادة فر�ص تبادل املعرفة كاملجلة الإلكرتونية ال�شهرية اخلا�صة باملعايري الدولية
لإعداد التقارير املالية ( )ADAA IFRS Digestوبوابة املعرفة ( )e-maarifaو”�إدارة التدقيق – �أبوظبي” بالإ�ضافة
�إىل ور�ش العمل وحلقات النقا�ش حول اخلدمات وال�سيا�سات اجلديدة.
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اجلزء الأول

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 املح�صالت 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.

	4.4.1الرقابة

الرقابة الداخلية

يقوم اجلهاز مبراجعة �أنظمته الرقابية الداخلية ب�شكل �سنوي للت�أكد من �سالمتها وفعاليتها بالإ�ضافة �إىل �ضوابط
الرقابة املالية والت�شغيلية وااللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها و�إدارة املخاطر من خالل وحدة التدقيق
الداخلي يف اجلهاز والتي تعمل وفق «دليل التدقيق الداخلي» الذي �أ�صدره اجلهاز عام .2010
كما 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 .باال�ضافة
�إىل ذلك مت حتديد �ضابط �إلتزام م�س�ؤول عن تلقي �أية خمالفات متعلقة باملوظفني �أو بن�شاطات اجلهاز وفح�صها
ورفع التو�صيات التخاذ الإجراءات الالزمة.
كما ي�ؤدي موظفو اجلهاز اليمني التايل �أمام معايل رئي�س اجلهاز عند التحاقهم للعمل فيه بح�سب ما جاء يف املادة
( )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».
الرقابة اخلارجية
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  .2011ولقد تقا�ضت
هذه ال�شركة لقاء اخلدمات املتعلقة بتدقيق ح�سابات اجلهاز لعام  2011مبلغ  89,000درهم.

عن الجهاز
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	5.4.1التقارير اخلارجية

يقوم اجلهاز ب�إعداد خطة �سنوية تو�ضح نواياه الت�شغيلية و�أهدافه وتوقعات الأداء وت�شمل اخلطة ا�سرتاتيجية
و�أولويات ونواجت وحم�صالت اجلهاز ومقايي�س الأداء.
كما يقوم اجلهاز ب�إعداد تقرير �سنوي “تقرير املحا�سبة” يت�ضمن املعلومات الآتية:
بيان االداء الفعلي للجهاز خالل ال�سنة املالية املن�صرمة ومقارنته باخلطة ال�سنوية  ،وغريها من املعلومات
ال�ضرورية التي متكن من �إجراء تقييم لأداء اجلهاز خالل ال�سنة املالية.
تقرير احلوكمة.
البيانات املالية ال�سنوية للجهاز وتقرير مدقق احل�سابات عليها.

22
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نواتج الجهاز

				

مقدمة

قام اجلهاز خالل الأعوام ال�سابقة بتطوير عدد من النواجت لتمكنه من تنفيذ االخت�صا�صات املوكلة �إليه مبوجب
القانون.

ويو�ضح الر�سم التايل نواجت اجلهاز واالخت�صا�ص الذي ت�سهم يف تنفيذه:
االخت�صا�ص وفق القانون رقم ()14
ل�سنة 2008

ا�سم جمموعة
النواجت

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

التدقيق والفح�ص املايل

فح�ص كفاءة وفعالية واقت�صادية الأن�شطة الت�شغيلية
واملالية للجهات اخلا�ضعة والتحقق من التزامها
بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.

مراجعة الأداء واملخاطر

تقدمي تقرير اجلهاز ال�سنوي ورفع تقارير دورية عن
�أعمال اجلهاز �إىل �سمو ويل العهد والقيام ب�أية مهام
وم�س�ؤوليات �أخرى يكلف بها من �سموه.
تقدمي امل�شورة ورفع التو�صيات والقيام ب�أية �إجراءات
�أو خدمات �أخرى للجهات اخلا�ضعة ،يرى رئي�س
اجلهاز �أنها منا�سبة ومالئمة.
التحقيق يف املخالفات املحالة �إىل اجلهاز وما يتك�شف
له من خمالفات  ،وفح�ص املخالفات التي تقوم
اجلهات اخلا�ضعة بالتحقيق فيها.

تدريب وت�أهيل خريجي اجلامعات واملعاهد من
مواطني الدولة وت�أمني مراكز التدريب الالزمة لذلك.
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دعم املحا�سبة

مركز �أداء للتدريب

ا�سم الناجت
 .1التدقيق املايل
 .2الفح�ص املايل
 .3تقييم الإدارة املالية

.4
.5
.6
.7
.8

مراجعة اخلدمات والنواجت
مراجعة امل�شاريع التنموية
مراجعة امل�شرتيات
تقييم التدقيق الداخلي
مراجعة خماطر االحتيال

 .9تقارير املحا�سبة
 .10امل�شورة
 .11الفح�ص اخلا�ص

.12
.13
.14
.15

ت�أهيل مدققني �إماراتيني
الأبحاث وم�شاركة املعرفة
التمثيل املحلي والدويل
امل�ؤمترات وور�ش العمل
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	1.2التدقيق والفح�ص املايل

قام اجلهاز بتطوير ثالثة نواجت �ضمن هذه املجموعة بهدف متكني اجلهاز من التحقق من �صحة البيانات املالية
املوحدة حلكومة �أبوظبي والبيانات املالية ال�صادرة عن اجلهات اخلا�ضعة:
التدقيق املايل
الفح�ص املايل
تقييم الإدارة املالية

	1.1.2التدقيق املايل

تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي بهدف التحقق من �صحة تلك البيانات.
مت تطوير “منهجية التدقيق املايل” وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ( )ISAال�صادرة من قبل الإحت��اد الدويل
للمحا�سبني (.)IFAC

	2.1.2الفح�ص املايل

الت�أكد من التزام اجلهة اخلا�ضعة بتعيني مدقق احل�سابات وفق “قواعد تعيني مدققي احل�سابات” ال�صادرة
عن جهاز �أبوظبي للمحا�سبة وفح�ص البيانات املالية و�أعمال مدقق احل�سابات  ،وذلك بهدف التحقق من �صحة
البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة.
مت تطوير “منهجية الفح�ص املايل” بناء على �أف�ضل املمار�سات ووفق ًا للمناهج ال�صادرة من قبل االحتاد الدويل
للمحا�سبني (.)IFAC
5

�إعداد مالحظات
اجلهاز الأولية

التخطيط
2

�إعداد خطاب
الإرتباط

ال ت

نـفـي ـذ
ـ

3

التخطيط
للفح�ص املايل

ري ـر

ا
لتـقا

4

مراجعة �أوراق
عمل املدقق
اخلارجي

6

االجتماع مع املدقق
اخلارجي ملناق�شة
املالحظات الأولية

7

اعداد مالحظات
اجلهاز الأولية
مع ردود املدقق
اخلارجي

8

�إ�صدار املالحظات النهائية
�إىل املدقق اخلارجي

9
1

احل�صول على
البيانات املالية
وحتليلها

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

نواتج الجهاز
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 3.1.2تقييم الإدارة املالية

تقييم الإدارة املالية يف اجلهات اخلا�ضعة ومدى توافقها مع �أف�ضل املمار�سات  ،وذلك بهدف التحقق من فعالية
عملية �إعداد البيانات والتقارير املالية.
مت تطوير منهجية تقييم الإدارة املالية وفق ًا للمنهجية املعدة من قبل معهد املحا�سبة واملالية العامة ( )CIPFAوهو
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

التنفيذ

اجتماع �إطالق مهمة
التقييم.

مقابلة الأ�شخا�ص
املعنيني واالطالع على
امل�ستندات.

و�ضع التو�صيات.

االطالع على م�ستندات
حول تاريخ اجلهة.

الإجابة على الأ�سئلة
امل�ساندة للمعايري.

املناق�شة واالتفاق مع
الإدارة حول خطة
العمل للتنفيذ.

حتديد الأ�شخا�ص
املنا�سبني لإجراء
املقابالت.

حتديد الثغرات من
املمار�سات الرائدة.

�إعداد ورفع التقرير.

اجلدول الزمني
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2.2

مراجعة الأداء واملخاطر

قام اجلهاز بتطوير خم�سة نواجت �ضمن هذه املجموعة بهدف التحقق من �أن �إدارة وحت�صيل و�صرف �أموال وموارد
اجلهات اخلا�ضعة يتم بكفاءة وفعالية واقت�صادية والتزام هذه اجلهات بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد
احلوكمة:
مراجعة اخلدمات والنواجت
مراجعة امل�شاريع التنموية
مراجعة امل�شرتيات
تقييم التدقيق الداخلي
مراجعة خماطر االحتيال

 1.2.2مراجعة اخلدمات والنواجت

مراجعة اخلدمات والنواجت التي تقدمها اجلهات اخلا�ضعة بهدف التحقق من مدى كفاءة وفعالية واقت�صادية
العمليات واالج��راءات التي يتم من خاللها تقدمي اخلدمة �أو الناجت حمل املراجعة ومدى توافقها مع �أف�ضل
املمار�سات.
مت تطوير “منهجية مراجعة اخلدمات والنواجت” وفق ًا لأف�ضل املمار�سات املتبعة يف هذا املجال.

 2.2.2مراجعة امل�شاريع التنموية

مراجعة م�شاريع البنية التحتية واملرافق احليوية قيد التنفيذ بهدف التحقق من مدى كفاءة وفعالية واقت�صادية
العمليات واالجراءات املتبعة لإدارة امل�شروع حمل املراجعة ومدى توافقها مع �أف�ضل املمار�سات.
مت تطوير “منهجية مراجعة امل�شاريع التنموية” وفق ًا ملعايري �إدارة امل�شاريع ال�صادرة عن معهد �إدارة امل�شاريع
(.)PMI

 3.2.2مراجعة امل�شرتيات

مراجعة امل�شرتيات يف اجلهات اخلا�ضعة بهدف التحقق من مدى االلتزام ب�أنظمة ولوائح امل�شرتيات املعمول بها يف
اجلهة اخلا�ضعة ،بالإ�ضافة �إىل مراجعة فعالية وكفاءة واقت�صادية عمليات ال�شراء مبا يتفق مع �أف�ضل املمار�سات.
مت تطوير “منهجية مراجعة امل�شرتيات” وفق ًا ملعايري معهد الطلب وامل�شرتيات (.)CIPS

نواتج الجهاز
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 4.2.2تقييم التدقيق الداخلي

تقييم وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة بهدف التحقق من كفاءة وفعالية واقت�صادية �أعمال التدقيق
الداخلي يف اجلهة اخلا�ضعة ومدى توافقها مع �أف�ضل املمار�سات.
مت تطوير “منهجية تقييم التدقيق الداخلي”بناء على �أف�ضل املمار�سات ووفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمعية
املدققني الداخليني (.)IIA

يتم تقييم التدقيق الداخلي بنا ًء على  6عنا�صر
وهي :جلنة التدقيق ،التنظ ـ ــيم والتوطني،
املنهجيـ ـ ــة ،العملـ ـ ـ ــيات ،التكنـ ــولوج ـ ــيا
امل�سـ ـ ــتخدمة والقيمـ ـ ــة.
جلنة التدقيق
القيمــة

التنظيـــم
والتوطني

تقييـــم
التـــدقيق
الــداخلي
التكنولوجيا

املنهجيــة
العمليــــات

 5.2.2مراجعة خماطر االحتيال

مراجعة الإطار التنظيمي ملخاطر االحتيال يف اجلهة اخلا�ضعة بهدف التحقق من وجود نظام داخلي فعال لدرء
االعتداء على املال العام والف�ساد واحلد من خماطر االحتيال.
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مت تطوير “منهجية مراجعة خماطر االحتيال” وفق ًا لأف�ضل املمار�سات املتبعة يف هذا املجال وت�شمل مراجعة
العنا�صر الأ�سا�سية الآتية:
�سيا�سة متكاملة
الوعي الداخلي واخلارجي
تقييم �سيناريوهات االحتيال
التحقيقات
التقارير الداخلية واخلارجية

3.2

دعم املحا�سبة

قام اجلهاز بتطوير ثالثة نواجت �ضمن هذه املجموعة بهدف دعم م�ساءلة وحما�سبة اجلهات اخلا�ضعة حول
مهامهم وم�س�ؤولياتهم:
		تقارير املحا�سبة.
امل�شورة.
الفح�ص اخلا�ص.

