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مقدمــــة

مقدمة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
�إنه ملن دواعي �سرورنا �أن يتجدد توا�صلنا معكم من خالل تقرير املحا�سبة والذي ي�أتيكم هذا العام يف عدده اخلام�س،
�آملني �أن يكون خري مرجع لكم عن �أعمال اجلهاز وخططه امل�ستقبلية و�شاهد ًا على التزامنا باعتماد ال�شفافية واملحا�سبة
يف كافة �أعمالنا.
كان عام  2012عام حتديات جديدة وخمتلفة حيث �أن هذا العام كان مبثابة فرتة �إختبار �صارمة لكافة نواجت اجلهاز
وقيا�س مدى مالئمتها لتحقيق �أهداف ومهام اجلهاز وتقييم جناحها يف تلبية االحتياجات .وعلى الرغم من حتقيق
اجلهاز لأهدافه املو�ضوعة لعام  2012والتي وعدناكم بها يف تقرير املحا�سبة ال�سابق �إال �أن هذا ال يعد غاية طموحاتنا
حيث �أن النجاح احلقيقي يكمن يف ا�ستدامة النجاح وا�ستمراريته.
لقد حر�صنا يف الأعوام ال�سابقة على تطوير منهجيات عمل اجلهاز والتي من خاللها نقوم بتقدمي كافة نواجت
اجلهاز والت�أكد من مدى فعالية هذه املنهجيات يف حتقيق الأهداف املرجوة منها .كما �أننا حري�صون على متابعة حت�سني
هذه املنهجيات واالرتقاء بها لتكون مرجع ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية.
�إن �شعب دولة الإمارات العربية املتحدة �شعب طموح ي�صعب ثنيه عن ال�سري قدم ًا مهما كانت العقبات ،وتاريخها خري
�شاهد على ذلك حيث ال زلنا �إىل اليوم يف خمتلف املحافل الدولية جنني ثمار ما زرعه املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ونرى ترقب العامل ملا ن�سعى لتحقيقه من ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان (حفظه اهلل) رئي�س
دولة الإمارات العربية املتحدة.
يف كل عام يحظى جهاز �أبوظبي للمحا�سبة باملزيد من التوجيه والدعم من الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ورئي�س املجل�س التنفيذي مما ينمي طموحاتنا ويدفعنا
�إىل بذل املزيد من اجلهود لتحقيق هذه الطموحات .كما كان لدعم �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن
الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي جزيل الأثر على تعزيز الثقة بالدور الذي ن�ؤديه وب�أهمية النواجت التي نقدمها
حلكومة �أبوظبي واجلهات العامة.
�إن ما ي�ضمه هذا التقرير من �أعمال و�إجنازات هو نتاج جهود و تعاون جهات عديدة تتخطى نطاق حدود جهاز �أبوظبي
للمحا�سبة وفيما يلي بع�ض تلك االجنازات:
	�إ�صدار  166تقرير �ضمن نواجت التدقيق والفح�ص املايل ،ومراجعة الأداء واملخاطر.
ا�ست�ضافة ور�شة عمل "املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني  "IFIAR -يف دورتها ال�ساد�سة.
احل�صول على موافقة "جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية للقطاع العام" على عقد اجتماع املجل�س ال�سنوي لعام
 2013يف �أبوظبي ،وذلك لأول مرة يف ال�شرق الأو�سط.
ختام ًا �أود دعوتكم لت�صفح هذا التقرير ال�سنوي واالطالع على �أعمال اجلهاز خالل العام املن�صرم والتعرف على خططه
امل�ستقبلية ،كما �أود �أن �أتوجه بجزيل ال�شكر والعرفان لكل من �ساهم يف حتقيق اجلهاز لأهدافه يف عام  2012ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر.
ريا�ض عبدالرحمن املبارك
رئي�س اجلهاز
تقــــــــــريــر المحاسبة | 2013
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عن الجهــــــاز

 1.1ملحة 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 ( )1ل�سنة .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 الرقابة املالية باملمار�سة الفعلية لأعماله يف � 15إبريل  1997بنا ًء على بع�ض التعديالت التي
طر�أت على القانون رقم ( )1امل�شار �إليه.
2.1.1

الأهداف والركائز اال�سرتاتيجية
الر�ؤيـ ــة:
“�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”.