 1.3.2تقارير املحا�سبة

رفع التقارير �إىل �سمو ويل العهد عن �أعمال اجلهاز و�أية مهام وم�س�ؤوليات يكلف بها اجلهاز من �سموه.

	2.3.2امل�شورة

تقدمي امل�شورة للجهات اخلا�ضعة بنا ًء على طلبها وبعد موافقة رئي�س اجلهاز.
يتم �إعداد تقارير امل�شورة بناء على «منهجية تقدمي امل�شورة» ال�صادرة عن اجلهاز ويف �ضوء املعلومات املقدمة له
من اجلهة اخلا�ضعة.

نواتج الجهاز
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	3.3.2الفح�ص اخلا�ص
فح�ص املخالفات التي حتال �إىل اجلهاز �أو تتك�شف له خالل قيامه ب�أي من �أعماله يف اجلهات اخلا�ضعة بهدف
حتديد �أوجه هذه املخالفات وطبيعتها وحتديد امل�س�ؤولني عنها وحما�سبتهم .ذلك بالإ�ضافة �إىل فح�ص املخالفات
التي تقوم اجلهات اخلا�ضعة بالتحقيق فيها.
مت تطوير “منهجية الفح�ص اخلا�ص” بناء على �أف�ضل املمار�سات ووفق القوانني والأنظمة املعمول بها يف الإمارة.
ا�ستالم وت�سجيل
البالغ �أو ال�شكوى
عر�ض على رئي�س
اجلهاز
فتـــح حتقيـــق

فتـــح فحـ�ص

جمع الأدلة والتحقيق
ومواجهة املخالفني

اال�ستف�سار
وجمع املعلومات

�إعـــداد
تقـــريــر بالنتائج

حتـــديد
النتــــائـج

عر�ض على
رئي�س اجلهاز

عر�ض على رئي�س
اجلهاز

�إ�صـــدار
التقـــريــر النهائي

�شبهة
جنائية

ت�أديب
املخــالفـني �إداري ًا
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النيابة العامة

�إحالة �إىل
التحقيق

حفظ
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�إحالة �إىل
اجلهة اخلا�ضعة
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4.2

مركز �أداء للتدريب

قام اجلهاز بتطوير �أربعة نواجت �ضمن هذه املجموعة بهدف تدريب وت�أهيل الكوادر املواطنة ودعم تبادل اخلربات
واملمار�سات الرائدة:
ت�أهيل مدققني �إماراتيني
		الأبحاث وم�شاركة املعرفة
		التمثيل املحلي والدويل
		امل�ؤمترات وور�ش العمل

 1.4.2ت�أهيل مدققني �إماراتيني

تطوير برامج تدريبية متخ�ص�صة بهدف امل�ساهمة يف تدريب وت�أهيل املدققني الإماراتيني وم�ساعدتهم على
اكت�ساب املعرفة واملهارات الالزمة لنجاحهم ودف��ع م�سريتهم املهنية حيث مت تطوير برامج تدريبية مهنية
متخ�ص�صة ملواطني الدولة يف جمايل املحا�سبة والتدقيق مثل الربامج الت�أهيلية الجتياز اختبار املحا�سبني
القانونيني املعتمدين ( )CPAواختبار املدققني الداخليني املعتمدين(.)CIA

	2.4.2الأبحاث وم�شاركة املعرفة

�أ�س�س اجلهاز هذا الناجت بهدف ن�شر الوعي حول �أف�ضل املمار�سات املطبقة يف القطاع احلكومي وعلى امل�ستوى
الدويل وتوفري ثروة من املعرفة واملوارد املحلية التي ت�ساهم يف تطوير الأداء احلكومي.
وقد قام اجلهاز ب�إطالق مبادرات عدة يف جمال الأبحاث وم�شاركة املعرفة مثل:
		وحدة الأبحاث واملعرفة� :أ�س�س اجلهاز وحدة داخلية للأبحاث واملعرفة يف عام  2009بهدف 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.
		مكتب معايري املحا�سبة والتدقيق (� :)AASDأ�س�س اجلهاز هذا املكتب للإ�شراف على �إ�صدار �أوراق عمل
فنية يف جمال املحا�سبة ب�صورة دورية حيث يقوم ب�إ�صدار جملة الكرتونية �شهرية حول املعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية( ،)ADAA IFRS Digestكما ي�صدر ن�شرة ربع �سنوية حول معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع
العام ( ،)IPSASبالإ�ضافة �إىل مناذج تو�ضيحية للبيانات املالية املنف�صلة واملوحدة والبيانات املالية للحكومة
حيث يتم �إعداد تلك النماذج طبقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية و معايري املحا�سبة الدولية يف
القطاع العام� .إن �إ�صدارات اجلهاز تعنى بالدرجة الأوىل بالأمور املحا�سبية ذات ال�صلة ب�إعداد التقارير
املالية يف اجلهات اخلا�ضعة.

نواتج الجهاز
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كما تهدف هذه الإ�صدارات �إىل امل�ساهمة يف الق�ضاء على �إختالف املعاجلات املحا�سبية حيث يتم ت�سليط
ال�ضوء على �أي تغيريات يف املعايري اجلديدة والتطبيق ال�صحيح للمعايري احلالية لإعداد التقارير املالية.
		بوابة املعرفة :يف عام � 2010أطلق اجلهاز بوابة املعرفة الإلكرتونية ( )e-maarifaبهدف خلق و�سيلة 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.
		 �أدل��ة املمار�سات :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.

ت�سلط جملة �أداء الإلكرتونية ()ADAA IFRS Digest

ال�ضوء على العديد من املوا�ضيع ذات الأهمية يف
جمال املحا�سبة حيث يقوم اجلهاز بتقدمي اوراق
عمل وتف�سريات للمعايري املحا�سبية.
	3.4.2التمثيل املحلي والدويل

يحر�ص اجلهاز على امل�ساهمة الفعالة يف جوانب التنظيم والإ�شراف املتعلقة مبجاالت املحا�سبة والتدقيق من
خالل احل�صول على ع�ضويات يف م�ؤ�س�سات حملية وعاملية متخ�ص�صة ومعنية بو�ضع وحت�سني القوانني والأنظمة
واللوائح يف هذه املجاالت.

يعترب اجلهاز �أول جهة يف ال�شرق الأو�سط
تن�ضم لع�ضوية املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق
امل�ستقلني ومت انتخابه لع�ضوية املجل�س
اال�ست�شاري التابع للمنتدى.
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	4.4.2امل�ؤمترات وور�ش العمل

تنظيم املنتديات وامل�ؤمترات وور�ش العمل للجهات اخلا�ضعة حول املو�ضوعات التي تتعلق ب�أعمال اجلهاز وتقع
�ضمن نطاق خرباته مثل:
منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية :ي�ضم هذا املنتدى خرباء مهنة التدقيق من مكاتب التدقيق العاملية
املتواجدة يف الدولة حيث يتم مناق�شة التحديات احلالية وامل�ستقبلية املتعلقة باملعاجلات املحا�سبية بهدف
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.
منتدى التدقيق الداخلي :ي�ضم هذا املنتدى ال�سنوي ر�ؤ�ساء وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة
ويدور النقا�ش حول املنهجيات املتبعة واالنظمة واللوائح الداخلية والتحديات التي تواجه �أعمال التدقيق
الداخلي ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة للتبادل املعريف حول �أف�ضل املمار�سات والتطورات.
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تقرير عام  2011وخطة عمل
1.3

2012

ملخ�ص �إجنازات عام 2011

	�إ�صدار  87تقرير حول التدقيق والفح�ص املايل:
 9التدقيق املايل
 73الفح�ص املايل
 5تقييم الإدارة املالية
	�إ�صدار  68تقرير حول مراجعة الأداء واملخاطر:
 3مراجعة اخلدمات والنواجت
 1مراجعة امل�شاريع التنموية
 10مراجعة امل�شرتيات
 54تقييم التدقيق الداخلي
	�إ�صدار  57تقرير حول دعم املحا�سبة.
انتخاب اجلهاز لع�ضوية املجل�س اال�ست�شاري للمنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني من قبل كافة �أع�ضاءه
وبذلك �أ�صبحت دولة الإمارات العربية املتحدة �أول دولة عربية حت�صل على هذه الع�ضوية.
	�إعالن اجلهاز عن البدء با�ست�ضافة امتحان الزمالة الأمريكية ل�شهادة “املحا�سب القانوين املعتمد”()CPA
يف �أبوظبي واملنطقة كنتيجة للمباحثات التي �أجراها اجلهاز مع الإحت��اد الوطني للمحا�سبني القانونيني
الأمريكي “نا�سبا”.
تطوير البوابة الإلكرتونية ( )e-maarifaلت�ضم �شراكات مع م�ؤ�س�سات مرموقة مثل معهد التدقيق الداخلي،
و�شركات التدقيق العاملية بالإ�ضافة �إىل �إرتفاع عدد �أع�ضاء املوقع �إىل ما يقارب  900مدقق داخلي من حوايل
 117جهة خا�ضعة.
ا�ستمرار اجلهاز يف دعمه للجهات اخلا�ضعة يف ت�أ�سي�س وتطوير وحدات التدقيق الداخلي لديها.
عقد االجتماع ال�سنوي الثالث للتدقيق الداخلي للجهات اخلا�ضعة مع ت�سجيل زيادة يف احل�ضور عن العامني
ال�سابقني.
تر�أ�س اجلهاز منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية بهدف توحيد تف�سريات املعايري املحا�سبية بني اجلهاز
و�شركات التدقيق وممار�سي مهنتي املحا�سبة والتدقيق بالدولة.
	�إ�صدار  69ورقة عمل فنية تتعلق باملعايري املحا�سبية والتي تناولت مو�ضوعات مثل :املعامالت مع احلكومة،
الأطراف ذات العالقة ،عقود الإيجار ،الإنخفا�ض يف قيمة الأ�صول ،القيمة العادلة والعر�ض واالف�صاح.
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ا�ستمرار اجلهاز يف تقدمي امل�شورة وامل�ساندة للجنة احلوكمة مل�ساعدتها على اجناز املهام املوكلة �إليها.
	�إ�صدار �أكرث من  100بحث يت�ضمن �أوراق عمل �شملت مقارنات مع املمار�سات العاملية ،ودرا�سة حول التدقيق
الداخلي يف حوايل  42جهة خا�ضعة ،و�أوراق بحثية حول �إدارة التغيري ،وال�سالمة الغذائية ،وعقود امل�شرتيات
احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل متابعة �إ�صدار املجلة الإلكرتونية “عامل ال�شفافية واملحا�سبة”.
ح�صول اجلهاز على جائزة “امل�ساهمة البارزة  -فئة امل�ؤ�س�سات” يف الدورة الأوىل جلائزة التميز املحا�سبي
واملايل يف ال�شرق الأو�سط .
اجلدول التايل يلخ�ص عدد التقارير الفعلية ال�صادرة عن اجلهاز*:
فعلي

فعلي

�أهداف

فعلي

2009

2010

2011

2011

جمموعة التدقيق والفح�ص املايل

78

96

85

87

جمموعة مراجعة الأداء واملخاطر

69

83

83

68

جمموعة دعم املحا�سبة

20

34

30

57

�إجمايل التقارير

167

213

198

212

نوع التقرير

* مت �إعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة لتتوافق مع عر�ض جمموعة النواجت لل�سنة احلالية.
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2.3

نواجت التدقيق والفح�ص املايل

تركز نواجت هذه املجموعة على تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي وفح�ص البيانات املالية للجهات
اخلا�ضعة وفق ًا ملنهجيات عمل اجلهاز.
توا�صل هذه املجموعة تقدمي التو�صيات للجهات اخلا�ضعة بخ�صو�ص حت�سني �أ�س�س �إعدادها لبياناتها املالية،
والتي من املفرت�ض �أن تتوافق مع طبيعة عمل هذه اجلهات .وقد مت �إج��راء تغيريات ملحوظة يف �أ�س�س �إعداد
البيانات املالية منذ عام  2009يف اجلهات اخلا�ضعة ،حيث حث اجلهاز جميع اجلهات اخلا�ضعة على �إعداد
بياناتها املالية با�ستخدام معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام (� )IPSASأو املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية (:)IFRS
�أ�س�س �إعداد البيانات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة (ما عدا امل�ؤ�س�سات العامة):
30
25
20

26

25
21

20

15

14

13

10

9
7

6

5
0

19

18

7

6

6
1

املعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية

معايري املحا�سبة الدولية معايري املحا�سبة الدولية
يف القطاع العام � -أ�سا�س يف القطاع العام � -أ�سا�س نقدي
اال�ستحقاق
2010

2009

�أ�س�س �أخرى
لإعداد البيانات

البيانات املالية
غري مدققة

2011

�أ�س�س �إعداد البيانات املالية يف امل�ؤ�س�سات العامة:
20

19

19

18

15

10

5

3

3

2

2010

2011

0
2009

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
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تت�ضمن نواجت هذه املجموعة الآتي:
التدقيق املايل
الفح�ص املايل
تقييم الإدارة املالية

	1.2.3التدقيق املايل

قام اجلهاز بتدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2010ومت �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 ()IPSAS
وتتطابق �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 ( )ISREsال�صادرة
عن الإحتاد الدويل للمحا�سبني (.)IFAC

	2.2.3الفح�ص املايل

خالل عام  2011قام اجلهاز بفح�ص  73تقرير ملدققي ح�سابات اجلهات اخلا�ضعة و�أعمال التدقيق اخلا�صة
بالبيانات املالية لهذه اجلهات والتي مت اختيارها وفق ًا ملعايري حتديد �أولويات عمل اجلهاز.
ملخ�ص مالحظات تقارير الفح�ص املايل
يتم �إر�سال املالحظات الناجتة عن فح�ص البيانات املالية للم�س�ؤولني 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:
بالرغم من وجود حت�سن طفيف يف توقيت �إ�صدار البيانات املالية ،ال يزال يتوجب االهتمام والت�أكيد على
عدم ت�أخري �إ�صدار البيانات املالية نظر ًا لأن الت�أخري يقلل من فائدة تلك البيانات .وعلى الرغم من عدم
وجود مواعيد نهائية لإ�صدار البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة� ،إال �أن قانون النظام املايل حدد يوم  30يونيو
لإ�صدار البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي والتي يتم تدقيقها من قبل اجلهاز.
اختيار غري مالئم لأ�س�س �إعداد البيانات املالية وذلك من خالل اعتماد بع�ض اجلهات احلكومية للمعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية ك�أ�سا�س �إعداد البيانات املالية بد ًال من معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع
العام (.)IPSAS
الإ�ستناد �إىل معاجلات حما�سبية غري �صحيحة والعر�ض اخلاطئ للتمويل واملنح احلكومية.
تقييمات مبنية على افرتا�ضات خاطئة للأ�صول وملراجعة االنخفا�ض يف قيمتها.
تقرير عام  2011وخطة عمل 2012
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ق�صور يف �إجراءات املراجعة املتبعة عند تدقيق التقديرات املحا�سبية.
ق�صور يف �إجراءات مدققي احل�سابات اخلا�صة بفح�ص �أنظمة الرقابة الداخلية.
�ضعف يف جودة �أدلة التدقيق التي يعتمد عليها مدققي احل�سابات.
اعتماد الإدارة على مدققي احل�سابات لإعداد البيانات املالية واملعاجلات املحا�سبية.
ق�صور يف �إجراءات مدققي احل�سابات عند فح�ص نظم املعلومات.
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 ( )IPSAS/IFRSلتح�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 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
ومن ثم تو�صية اجلهاز.
حتليل مالحظات الفح�ص
يتم ت�صنيف مالحظات الفح�ص اىل « إ�ج��راء ت�صحيحي جوهري»�« ،إج��راء ت�صحيحي» و»�إج��راء 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  2011مقابل عام :2010
2010

2011

( 82تقرير فح�ص مايل)

( 73تقرير فح�ص مايل)

142

194

362

309
208
179

�إجراء ت�صحيحي

42
3/17/12 12:53 PM

�إجراء ت�صحيحي حمدود

�إجراء ت�صحيحي جوهري

تـقرير المحاسبة 2012
ADAA_AR2012_ARABIC_v10_FINAL.indd 42

اجلزء الثالث

ت�ضمنت تقارير الفح�ص املايل  682مالحظة يف  712( 2011مالحظة يف  )2010ومت ت�صنيفها كالآتي:
�إجراء ت�صحيحي جوهري
مت �إدراج  194مالحظة� ،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.
�إجراء ت�صحيحي
مت �إدراج  309مالحظة� ،ضمن هذه الفئة والتي تتمثل �أغلبيتها يف مالحظات على جودة عملية التدقيق والناجتة
عن عدم اكتمال توثيق �إجراءات التدقيق التي اتبعت مثل فح�ص الأحداث الالحقة لتاريخ البيانات املالية .تتعلق
هذه املالحظات بتح�سينات يف إ�ج��راءات التدقيق والتي �إن متت طبق ًا ملعايري التدقيق الدولية قد ين� أش� عنها
ت�سويات حمتملة يف البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة.
�إجراء ت�صحيحي حمدود
مت �إدراج  179مالحظة �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 تت�ضمن مثل هذا النوع من املالحظات معاجلات حما�سبية ناجتة عن
التطبيق اخلاطئ ملعايري املحا�سبة الدولية ( ، )IFRS/IPSASوعر�ض و�إف�صاحات البيانات املالية� ،أو �إجراءات
املراجعة غري كافية جلوانب م�ؤثرة على البيانات املالية مثل امل�خ��زون ،وتعامالت الأط��راف ذات العالقة،
والتقديرات والقيم العادلة ،والتوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة.
وفيما يلي بيان بعدد تقارير مدققي احل�سابات على اجلهات اخلا�ضعة للفح�ص وكذلك املالحظات على هذه
التقارير وت�صنيف ك ًال منها:
عام
مدقق
احل�سابات

عام

2011

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

�إجراء
ت�صحيحي
جوهري

�إجراء
ت�صحيحي

�إجراء
ت�صحيحي
حمدود

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

2010

�إجمايل
عدد
املالحظات

مكتب التدقيق 1

20

61

99

62

222

17

157

مكتب التدقيق 2

19

48

87

44

179

11

89

مكتب التدقيق 3

19

59

75

36

170

47

423

مكتب التدقيق 4

15

26

48

37

111

7

43

الإجمايل

73

194

309

179

682

82

712

تقرير عام  2011وخطة عمل 2012
3/17/12 12:53 PM

43

ADAA_AR2012_ARABIC_v10_FINAL.indd 43

قواعد تعيني مدققي احل�سابات ()SAAR
خالل عام  ،2011وا�صل اجلهاز مراقبة تنفيذ اجلهات اخلا�ضعة لقواعد تعيني مدققي احل�سابات ( ،)SAARالتي
�صدرت وفق ًا لقرار رئي�س جهاز �أبوظبي للمحا�سبة رقم ( )1ل�سنة .2010
وفق ًا لهذه القواعد ،يتحتم على اجلهات اخلا�ضعة اتباع إ�ج��راءات دقيقة وموثقة عند اختيار وتعيني مدققي
احل�سابات لتدقيق بياناتها املالية.

 3.2.3تقييم الإدارة املالية

يف عام � ،2011أجرى اجلهاز “تقييم الإدارة املالية ” ( )FMAيف  5جهات خا�ضعة بغر�ض تقييم قدرات الإدارة
املالية ،و�إجراءاتها ،وتقدمي امل�ساعدة الالزمة لالرتقاء بقدراتها ،وتقوية �إجراءات �إدارتها املالية.