القيـ ــم:

ΩGÎMÉH øjôNB’G á∏eÉ©e
OÉ«◊Gh á«Yƒ°VƒŸGh á«dÓ≤à°S’G
≥jôØdG ìhôH πª©dG
É¡©e πeÉ©àf »àdG ±GôWC’G á≤K Ö°ùc
É¡H Ωƒ≤f »àdG ∫ÉªYC’ÉH ∞¨°ûdG
π°†aCÓd ºFGódG ™∏£àdGh ´GóHE’G

á«aÉØ°ûdGh áÑ°SÉëŸG
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الدور الرئي�سي:
التحقق من �أن �إدارة وحت�صيل و�صرف الأموال واملوارد العامة تتم بكفاءة وفعالية 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 اال�سرتاتيجية:
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 وفعالية 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 املعرفة واخلربات.

تنمية املوارد
الب�شرية:

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

عن الجهاز
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الهيكل التنظيمي

3.1.1

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:

RÉ¡÷G ¢ù«FQ
»∏NGódG ≥«bóàdG

¢ù«FôdG ÖFÉf

›áYƒª

) (‹ÉŸG ¢üëØdG h ≥«bóàdG

›áYƒª

)(ôWÉîŸG h AGOC’G á©LGôe

›áYƒª

)(IófÉ°ùŸG äÉeóÿG

IQGOEG

)(äÉ≤«≤ëàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG

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.

16

عن الجهاز

الجزء األول

 اجلهات اخلا�ضعة2.1
تت�ضمن قائمة اجلهات اخلا�ضعة لنطاق عمل اجلهاز الدوائر املحلية واملجال�س والهيئات املحلية وما يف حكمها وامل�ؤ�س�سات
 واجلهات التابعة لتلك امل�ؤ�س�سات وال�شركات%50 وال�شركات وامل�شروعات التي ت�ساهم احلكومة فيها بن�سبة ال تقل عن
.وامل�شروعات
 ميكن للجهاز ممار�سة اخت�صا�صاته على جهات �أخرى تبع ًا ملعايري �أخرى ووفق ًا لقانون �إن�شاء،بالإ�ضافة �إىل ما تقدم
.اجلهاز
ت�صنيف اجلهات اخلا�ضعة
:قام اجلهاز بت�صنيف اجلهات العامة �إىل جمموعات بح�سب نوعهاعلى النحو الآتي
áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG

á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

øjhGhódG

…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

∑ƒfOCG – á«æWƒdG »ÑXƒHCG ∫hÎH ácô°T .1
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U .2
QÉªãà°SÓd »ÑXƒHCG RÉ¡L .3
á«dhódG á«dhÎÑdG äGQÉªãà°S’G ácô°T .4
»ÑXƒHCG AÉHô¡c h √É«e áÄ«g .5
á«dÉŸG ¥GQhCÓd »ÑXƒHCG ¥ƒ°S .6
á«ªæà∏d ádOÉÑe ácô°T .7
¿GÒ£∏d OÉ–’G ácô°T .8
äÉYÉæ°U – áeÉ©dG á°†HÉ≤dG ácô°ûdG .9
»MÉ«°ùdG QÉªãà°S’G h ôjƒ£àdG ácô°T .10
»ë°üdG ±ô°üdG äÉeóÿ »ÑXƒHCG ácô°T .11
¢VQÉ©ª∏d á«æWƒdG »ÑXƒHCG ácô°T .12
äGQÉ£ª∏d »ÑXƒHCG ácô°T .13
ÅfGƒª∏d »ÑXƒHCG ácô°T .14
QÉªãà°SÓd »ÑXƒHCG ¢ù∏› .15
á«ë°üdG äÉeóî∏d »ÑXƒHCG ácô°T .16
ΩÓYEÓd »ÑXƒHCG ácô°T .17
äGQÉeE’G ô°üb ácô°T .18
ájhƒædG ábÉ£∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe .19
¿Éª°V–»ë°üdG¿Éª°†∏dá«æWƒdGácô°ûdG .20
äGQÉ£≤∏d OÉ–’G á°ù°SDƒe .21

á©HÉàdG äÉ°ù°SDƒŸG
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»ÑXƒHCG õcôe
äÉeƒ∏©ŸG áª¶fC’

á«dÉŸG IôFGO

áeÉ©dG IOÉ«≤dG
- áÄ«ÑdG áÄ«g
»ÑXƒHCG ¢ù∏›
»ÑXƒHCG ¢ù∏›
»ÑXƒHCG áWô°ûd
»ÑXƒHCG
º«∏©à∏d
ÊGôª©dG §«£îà∏d
»ÑXƒHCG áÄ«g
º«∏©à∏d »ÑXƒHCG õcôe »ÑXƒHCG ¢ù∏›
»ÑXƒHCG áÄ«g
¿Éµ°SEÓd
»æ¡ŸGh »æ≤àdG ÖjQóàdG h
»°VÉjôdG
áaÉ≤ãdG h áMÉ«°ù∏d
º«¶æàdG Öàµe
áeóÿG ¢ù∏›
»ÑXƒHCG RÉ¡L
»ÑXƒHCG ¢ù∏›
áHÉbôdGh
á«fóŸG
á«FGò¨dG áHÉbô∏d
…OÉ°üàb’G ôjƒ£à∏d
á≤£æŸG áÄ«g
äÉeóî∏d »ÑXƒHCG ácô°T ≥WÉæª∏d É«∏©dG á°ù°SDƒŸG »ÑXƒHCG ¢ù∏›
»ÑXƒHCG – á«eÓYE’G
(IófÉ°ùe) áeÉ©dG á°ü°üîàŸG ájOÉ°üàb’G
ÚWƒà∏d

iôNC’G á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

á«ªæàdG IôFGO
ájOÉ°üàb’G
¿hDƒ°ûdG IôFGO
ájó∏ÑdG
π≤ædG IôFGO
- áë°üdG áÄ«g
»ÑXƒHCG

ó¡©dG ‹h ¿GƒjO

ºcÉ◊G ¿GƒjO

…QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG
»æWƒdG

»∏ã‡ øjhGhO
ºcÉ◊G

»ÑXƒHCG RÉ¡L
áÑ°SÉëª∏d

AÉ°†≤dG IôFGO
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كما قام اجلهاز بت�صنيف اجلهات العامة بح�سب القطاعات كما هو مو�ضح يف القائمة التالية (غري �شاملة لل�شركات
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�صندوق �أبوظبي للتنمية (�إ�ضافة �إىل  5م�ؤ�س�سات تابعة)
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�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
�شركة �أبوظبي للإعالم (�إ�ضافة �إىل م�ؤ�س�ستني تابعتني)
�شركة ق�صر االمارات
م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية
ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي
�شركة الإحتاد للقطارات

الجزء األول

 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 وفعالية 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:

hCG äÉ©bƒàdG ≈∏Y AGOC’G äÉjó– ÒKCÉJ
hCG á«Ä«ÑdG hCG á«YÉ`ªàL’G äÉ`LÉ`«àM’G
áeÉ`©dG hCG πµc ™`` ªàéª∏d ájOÉ``°üàb’G

∫GƒeCG hCG OQGƒª∏d áÑ°ùædÉH á«ªgC’G
á©°VÉÿG äÉ¡÷G

IóæLCG ¤EG áÑ°ùædÉH á«ªgC’G
»ÑXƒHCG IQÉeE’ áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG
ábÓ©dG äGP ±GôWC’G äÉeÉªàgG

ójó– ÒjÉ©e
πªY äÉjƒdhCG
RÉ¡÷G

á«µ∏ŸG πµ«g

–hCG áeƒµ◊G ¬LGƒJ »àdG AGOC’G äÉjó
É¡d á©HÉàdG äÉ¡÷G

á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G ó≤©J
hCG Iójó÷G äÉgÉŒ’G
óYÉ°ùJ ób »àdG πeGƒ©dG
Ëó≤J Ú°ù– ≈∏Y áeƒµ◊G
É¡JÉeóN
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2.3.1

الأولويات 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:

.1

.4

.8

. 11

.2

.5

.9

. 12

.3

.6

. 10

.7

è`` ` ` `JGƒædG
äÓ°üëŸG
ádAÉ°ùŸG/
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 4.1تقرير 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
1.4.1

القيادة

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 والذي 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 والإ�سرتاتيجية ال�شاملة حلكومة �أبوظبي.
2.4.1

امل�ؤ�س�سية

قام اجلهاز بو�ضع وتوثيق �إطار 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.