�أ�سفر تقييم الإدارة املالية الذي �أجري يف اجلهات اخلا�ضعة اخلم�س عن ت�صنيف الإدارة املالية بـ “ نا�شئ ” لدى
ثالث جهات و“ نا�ضج ” لدى جهتني وذلك بح�سب منهجية التقييم التي يتبعها اجلهاز.
وفيما يلي مقارنة بني نتائج تقييمات الإدارة املالية التي �أجريت يف عام  2011مقابل عام :2010
4

3

2

3

3

2

2

1

0
2010

2011

نا�شيء
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3.3

نواجت مراجعة الأداء واملخاطر

تهدف نواجت هذه املجموعة �إىل التحقق من كفاءة وفعالية واقت�صادية ا�ستخدام اجلهات اخلا�ضعة ملواردها
والتزامها بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة.
كما ي�سعى اجلهاز من خالل هذه املجموعة من النواجت �إىل االرتقاء مبمار�سات احلوكمة يف اجلهات اخلا�ضعة حيث
حر�ص اجلهاز منذ ت�أ�سي�سه على حث اجلهات اخلا�ضعة على ت�أ�سي�س جلان التدقيق ووحدات التدقيق الداخلي:
50

50

46

46 46

45
40

35

35

37

30
23

25
20

17

15
10
5
0

16

6

قبل عام

2008

عام

عام

2008

جلان التدقيق

2009

عام

عام

2010

2011

وحدة تدقيق داخلي

يف عام � ،2011أ�صدر اجلهاز  68تقرير حول مراجعة الأداء واملخاطر �ضمن النواجت االتية:
مراجعة اخلدمات والنواجت
مراجعة امل�شاريع التنموية
مراجعة امل�شرتيات
تقييم التدقيق الداخلي
مراجعة خماطر االحتيال

 1.3.3مراجعة اخلدمات والنواجت

�شملت مراجعة اخلدمات والنواجت خالل عام  2011عدد من القطاعات  ،ومتحورت حول الأن�شطة امل�ؤ�س�سية
والعمليات الت�شغيلية والأنظمة الإدارية والقواعد والإجراءات بهدف التحقق من توافق م�ستوى الأداء مع �أف�ضل
املمار�سات الرائدة.
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فيما يلي ملخ�ص عن بع�ض تقارير مراجعة اخلدمات والنواجت التي �أجريت خالل عام  2011مع و�صف موجز
لنطاق املراجعة والتو�صيات الرئي�سية التي قدمها اجلهاز:
مراجعة الرتاخي�ص ال�صناعية
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة ب�أن�شطة الرتاخي�ص ال�صناعية لدى امل�ؤ�س�سة العليا للمناطق
االقت�صادية املتخ�ص�صة ( )ZonesCorpوذلك بهدف التحقق من الآتي:
وجود �أنظمة ولوائح معتمدة تنظم الرتاخي�ص ال�صناعية.
مدى توافق هذه الأنظمة واللوائح مع املمار�سات العاملية الرائدة.
فعالية الإدارة الت�شغيلية يف تطبيق هذه الأنظمة واللوائح وتقييم جودة وكفاءة النواجت.
االلتزام بالأنظمة واللوائح ووجود �آلية للإف�صاح عن �أية حاالت عدم التزام.
التو�صيات
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
	�إجراء مراجعة ا�سرتاتيجية لكافة الأنظمة التي ت�ؤثر على ترخي�ص امل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف �أبوظبي مع
الرتكيز على التحقق من قيمة وجود مثل هذه الأنظمة يف الإمارة ،والدور الذي ت�ؤديه يف حتقيق �أهداف
�أجندة ال�سيا�سة العامة بالإ�ضافة �إىل تقلي�ص فر�ص التكرار يف الأنظمة التي و�ضعتها جهات حكومية �أخرى.
ف�صل االن�شطة املتعلقة بالرتاخي�ص ال�صناعية عن امل�ؤ�س�سة لتفادي ت�ضارب امل�صالح مع �أن�شطة امل�ؤ�س�سة
الأخرى.
ت�شجيع بع�ض ال�صناعات وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية من خالل بناء قاعدة لتفادي املخاطر عند
و�ضع متطلبات الرتخي�ص والذي من �ش�أنه حماية العامة والت�شجيع على التنوع االقت�صادي.
مراجعة وحتديث واعتماد املهام الوظيفية للموارد املخت�صة ب�ش�ؤون التنظيم وااللتزام ،وب�شكل خا�ص
ملوظفي التفتي�ش والت�أكد من وجود امل�ؤهالت واخلربة املنا�سبة لديهم.
تطوير م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ملراقبة �أداء امل�ؤ�س�سة بالن�سبة للرتاخي�ص ال�صناعية ورب��ط هذه
املقايي�س بتقييم �أداء موارد �ش�ؤون التنظيم وااللتزام.
و�ضع �إطار زمني يف تقارير التفتي�ش لت�صحيح املخالفات التي يرتكبها امل�ستثمرون والت�أكد من خالل
زيارات املتابعة ب�أن كافة املخالفات مت ت�صحيحها.
النظر يف حتويل كافة تقارير التفتي�ش ال�صناعية �إىل نظام �إل�ك�تروين ي�سمح للمفت�شني بت�سجيل
مالحظاتهم من موقع التفتي�ش كا�ستخدام �أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية (.)PDAs
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مراجعة الرتاخي�ص البيئية
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة ب�أن�شطة الرتاخي�ص البيئية لدى هيئة البيئة � -أبوظبي وذلك
بهدف التحقق من الآتي:
وجود �أنظمة ولوائح معتمدة تنظم الرتاخي�ص البيئية والتفتي�ش.
مدى توافق هذه الأنظمة واللوائح مع املمار�سات العاملية الرائدة.
فعالية الإدارة الت�شغيلية يف تطبيق هذه الأنظمة واللوائح وتقييم جودة وكفاءة النواجت.
االلتزام بالأنظمة واللوائح ووجود �آلية للإف�صاح عن �أية حاالت عدم التزام.
التو�صيات
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
تطوير �إطار مل�ساهمة الأطراف الرئي�سية بحيث يتم حتديد العالقة بني هيئة البيئة والأطراف الرئي�سية
وتنظيمها.
تطوير خطة ا�سرتاتيجية لن�شاطات الرتخي�ص والتفتي�ش بهدف حتديد وتوافق الأه��داف والنتائج
وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية مع اال�سرتاتيجية العامة للهيئة.
	�إعادة النظر يف اللجان التي مت ت�أ�سي�سها وتفعيل تلك التي لها عالقة و�أهمية و�ضرورة لدعم �أن�شطة
الهيئة.
الت�أكد من �إ�صدار الرتاخي�ص لكافة الن�شاطات املتعلقة بالهيئة مبا يتوافق مع مهامها ورفع �أية ا�ستثناءات
�إىل الأطراف املعنية للنظر والبت فيها قبل التطبيق.
الت�أكد من وجود قوى عاملة منا�سبة لإجراء حتليل �شامل واملقارنة بني عدد الرتاخي�ص �ضمن كل فئة،
ونطاق التفتي�ش ،وتوفر فرق املفت�شني� ،إ�ضافة �إىل حتديد الفجوات يف الأعداد واملتطلبات العلمية للتمكن
من حتديد العدد املطلوب من املفت�شني للقيام بعمليات التفتي�ش بدقة.
تفعيل نظام خمالفات فعال لدعم عمليات التفتي�ش؛ حيث من املمكن اعتماد خمالفات مالية �أو ت�شغيلية
مبا يف ذلك من احتمالية لوقوع مقاطعات يف �سري الن�شاطات ،حتى يتم ت�صحيح كافة �أوجه النق�ص.
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مراجعة نظام مواقف
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة ب�أن�شطة نظام مواقف لدى دائرة النقل وذلك بهدف التحقق من
الآتي:
وجود ا�سرتاتيجية لنظام مواقف ومدى توافقها مع اخلطة العامة للنقل العام يف الإمارة.
�شمولية نواجت نظام مواقف جلميع االخت�صا�صات املوكلة له و�أداءه يف �إدارة املواقف العامة.
جودة خدمة العمالء لنظام مواقف.
االلتزام بالأنظمة واللوائح ووجود �آلية للإف�صاح عن �أية حاالت عدم التزام.
التو�صيات
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
�ضرورة الف�صل بني نظام مواقف ذو الطابع الت�شغيلي عن اجلانب التنظيمي لدائرة النقل.
الت�أكد من وجود �آلية منظمة التخاذ القرارات و�إدارة الأداء.
تطوير ا�سرتاتيجية �شاملة.
تطبيق ر�سوم مالئمة لنظام مواقف.
حت�سني التخطيط املايل والإداري والت�شغيلي ب�شكل عام.

 2.3.3مراجعة امل�شاريع التنموية

تهدف مراجعة امل�شاريع التنموية �إىل مراجعة م�شاريع البنية التحتية واملرافق احليوية قيد التنفيذ بهدف التحقق
من مدى كفاءة وفعالية واقت�صادية العمليات واالجراءات املتبعة لإدارة امل�شروع حمل املراجعة ومدى توافقها مع
�أف�ضل املمار�سات.
قام اجلهاز خالل عام  2011مبراجعة امل�شروع الآتي:
م�شروع ميناء خليفة
قام اجلهاز مبراجعة م�شروع تطوير ميناء خليفة وذلك بهدف التحقق من الآتي:
التزام �إدارة امل�شروع باملوازنة واجلدول الزمني املعتمد.
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وجود برنامج متويلي معتمد للم�شروع.
مدى توافق �أن�شطة �إدارة امل�شروع مع �أف�ضل املمار�سات.
االلتزام يف تطبيق الأنظمة واللوائح املتعلقة بامل�شرتيات.
التو�صيات
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
مراجعة ا�سرتاتيجية التمويل مبا يحد من املخاطر يف حال قررت احلكومة اعتماد طرق ا�سرتجاع خمتلفة.
اال�ستعانة مبتخ�ص�صني مهنيني لل�سيطرة على بع�ض اجلوانب الأ�سا�سية مثل �إدارة اجلودة واملخاطر.
ت�أ�سي�س وحدة م�ستقلة للتحكم باجلودة.
ت�أ�سي�س طريقة عمل لإدارة امل�شروع ب�شكل متكامل بحيث يخ�ضع �إىل رقابة جلنة ا�ستثمارات منا�سبة قبل
الدخول يف �أي مرحلة جديدة.
مراجعة نظام احلوكمة و�إجراء مراجعة لال�سرتاتيجية عند امتام �أعمال املرحلة الأوىل من الربنامج
(مع نهاية عام .)2012

 3.3.3مراجعة امل�شرتيات

تعلقت إ�جن��ازات مراجعة امل�شرتيات خ�لال ع��ام  2011مبراجعة الإل�ت��زام ب ��إج��راءات امل�شرتيات الت�شغيلية
والر�أ�سمالية لدى اجلهات اخلا�ضعة حيث �أ�صدر اجلهاز  10تقارير.
تهدف مراجعة امل�شرتيات �إىل التحقق من الآتي:
التزام اجلهة اخلا�ضعة بقوانني و�أنظمة ولوائح امل�شرتيات املعتمدة لديها.
حتديد حاالت عدم الإلتزام التخاذ الإجراءات املنا�سبة حيالها.
مدى توافق ممار�سات امل�شرتيات يف اجلهة مع املمار�سات الدولية الرائدة.
بنا ًء 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.
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 4.3.3تقييم التدقيق الداخلي

خالل عام � ،2011أ�صدر اجلهاز  54تقرير حول تقييم التدقيق الداخلي بهدف حتديد الفجوات يف الأداء واملجاالت
التي بحاجة �إىل حت�سني ورفع �أداء التدقيق الداخلي �إىل م�ستوى املمار�سات املعتمدة.
كما ت�شمل الأه��داف 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.
يتم تقييم وظائف التدقيق الداخلي ا�ستناد ًا �إىل  6عنا�صر :جلنة التدقيق ،املنهجية ،التنظيم والتوطني ،العمليات،
التكنولوجيا والقيمة.
ملخ�ص تقارير تقييم التدقيق الداخلي
قام اجلهاز ب�إ�صدار  1,780تو�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 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

282

التكنولوجيا

85

العمليات

553

املنهجية

127

التنظيم والتوطني

332

جلنة التدقيق
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من �أ�صل  54جهة خا�ضعة مت تقييمها ،اجتازت  37جهة متطلبات النجاح يف معايري التقييم التي و�ضعها اجلهاز،
بينما مل تنجح  17جهة يف االجتياز.
الر�سم التايل يو�ضح نتائج تقييم التدقيق الداخلي التي مت �إجرا�ؤها يف عام  2011مقارنة بعام :2010
17
31

ناجح
غري ناجح

32
37

2010

( 63تقييم)
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 5.3.3مراجعة خماطر االحتيال

�أ�س�س اجلهاز هذا الناجت يف عام  2008مل�ساعدة اجلهات اخلا�ضعة على تطوير �سبل الت�صدي امل�سبق ملخاطر
االحتيال والف�ساد واملخالفات “االحتيال”.
مت ت�صميم هذه املراجعة بهدف التحقق من وجود �إطار داخلي فعال للوقاية من االحتيال لدى اجلهة اخلا�ضعة مبا
ميكنها من اكت�شاف �أية �أمور متعلقة باالحتيال والرد الفعال واملنا�سب.
يف عام  ،2011قدم اجلهاز الدعم لثالث جهات خا�ضعة لتطوير قواعد ال�سلوك الوظيفي و�سيا�سة مكافحة
االحتيال من خالل م�ساندتهم يف تطبيق هذه ال�سيا�سات.
كما قام اجلهاز بالإ�شراف وتقدمي الدعم التقني لثالثة جهات خا�ضعة والتي طبقت منهجية تقييم خماطر
االحتيال ،و�شملت تو�صيات اجلهاز الآتي:
التحقق من وجود بنود متعلقة مبكافحة االحتيال يف كافة العقود ل�ضمان حماية اجلهة اخلا�ضعة من خماطر
االحتيال املحتملة يف العقود والتي لها ت�أثري على �أ�صول اجلهة اخلا�ضعة.
مراجعة �سيا�سات الت�أمني احلالية لدى اجلهة وتقييم فعاليتها يف �أخذ القيمة مقابل املنفعة بعني االعتبار عند
الت�أمني �ضد اخل�سائر الناجمة عن االحتيال.
تطوير قواعد و�سيا�سات �شاملة للم�شرتيات ون�شاطات �إدارة امل�شاريع.
اعتماد �آلية للإف�صاح بحيث يتمكن املوظفون من الإف�صاح عن �أي��ة م�صالح �شخ�صية مبا�شرة لهم
وللإ�ست�شاريني يف كل م�شروع ي�سند �إليهم.
ً
و�ضع �ضوابط حتدد ال�صالحيات لإجراء �أية تغيريات يف �أ�سماء املوردين �أو �إجراء �إ�ضافات وحتديدا على
موظفي امل�شرتيات الذين لديهم �صالحيات الدفع واملوافقة على العقود.

4.3

نواجت دعم املحا�سبة

تقدم نواجت هذه املجموعة الدعم الالزم مل�ساءلة وحما�سبة اجلهات اخلا�ضعة حول مهامهم وم�س�ؤولياتهم.
يف عام � ،2011أ�صدر اجلهاز  57تقرير �ضمن هذه املجموعة التي ت�ضم النواجت الآتية:
تقارير املحا�سبة
امل�شورة
الفح�ص اخلا�ص

 1.4.3تقارير املحا�سبة

قام اجلهاز خالل عام  2011ب�إ�صدار عدد من التقارير �ضمن هذه املجموعة من النواجت املتعلقة ب�أعمال اجلهاز،
والتي كان من �أبرزها التقارير التي مت تقدميها �إىل �سمو ويل العهد �ضمن هذه املجموعة كتقرير تدقيق البيانات
املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي وتقرير املحا�سبة ال�سنوي هذا الذي يتم �إ�صداره يف الربع الأول من كل عام.
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	2.4.3امل�شورة

يقدم اجلهاز امل�شورة يف املجاالت التي تقع �ضمن خرباته ومبا ال يتعار�ض مع ا�ستقالليته ،وذلك بنا ًء على طلب
مقدم من اجلهة اخلا�ضعة .وفيما يلي بع�ض الأمثلة لأعمال امل�شورة التي مت تقدميها خالل عام :2011
امل�شورة الفنية املحا�سبية
خالل عام � ،2011أ�صدر اجلهاز  69ورقة عمل فنية للجهات اخلا�ضعة غطت  37مو�ضوع حما�سبي .يقوم اجلهاز
ب�إ�صدار �أوراق عمل فنية يف جمال املحا�سبة تت�ضمن �إر�شادات حمددة للجهات اخلا�ضعة حول بع�ض املو�ضوعات
املحا�سبية ،وذلك بهدف زيادة جودة فهم وتطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ( )IFRSومعايري املحا�سبة
الدولية يف القطاع العام (.)IPSAS
دعم ت�أ�سي�س وحدات التدقيق الداخلي
قدم اجلهاز امل�شورة والأدوات واملنهجيات الالزمة لدعم عدد من اجلهات اخلا�ضعة يف ت�أ�سي�س وحدات التدقيق
الداخلي.
خالل عام � ،2011أكمل اجلهاز  4عمليات تن�صيب ملوقع احلوكمة الإلكرتوين �إىل جانب تزويد اجلهات بالتدريب
الالزم وطرق تطبيق املنهجيات اخلا�صة باملوقع.
برنامج احلوكمة
�أن�شئت جلنة احلوكمة مبوجب قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )17لعام  2010للإ�شراف على تطوير وتنفيذ
مبادئ و�أطر احلوكمة التي قدمها اجلهاز خالل عام .2010
قام اجلهاز خالل عام  2011بتقدمي امل�شورة والدعم الالزم للجنة احلوكمة من خالل امل�شاركة يف تطوير نواجت
اللجنة ( 21ناجت) يف جماالت حوكمة النظام املايل والأداء ،واخلدمة املدنية ،وامل�شرتيات ،وحوكمة امل�ؤ�س�سات
العامة حيث قامت اللجنة بت�سليم كافة النواجت للجهات احلكومية املعنية ملراجعتها وتطبيقها.

	3.4.3الفح�ص اخلا�ص
خالل عام  ،2011ورد للجهاز
اجلهاز.
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�أدت هذه الفحو�صات �إىل اتخاذ �إجراءات خمتلفة كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
م

الإجراءات املتخذة

.1

�إجراء حتقيق
�إجراء فح�ص
حفظ لعدم ال�صحة �أو لعدم الأهمية �أو لعدم وجود خمالفة
�إر�سال جلهات �أخرى – خارج اخت�صا�ص اجلهاز
تقدمي خربة فنية بناء ًا على طلب جهة ق�ضائية

.2
.3
.4
.5

جمموع البالغات وال�شكاوي الواردة للجهاز

2009

2010

2011

3

5

6

8

9

16

1

16

8

0

2

2

0

1

2

12

33

34

بنا ًء على التحقيقات التي �أجراها اجلهاز خالل عام  ،2011مت �إحالة بع�ض الق�ضايا �إىل النيابة العامة التخاذ ما
تراه منا�سب ًا يف الوقائع التي �أ�سفر التحقيق فيها عن وجود �شبهة جرمية جزائية.
وقد تبني من فح�ص البالغات وال�شكاوي الواردة خالل العام � 2011أنها يف جمملها تتعلق مبخالفات يف الأمور
التالية:
ا�ستغالل وظيفي وتعار�ض امل�صالح.
عدم االلتزام بقوانني و�أنظمة ولوائح و�إجراءات امل�شرتيات.
الإهمال يف �إدارة �إنفاق املال العام.
خمالفة قواعد ال�سلوك الوظيفي.
وفيما يلي �أمثلة عن بع�ض البالغات الواردة للجهاز والإجراء الذي مت اتخاذه حيالها:
احلالة الأوىل
ورد للجهاز بالغ عن وجود خمالفات ماليه بجهة خا�ضعة متمثله يف تر�سية عقود بالأوامر املبا�شرة مببلغ
2011نفقتها خارج الدولة مبلكية تعود ملوظفني
اجلهة على
أحد فروع
أ�سي�س �
التحقيقات ًال عن
مليونأبرزدرهم ،ف�ض
يقارب 6.68
خالل العام
إجراءها
التي ت�مت �
ملخ�ص ل
فيما يلي
من اجلهة ،كذلك وجود حاالت ر�شوة بني موظفي اجلهة حال ا�ستالم املنتجات من املوردين بغر�ض رفع
درجة ت�صنيف وجودة املنتج.
وبفح�ص الوقائع تبني وجود بع�ض املخالفات املالية حيث متت تو�صية اجلهة اخلا�ضعة باتخاذ ما يلزم من
�إجراءات نحو تلك املخالفات حيث قامت بدورها يف هذا ال�ش�أن وب�إبالغ النيابة العامة عن �شبهة اجلرمية
اجلنائية.
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احلالة الثانية
ورد للجهاز بالغ عن وجود ا�ستغالل وظيفي من �أحد املدراء التنفيذيني ب�إحدى اجلهات اخلا�ضعة وذلك
ب�إر�ساء بع�ض الأعمال مبوجب �أوامر عمل مبا�شرة بقيمة  154,250درهم �إىل �شركة مملوكة لأحد �أع�ضاء
عائلته املبا�شرين (جنله) ،وت�أهيل هذه ال�شركة فني ًا اىل مناق�صات تتجاوز قيمتها  900,000درهم ف�ض ًال
عن �أن الن�شاط املدرج برخ�صة ال�شركة املكلفة بالأعمال ال يتنا�سب مع طبيعة الأعمال امل�سندة �إليها.
وقد انتهى الفح�ص اىل �صحة الوقائع املن�سوبة �إىل املدير التنفيذي و�آخرين حيث مت التو�صية بتوقيع اجلزاء
الت�أديبي عليهم و�إبالغ النيابه العامة ب�ش�أن �شبهة اجلرمية اجلنائية.

احلالة الثالثة
ورد للجهاز بالغ عن وجود تالعب بالتقييم الفني واملايل ملناق�صة مطروحة ب�أحد القطاعات اخلدمية بغر�ض
ا�ستبعاد �أحد املقاولني من امل�شروع الذي تتجاوز قيمته  2.5مليار درهم.
وبفح�ص الوقائع تبني وجود تالعب من موظفي اجلهة اخلا�ضعة وا�ست�شاري امل�شروع وتعار�ض امل�صالح بينهم
وبني مقاويل امل�شروع مبا فيهم املقاول امل�ستبعد حيث متت التو�صية باتخاذ الإج��راءات الفورية الالزمة
جتاه موظفي اجلهة اخلا�ضعة وا�ست�شاري امل�شروع املتالعبني بعمليات التقييم ومراجعة �آلية و�إدارة مثل تلك
امل�شاريع .

احلالة الرابعة
ورد للجهاز بالغ عن وجود تالعب وخمالفات يف عملية تنفيذ �أحد م�شاريع البناء والتي تتجاوز قيمته مليار
درهم ،وقد انتهى الفح�ص بوجود تالعب من مقاويل االئتالف الفائز باملناق�صة لقيامهم بت�شكيل ائتالف
�صوري مقابل عموالت بن�سب متباينة من قيمــة امل�شــروع ف�ضــ ًال عن التعاقد مع مقاول الباطن باملخالفة
ل�شروط العقد كما تبني تواط ؤ� بع�ض م�س�ؤويل اجلهة اخلا�ضعة املالكة يف �إ�سناد امل�شروع لهذا االئتالف مما
�ساهم يف �إعاقة العمل بامل�شروع وعدم تنفيذه حتى انتهاء الفح�ص.
�أو�صى اجلهاز باتخاذ ما يلزم نحو املخالفات التي تك�شفت واتخاذ الإجراءات القانونيه نحو انهاء اخلالفات
مع املقاولني �سواء ودي ًا �أو ق�ضائي ًا وفق العقد املربم ومبا يتوافق مع م�صلحة اجلهة اخلا�ضعة وي�ساعد على
�إجناز امل�شروع.
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5.3

نواجت مركز �أداء للتدريب

قام اجلهاز بت�أ�سي�س هذه املجموعة من خالل توفري نطاق متكامل من اخلدمات لتلبية �أهدافه واحتياجاته
التدريبية ملواطني الدولة بالإ�ضافة �إىل دعم م�شاركة املعرفة واتباع �أف�ضل املمار�سات.
فيما يلي النواجت الرئي�سية التي مت حتديدها �ضمن هذه املجموعة:
ت�أهيل مدققني اماراتيني
الأبحاث وم�شاركة املعرفة
التمثيل املحلي والدويل
امل�ؤمترات وور�ش العمل

 1.5.3ت�أهيل مدققني �إماراتيني

�صمم اجلهاز برنامج تدريب للم�ساهمة يف ت�أهيل عدد �أكرب من املدققني الإماراتيني حيث يت�ضمن الربنامج توفري
دورات تدريبية عملية و�إعارات �إىل م�ؤ�س�سات التدقيق العاملية ،كما يقدم الربنامج الدعم الالزم للح�صول على
ال�شهادات املهنية املتخ�ص�صة يف جمايل املحا�سبة والتدقيق عن طريق الربامج الت�أهيلية لت�أدية اختبار املحا�سبني
القانونيني املعتمدين ( )CPAواختبار املدققني الداخليني املعتمدين(.)CIA
يف مار�س � ،2011أعلن اجلهاز �إىل جانب الإحتاد الوطني للمحا�سبني القانونيني الأمريكي “نا�سبا” عن البدء
با�ست�ضافة امتحان الزمالة الأمريكية ل�شهادة “املحا�سب القانوين املعتمد” ( )CPAيف الدولة بعد عامني من
النقا�شات وبذل اجلهود للح�صول على هذه املوافقة بحيث ي�صبح تقدمي االمتحان يف متناول اجلميع يف الدولة
واملنطقة.

	2.5.3الأبحاث وم�شاركة املعرفة

�أ�س�س اجلهاز هذا الناجت بهدف ن�شر املعرفة حول �أف�ضل املمار�سات املطبقة يف القطاع احلكومي على امل�ستوى
العاملي� ،إ�ضافة �إىل تطوير قاعدة معرفية ومركز للموارد التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف تطوير الأداء احلكومي.
�أطلق اجلهاز العديد من املبادرات �ضمن هذا الناجت مثل:
وحدة الأبحاث وم�شاركة املعرفة
خالل عام � ،2011أ�صدرت وحدة الأبحاث وم�شاركة املعرفة يف اجلهاز �أكرث من  100بحث ،وا�ستبيان للتدقيق
الداخلي �شمل  42جهة حكومية يف �أبوظبي ،و� 4أوراق بحثية.

تقرير عام  2011وخطة عمل 2012
3/17/12 12:53 PM

55

ADAA_AR2012_ARABIC_v10_FINAL.indd 55

مكتب معايري املحا�سبة والتدقيق ()AASD
خالل عام � ،2011أ�صدر اجلهاز  11عدد من جملة �أداء الإلكرتونية ( ،)ADAA IFRS Digestو�أ�صدر ن�شرة معايري
املحا�سبة الدولية يف القطاع العام ( )IPSAS Bulletinب�شكل ربع �سنوي .يت�ضمن كال الإ�صدارين املو�ضوعات
الهامة و�آخر الأخبار وامل�ستجدات يف جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBوجمل�س معايري املحا�سبة الدولية
يف القطاع العام ( )IPSASBومهنة املحا�سبة ب�صفة عامة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قام اجلهاز ب�إعداد مناذج تو�ضيحية للبيانات املالية املعدة طبق ًا للمعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية ( )IFRSو معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام ( )IPSASكما يف  31دي�سمرب  2010بهدف
�إر�شاد القائمني على �إعداد تلك البيانات.
بوابة املعرفة
�ساهمت بوابة املعرفة الإلكرتونية ( )e-maarifaوالتي �أطلقها اجلهـــــاز يف عام  2010بالإ�ضـــــافة �إىل موقع
“�إدارة التدقيق – �أبوظبي” يف خلق من�صة لتبادل املعرفة بني �أفراد جمتمع التدقيق الداخلي يف �إمارة �أبوظبي
ومناق�شة الأمور ذات الأهمية.
خ�لال ع��ام  ،2011ارتفع ع��دد �أع�ضاء موقع “�إدارة التدقيق – �أبوظبي” �ضمن بوابة املعرفة الإلكرتونية
(� )e-maarifaإىل  409ع�ضو من  78جهة خا�ضعة وتخطى عدد �أع�ضاء بوابة املعرفة الإلكرتونية ()e-maarifa
الـ 900ع�ضو من  117جهة.

	3.5.3التمثيل املحلي والدويل

وا�صل اجلهاز بذل املزيد من اجلهود يف البحث عن الفر�ص التي ت�ساهم يف الإرتقاء مببد�أ املحا�سبة وال�شفافية
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات.
بعد ح�صول اجلهاز على ع�ضوية املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني ( )IFIARيف عام  2009لي�صبح �أول
جهة يف ال�شرق الأو�سط تنال هذه الع�ضوية وا�ست�ضافته لالجتماع ال�سنوي للمنتدى يف عام  ، 2010مت انتخاب
اجلهاز من قبل �أع�ضاء املنتدى للجلو�س يف املجل�س اال�ست�شاري للمنتدى ك�أول جهة عربية تن�ضم لع�ضوية املجل�س
بجانب اخلم�س �أع�ضاء من �أملانيا واليابان وكندا وهولندا و�إ�سبانيا.
�شارك اجلهاز يف االجتماعني ال�سنويني للمنتدى خالل عام  2011يف برلني وبانكوك حيث بادر اجلهاز بطلب
ا�ست�ضافة ور�شة عمل املنتدى لعام .2012
ا�ستمر اجلهاز خالل عام  2011يف عقد �شراكات مع املنظمات املحلية والدولية ،حيث قدم عر�ض حتت عنوان
“احلوكمة يف القطاع العام” للملتحقني بالربنامج التدريبي التابع لدائرة التدقيق املايل بدبي “كوادر” ،كما
ا�ست�ضاف وفد من هذه الدائرة لتبادل املعرفة و�أف�ضل املمار�سات يف جمايل التدقيق واملحا�سبة .كما قام اجلهاز
بتقدمي دعمه جلمعية املحا�سبني ومدققي احل�سابات من خالل رعايته مل�ؤمتر “املحا�سبة واملراجعة وا�ست�شراق
�آفاق امل�ستقبل”.
من اجلدير بالذكر ،نيل جهاز �أبوظبي للمحا�سبة جائزة “امل�ساهمة البارزة – فئة امل�ؤ�س�سات” يف الدورة الأوىل
جلائزة التميز املحا�سبي واملايل يف ال�شرق الأو�سط والتي نظمها معهد املحا�سبني القانونيني يف �إجنلرتا وويلز
()ICAEW
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اجلزء الثالث

	4.5.3امل�ؤمترات وور�ش العمل

وا�صل اجلهاز خالل عام  2011تنظيم 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 عام :2011
منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية
وا�صل اجلهاز �إقامة هذا املنتدى خالل عام  2011برئا�سة مدير مكتب معايري املحا�سبة والتدقيق لديه والذي نتج
عنه �إ�صدار  44ورقة عمل حما�سبية فنية.
اجتماع وحدات التدقيق الداخلي
مت �إقامة االجتماع ال�سنوي الثالث لوحدات التدقيق الداخلي يف فرباير من عام  2011بح�ضور �أكرث من  70رئي�س
لوحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة ودار النقا�ش حول التحديات التي تواجه املهنة ،واملنهجيات
املتبعة ،والأنظمة واللوائح الداخلية.

6.3

خطة عمل 2012

يف ما يلي �أهم مالمح خطة عمل اجلهاز لعام : 2012
تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي وفق املعايري الدولية و�إ�صدار تقرير التدقيق �ضمن املهلة
الزمنية املحددة يف قانون النظام املايل.
فح�ص البيانات املالية لـ  70جهة خا�ضعة وتقدمي التو�صيات لتح�سني وتوحيد طرق �إعداد التقارير املالية
للجهات اخلا�ضعة مبا يتفق مع طبيعة عملها ومع املعايري الدولية.
تقييم �أداء �إدارات التدقيق الداخلي لـ  50جهة خا�ضعة واال�ستمرار يف م�ساعدة وم�ساندة اجلهات اخلا�ضعة
يف تطوير �أداء وحدات التدقيق الداخلي.
	�إ�صدار  20تقرير حول مراجعة امل�شرتيات.
	�إ�صدار  10تقارير حول مراجعة اخلدمات والنواجت ومراجعة امل�شاريع التنموية.
فح�ص البالغات املحالة �إىل اجلهاز والتي تتك�شف له خالل القيام ب�أعماله و�إ�صدار تقارير الفح�ص اخلا�ص.
معاجلة الأمور املحا�سبية املعقدة وتوحيد تف�سري معايري التقارير املالية من خالل “منتدى �أبوظبي الفني”.
الت�أكد من االلتزام بقواعد تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�ضعة (.)SAAR
تعزيز دور الإدارات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة و�إ�صدار  5تقارير لتقييم الإدارة املالية.
ا�ست�ضافة ور�شة عمل املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني (.)IFIAR
تدعيم وحدة الأبحاث واملعرفة يف اجلهاز واال�ستمرار يف التوا�صل مع جهات حملية وعاملية يف جمال املحا�سبة
والتدقيق من خالل االلتحاق بع�ضوية اجلهات املنا�سبة واملفيدة.
	�إ�صدار دليل منهجية “تقييم خماطر االحتيال”.
اال�ستمرار يف تقدمي امل�شورة للجهات اخلا�ضعة.
تقرير عام  2011وخطة عمل 2012
3/17/12 12:53 PM
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الجـزء الرابع

البيانات المالية
المدققة للعام
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البيانات املالية املدققة للعام 2011
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اجلزء الرابع

البيانات المالية المدققة للعام 2011

جهاز �أبوظبي للمحا�سبة
البيانات املالية
مع تقرير مدققي احل�سابات
كما يف  31دي�سمرب 2011
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اجلزء الرابع

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل معايل رئي�س
جهاز �أبوظبي للمحا�سبة
\
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة جلهاز �أبوظبي للمحا�سبة (اجلهاز) ،والتي تت�ضمن بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2011
وبيان الأداء املايل ،وبيان التغريات يف ح�ساب حكومة �أبوظبي وبيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية لل�سنة
املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية
ً
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات املالية وفقا ملعايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام ،وعن نظام الرقابة
ب�شكل تراه الإدارة �ضروري ًا لتتمكن من �إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء املادية �سواء كان ذلك نتيجة الحتيال �أو خط�أ.
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات
ً
ً
ان م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية ا�ستنادا �إىل �أعمال تدقيقنا .لقد مت تدقيقنا وفقا ملعايري التدقيق الدولية
التي تتطلب منا االلتزام مبتطلبات �آداب املهنة وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية
خالية من �أية �أخطاء مادية.
يت�ضمن التدقيق القيام بالإجراءات للح�صول على �أدلة التدقيق حول املبالغ والإف�صاحات الواردة يف البيانات املالية� .إن الإجراءات
املختارة تعتمد على تقدير مدققي احل�سابات ،وت�شمل تقييم خماطر الأخطاء املادية للبيانات املالية �سواء نتيجة الحتيال �أو خلط�أ.
وعند تقييم هذه املخاطر ،ي�أخذ املدقق بعني االعتبار نظام الرقابة الداخلية املعني ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة
لكي يتم ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للجهاز.
ويت�ضمن التدقيق �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي �أجرتها الإدارة،
وكذلك تقييم العر�ض العام للبيانات املالية.
باعتقادنا� ،إن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر لنا �أ�سا�س ًا لإبداء ر�أينا.
الـر�أي
يف ر�أينا� ،أن البيانات املالية تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل للجهاز كما يف  31دي�سمرب  2011وعن
�أدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام.

بتوقيع:
�أندريه ك�سباريان
�شريك
�إرن�ست ويونـغ
رقم القيد 365
 30يناير 2012

�أبوظبي

البيانات المالية المدققة للعام 2011
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اجلزء الرابع
جهاز أبوظبي للمحاسبة

بيــان المــركز المـالي
كما في  31ديسمبر 2011

�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)
دفعات مقدمة للموردين

6
7

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

8

االلتزامات غري املتداولة
ح�ساب حكومة �أبوظبي
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

9

�إجمايل االلتزامات

2010

2011

درهم

درهم

30,190,808
6,311,142

25,058,433
7,952,158

36,501,950

33,010,591

2,594,422
596,672
626,525

4,716,435
1,315,047
-

3,817,619

6,031,482

40,319,569

39,042,073

2,768,310
21,387,621

3,797,752
21,838,688

24,155,931

25,636,440

1,093,458

1,873,364

15,070,180

11,532,269

16,163,638

13,405,633

40,319,569

39,042,073

متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية بنا ًء على قرار رئي�س اجلهاز بتاريخ  30يناير .2012

حممد �سيف املهريي

ريا�ض عبد الرحمن املبارك

		

رئي�س اجلهاز

مدير رئي�سي -املالية					
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  16جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  1من 16

البيانات المالية المدققة للعام 2011
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جهاز أبوظبي للمحاسبة

بيـــان األداء المــالي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

�إي�ضاح
الإيرادات
امل�ساهمة املالية من حكومة �أبوظبي
�إيرادات �أخرى

11

�إجمايل الإيرادات
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

2011

درهم

2010

درهم

109,616,477
1,011,852

109,180,583
1,107,089

110,628,329

110,287,672

94,016,751
4,672,268
4,158,118
7,781,192

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

110,628,329

110,287,672

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  16جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  2من 16
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اجلزء الرابع
جهاز أبوظبي للمحاسبة

بيــان التغيرات في حساب حكومة ابوظبي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
2011

2010

الر�صيد يف  1يناير

23,712,052

32,892,635

م�ساهمات م�ستلمة خالل العام

108,385,504

100,000,000

()109,616,477

()109,180,583

22,481,079

23,712,052

درهم

م�ساهمات حمققة ك�إيرادات خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب

درهم

مبوبة في بيان المركز المالي كما يلي:
2011

2010

االلتزامات غري املتداولة

1,093,458

1,873,364

االلتزامات املتداولة

21,387,621

21,838,688

22,481,079

23,712,052

درهم

درهم

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  16جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  3من 16
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جهاز أبوظبي للمحاسبة

بيـــان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

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

9

النق�ص (الزيادة) يف املدينون والذمم املدينة الأخرى
النق�ص 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 من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة
الت�شغيلية
التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات
�شراء �أ�صول غري ملمو�سة
دفعات مقدمة للموردين
عائد بيع ممتلكات ومعدات
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة
اال�ستثمارية

9

2011

درهم

2010

درهم

4,158,118
4,672,268
)(96,027

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

1,641,016
)(1,029,442
)(1,230,973

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

)(1,134,357

)(2,954,495

6,980,603

()17,235,048

)(571,905
)(745,825
)(626,525
96,027

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

)(1,848,228

)(1,559,945

الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يعادله

5,132,375

)(18,794,993

النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة

25,058,433

43,853,426

30,190,808

25,058,433

النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

6
7

4

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  16جزء من هذه البيانات املالية.
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اجلزء الرابع
جهاز أبوظبي للمحاسبة

بيــان مقارنة الموازنة والمبالغ الفعلية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
البـيـ ــان

مقبو�ضات
امل�ساهمة من حكومة �أبوظبي
�إيرادات من جهات غري خا�ضعة
�إجمايل املقبو�ضات
امل�صروفات
الباب الأول – رواتب وم�صروفات املوظفني �شاملة
الراتب اال�سا�سى والعالوات 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 �شاملة
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
�إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية الأخرى
�صايف املقبو�ضات 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
الأعمال الر�أ�سمالية حتت الت�شغيل (مبنى اجلهاز)
عائدات بيع ممتلكات ومعدات
�أجمايل امل�صروفات الر�أ�سمالية
�صايف املقبو�ضات

مبالغ املوازنة
درهم

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

االختالفات
درهم

136,237,000

108,385,504

27,851,496

-

915,825

136,237,000

109,301,329

26,935,671

()915,825

94,938,000

84,582,083

10,355,917

2,640,000

2,574,105

65,895

3,352,000

2,748,540

603,460

3,600,000

1,134,357

2,465,643

2,871,000

2,495,727

375,273

2,000,000

688,533

1,311,467

550,000

380,592

169,408

109,951,000

94,603,937

15,347,063

800,000

233,349

566,651

8,162,000

910,148

7,251,852

4,605,000

3,553,669

1,051,331

140,000

72,725

67,275

1,617,000

1,358,356

258,644

110,000

108,390

1,610

500,000

100,950

399,050

1,500,000

504,628

995,372

3,050,000

1,371,336

1,678,664

20,484,000

8,213,551

12,270,449

5,802,000

6,483,841

()681,841

80,000

64,000

16,000

324,000

108,480

215,520

2,623,000

381,425

2,241,575

100,000

18,000

82,000

2,225,000

925,825

1,299,175

450,000

446,526

3,474

-

)(96,028

96,028

5,802,000

1,848,228

3,953,772

-

4,635,613

()4,635,613

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� .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  16جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  5من 16
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جهاز أبوظبي للمحاسبة

إيضاحات حول البيانات المالية
 31ديسمبر 2011

عام

1

جهاز �أبوظبي للمحا�سبة “اجلهاز” هو هيئة حكومية م�ستقلة ،مت �إن�شا�ؤه وفق ًا للقانون رقم ( )14ل�سنة  2008ليحل
حمل جهاز الرقابة املالية .ويتمثل دوره الرئي�سي يف:
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 الإم��ارات العربية
املتحدة.
بلغ عدد موظفي اجلهاز  135موظف كما يف  31دي�سمرب  138 :2010( 2011موظف).

2

1.2

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

لقد مت �إعداد البيانات املالية للجهاز وفق ًا ملعايري املحا�سبـة الدولية للقطاع العام ووفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
تعر�ض البيانات املالية بدرهم الإمارات العربية املتحدة ،وهي العملة الرئي�سية للجهاز.
2.2

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاحات

تتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف إ�ع��داد البيانات املالية مع تلك التي مت اتباعها يف العام املا�ضي
با�ستثناء ما يلي:
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  - 25مزايا املوظفني  -يعد املعيار فعا ًال اعتبار ًا من  1يناير  ،2011ويو�ضح
الأ�س�س املحا�سبية والإي�ضاحات املتعلقة مبزايا العاملني يف من�ش�أت القطاع العام وهو مبني على معيار املحا�سبة
الدويل “ 19مزايا املوظفني” .يتعامل املعيار مع �أربعة فئات من مزايا املوظفني ،املزايا ق�صرية الأجل ،مزايا ما
بعد التوظيف ،املزايا الأخرى طويلة الأجل ،مكاف�أت نهاية اخلدمة� .إن املزايا التي ال تعد مقابال خلدمات يقدمها
املوظفني �أو املوظفني ال�سابقني للمن�ش�أة ال تدخل �ضمن نطاق هذا املعيار� .إن تطبيق هذا املعيار مل يكن له �أثر
على �أداء اجلهاز ومركزه املايل.

�صفحة  6من 16
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اجلزء الرابع
جهاز أبوظبي للمحاسبة

إيضاحات حول البيانات المالية
 31ديسمبر 2011
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 تطبيقها خالل
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2011
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  – 27الزراعة  -فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد � 1أبريل
2011

معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  – 28الأدوات املالية :العر�ض  -فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو
بعد  1يناير 2013
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  – 29الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س  -فعال للفرتات ال�سنوية التي
تبد أ� يف �أو بعد  1يناير 2013
معيار املحا�سبة الدويل للقطاع العام  – 30الأدوات املالية :الإف�صاحات  -فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد أ� يف
�أو بعد  1يناير 2013
حت�سينات يف معايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام -فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013
�إن تطبيق املعايري �أو تعديالتها والتح�سينات املذكورة �أعاله يف امل�ستقبل لن يوثر على املركز املايل �أو الأداء املايل
للجهاز ،ولكن قد ين� أش� عنها تعديالت يف عر�ض البيانات املالية والإي�ضاحات الإ�ضافية �أو املعدلة.
4.2

التقديرات واالفرتا�ضات غري امل�ؤكدة

3

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

ال يوجد تقديرات وافرتا�ضات رئي�سية متعلقة مبنافع م�ستقبلية وغري م�ؤكدة يف تاريخ البيانات املالية والتي لها
خماطر هامة قد تت�سبب يف �إجراء تعديالت مادية للمبالغ املدرجة بالبيانات املالية خالل ال�سنة القادمة.
1.3

حتقيق الإيرادات

امل�ساهمة املالية من حكومة �أبوظبي :يتم �إدراج املبالغ امل�ستلمة من احلكومة يف ح�ساب حكومة �أبوظبي .يتم �إثبات
امل�ساهمة امل�ستلمة ك�إيراد يف بيان الأداء املايل عندما يتم تقدمي اخلدمة وحتقيق ال�شروط امللحقة بامل�ساهمات
ويف حدود امل�صروفات ال�سنوية بعد خ�صم الإيرادات الأخرى خالل العام.

�إيرادات �أخرى:
يتم �إثبات االي��رادات الآخرى عند التمكن من تقييم نتيجة املعاملة بطريقة معقولة وبنا ًء على مرحلة اكتمال
املعاملة يف تاريخ املركز املايل.
�صفحة  7من 16
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جهاز أبوظبي للمحاسبة

إيضاحات حول البيانات المالية
 31ديسمبر 2011

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

3
		
2.3

(تتمة)

ممتلكات ومعدات

يتم �إثبات املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم ،كما يتم ا�ستهالكها بطريقة الق�سط الثابت
وذلك على مدار العمر الإنتاجي املقدر �أو فرتة االيجار املتبقية لكل منها كما يلي:
� 4سنوات
� 4سنوات
� 3سنوات
� 4سنوات
� 3سنوات

ال�سيارات
الأثاث واملفرو�شات
�أجهزة احلا�سب الآيل
تركيبات وحت�سينات يف مباين م�ست�أجرة
�أجهزة ومعدات مكتبية

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات 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.

	4.3املدينون 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 .مل يتم تكوين خم�ص�ص يف � :2010( 2011صفر) ،كما مل يتم �شطب ديون
خالل العام (� :2010صفر)
�صفحة  8من 16
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اجلزء الرابع
جهاز أبوظبي للمحاسبة

إيضاحات حول البيانات المالية
 31ديسمبر 2011

3
		

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
(تتمة)

5.3

الدائنون والذمم الدائنة الأخرى

6.3

خم�ص�ص مكاف�أت نهاية اخلدمة للموظفني

7.3

النقد وما يعادله

8.3

املعامالت بالعمالت الأجنبية

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

يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام رقم ()25
وال��ذي يتطلب ا�ستخدام التقنيات االكتوارية للقيام بتقدير ميكن االعتماد عليه لقيمة املنفعة التي اكت�سبها
املوظفون مقابل اخلدمات امل�ؤداة يف الفرتة احلالية وكذلك الفرتات ال�سابقة ،كما يتطلب القيام بتقديرات حول
معدل دوران املوظفني وحول املتغريات املالية وخ�صم تلك املنافع با�ستخدام طريقة �إئتمان الوحدة املقدرة.

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

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.
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جهاز أبوظبي للمحاسبة

إيضاحات حول البيانات المالية
 31ديسمبر 2011

4

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
2011

2010

30,182,808
8,000
30,190,808

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

درهم

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
عهد نرثية

5

درهم

مدينون وذمم مدينة �أخرى
2011

2010

2,189,703
4,121,439
-

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

6,311,142

7,952,158

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

درهم
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اجلزء الرابع
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إيضاحات حول البيانات المالية
 31ديسمبر 2011

6

ممتلكات ومعدات
ال�سيارات
درهم

�أجهزة
الأثاث
واملفرو�شات احلا�سب
الآيل
درهم
درهم

تركيبات �آالت
وحت�سينات و�أجهزة
يف مباين ومعدات
م�ست�أجرة درهم
درهم

الإجمايل
درهم

2011

التكلفة:
الر�صيد كما يف
الإ�ضافات
اال�ستبعادات

 1يناير2011

695,000
64,000
)(258,000

2,574,921
-

4,005,909
381,425
)(266,439

3,807,879
18,000
-

1,276,102
108,480
-

12,359,811
571,905
)(524,439

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011

501,000

2,574,921

4,120,895

3,825,879

1,384,582

12,407,277

 1يناير2011

550,392
40,141
)(258,000

1,119,470
631,228
-

2,911,857
772,557
)(266,439

2,105,095
953,257
-

956,562
296,735
-

7,643,376
2,693,918
)(524,439

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011

332,533

1,750,698

3,417,975

3,058,352

1,253,297

9,812,855

كما يف  31دي�سمرب 2011

168,467

824,223

702,920

131,285

2,594,422

التكلفة:
الر�صيد كما يف
الإ�ضافات
اال�ستبعادات

جممع اال�ستهالك:
الر�صيد كما يف
ا�ستهالك ال�سنة
اال�ستبعادات

�صايف القيمة الدفرتية:

767,527

2010

 1يناير2010

680,000
140,000
()125,000

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

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2010

695,000

2,574,921

4,005,909

3,807,879

1,276,102

12,359,811

 1يناير2010

606,342
69,050
()125,000

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 2010

550,392

1,119,470

2,911,857

2,105,095

956,562

7,643,376

كما يف  31دي�سمرب 2010

144,608

1,455,451

1,094,052

1,702,784

319,540

4,716,435

جممع اال�ستهالك:
الر�صيد كما يف
ا�ستهالك ال�سنة
اال�ستبعادات

�صايف القيمة الدفرتية:
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	7الأ�صول غري امللمو�سة
برامج حا�سب �آيل
2011

2010

4,213,470
745,825

4,126,717
86,753

4,959,295

4,213,470

2,898,423
1,464,200

1,509,537
1,388,886

4,362,623

2,898,423

596,672

1,315,047

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
2011

2010

947,874
1,820,436

2,025,695
1,772,057

2,768,310

3,797,752

درهم
دائنون جتاريون
امل�صروفات امل�ستحقة

9

درهم

درهم

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
2011

2010

11,532,269
4,672,268
()1,134,357

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

15,070,180

11,532,269

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

درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية
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	10امل�صروفات الإدارية والعمومية
2011

2010

504,628
525,261
755,172
2,574,777
1,469,489
1,951,865

1,090,021
482,037
2,364,293
2,248,008
1,163,765
3,683,276

7,781,192

11,031,400

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

درهم

	11املعامالت 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
2011

درهم
م�ساهمة حكومة �أبوظبي

109,616,477

2010

درهم

109,180,583

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:
2011

درهم
رواتب ومزايا ومكاف�آت
مكاف�آت نهاية اخلدمة امل�ستحقة
عدد املوظفني الرئي�سيني

14,106,527
774,275
9

�أفراد

2010

درهم

13,445,415
469,547
9

�أفراد

�صفحة  13من 16

البيانات المالية المدققة للعام 2011
3/17/12 12:53 PM

75

ADAA_AR2012_ARABIC_v10_FINAL.indd 75

جهاز أبوظبي للمحاسبة

إيضاحات حول البيانات المالية
 31ديسمبر 2011

	12االلتزامات واالرتباطات
بلغت االلتزامات الر�أ�سمـالية املتـعاقد عليها كما يف  31دي�سمرب  ،2011والتي مل يتم تكوين خم�ص�ص لها ما قيمته
 7.224.475درهم (� :2010صفر درهم).

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 �أ�سعار �صرف 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

3.13

خماطر الإئتمان

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.

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 ،والتي ت�شمل املدفوعات املقدمة وقرو�ض املوظفني .ي�سعى
اجلهاز لتقليل املخاطر االئتمانية بو�ضع حدود لقرو�ض املوظفني 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  14من 16

76
3/17/12 12:53 PM

تـقرير المحاسبة 2012
ADAA_AR2012_ARABIC_v10_FINAL.indd 76

اجلزء الرابع
جهاز أبوظبي للمحاسبة

إيضاحات حول البيانات المالية
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15

بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية

1.15

يتم �إعداد موازنة اجلهاز على �أ�سا�س نقدي با�ستخدام الت�صنيف على �أ�سا�س طبيعة امل�صروفات
للفرتة من  1يناير �إيل  31دي�سمرب وهي نف�س فرتة البيانات املالية .مت املوافقة على املوازنة من قبل
�سمو ويل عهد �أبوظبي ورئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ومت �إدراجها �ضمن املوازنة العامة
حلكومة �أبوظبي وفقا لقرار املجل�س التنفيذي رقم  1جل�سة  2011 /2ال�صادر يف  16يونيو .2011

2.15

يختلف �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 .مت �إعادة تنظيم املبالغ يف البيانات املالية من �أ�سا�س
اال�ستحقاق �إىل الأ�سا�س النقدي  ،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.

3.15

يف 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.

4.15

“الإختالفات 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 بينما يتم �إعداد
البيانات املالية على �أ�سا�س اال�ستحقاق.

5.15

“الإختالفات 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.

6.15

“الإختالفات يف املن�ش�أة” يحدث عندما يتم �إغفال برامج �أو �أن�شطة ت�شكل جزءا من املن�شاة التي
يتم �إعداد بياناتها املالية.
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15
		

بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية
(تتمة)

7.15

�إن الإختالفات يف العر�ض هي نتيجة الإختالفات يف ال�شكل والت�صنيف املعتمد لعر�ض بيان التدفقات
النقدية وبيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية.

8.15

فيما 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
.2011
الت�شغيلية
درهم

2011

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

اال�ستثمارية التمويلية
درهم
درهم

الإجمايل
درهم

6,483,841

)(1,848,228

-

4,635,613

االختالفات يف املن�ش�أة

496,762

-

-

496,762

املبالغ الفعلية يف بيان التدفقات النقدية

6,980,603

()1,848,228

-

5,132,375

9.15

االختالفات يف املن�ش�أة يتمثل يف مدفوعات قرو�ض الإ�سكان للموظفني والبالغ  496.762درهم.

 10.15تف�سري االختالفات بني املبالغ الفعلية واملوازنة.
�إن �إجمايل الأختالف البالغ  32مليون درهم نتج عن تخفي�ض الإنفاق خالل العام احلايل للم�صروفات
الت�شغيلية والر�أ�سمالية.
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  108مليون درهم فقط مقابل املوازنة
املعتمدة والبالغة  136.2مليون درهم خالل عام .2011

16

�أرقام املقارنة

مت �إعادة تبويب �أرقام املقارنة لتتوافق مع عر�ض ال�سنة احلالية فيما يتعلق باجلزء غري املتداول من ح�ساب حكومة
ابوظبي املحول من االلتزامات املتداولة اىل االلتزامات غري املتداولة.
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