G

G G
G `°S G
G `°S G
G

G

G G

G

عن الجهاز

23

تقــــــــــريــر
المحاسبة 2013

�	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 الأداء:
1.1م�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.
2.2م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للنواجت :تقي�س تكلفة وكمية وجودة وتوقيت اخلدمات (النواجت) التي
يقدمها اجلهاز (مثل :تكلفة التقارير ،عدد التقارير ،جودة التو�صيات� ،إ�صدار التقارير يف الوقت
املحدد).
3.3م�ؤ�شرات الأداء الداخلية :تقي�س �أداء الإدارات والوحدات الداخلية للجهاز.

G G

G
G
G G G
G G

G

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 .حيث قام اجلهاز ب�إطالق العديد من املبادرات التي من �ش�أنها خلق وعي
وفهم لدوره ومهامه حيث مت �إطالق الهوية اجلديدة له وموقعه الإلكرتوين حتت عنوان ()www.adaa.abudhabi.ae
بالإ�ضافة �إىل املبادرات الهادفة لالرتقاء مبهنتي املحا�سبة والتدقيق وفتح باب التوا�صل بني اجلهات كافة وزيادة فر�ص
تبادل املعلومات كاملجلة الإلكرتونية ال�شهرية اخلا�صة باملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()ADAA IFRS Digest
وبوابة املعرفة ( )e-maarifaو”�إدارة التدقيق – �أبوظبي” بالإ�ضافة �إىل ور�ش العمل وحلقات النقا�ش حول اخلدمات
وال�سيا�سات اجلديدة.
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.
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4.4.1

الرقابة

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 .بالإ�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 مادة ()9
من 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  .2012ولقد تقا�ضت هذه ال�شركة
لقاء اخلدمات املتعلقة بتدقيق ح�سابات اجلهاز لعام  2012مبلغ  89,000درهم.
5.4.1

التقارير 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 الأداء 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 عنها.

عن الجهاز
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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
G `°SG

G G

`°SG

(14

G

2008

‹ÉŸG ≥«bóàdG .1
‹ÉŸG ¢üëØdG .2
á«dÉŸG IQGOE’G º««≤J .3

¢üëah áeƒµë∏d IóMƒŸG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG ≥«bóJ
á©°VÉÿG äÉ¡é∏d á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG

»∏NGódG ≥«bóàdG º««≤J .4
äÉjÎ°ûŸG á©LGôe .5
œGƒædGh äÉeóÿG á©LGôe .6

IAÉØc ¢üëa ∫ÓN øe ôWÉîŸGh AGOC’G á©LGôe
á«dÉŸGh á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G ájOÉ°üàbGh á«dÉ©a h
ÚfGƒ≤dÉH É¡eGõàdG øe ócCÉàdGh á©°VÉÿG äÉ¡é∏d
áªcƒ◊G óYGƒbh íFGƒ∏dGh áª¶fC’Gh
ΩÉ¡e ájCÉH ΩÉ«≤dGh ó¡©dG ‹h ƒª°S ¤EG ôjQÉ≤àdG ™aQ
√ƒª°S ÉgGôj äÉ«dhDƒ°ùeh

áÑ°SÉëŸG ôjQÉ≤J .7
IQƒ°ûŸG .8
¢UÉÿG ¢üëØdG .9
ÖjQóàdG AGOCG õcôe .10

äGAGôLEG ájCÉH ΩÉ«≤dGh äÉ«°UƒàdG ™aQh IQƒ°ûŸG Ëó≤J
RÉ¡÷G ¢ù«FQ iôj ,á©°VÉÿG äÉ¡é∏d iôNCG äÉeóN hCG
áªFÓeh áÑ°SÉæe É¡fCG
∞°ûµàj Éeh RÉ¡÷G ¤EG ádÉëŸG äÉØdÉîŸG ‘ ≥«≤ëàdG
äÉ¡÷G Ωƒ≤J »àdG äÉØdÉîŸG ¢üëah äÉØdÉ øe ¬d
É¡«a ≥«≤ëàdÉH á©°VÉÿG
øe ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G »éjôN π«gCÉJh ÖjQóJ
ádhódG »æWGƒe
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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
1.1.2

التدقيق 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 الإحتاد الدويل للمحا�سبني
(.)IFAC
2.1.2

الفح�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

G

G

6

5

G

G

G
G

4

G
G

G G
G
G

G

G

G

7
8

G G
G

G

3

G

G

G

G

2

G
G

G

9

G

§ « £ î àdG
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3.1.2

تقييم 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
G

G

G

G

G G

G
OGóYEG

G

G

4

G

 2.2مراجعة الأداء واملخاطر
قام اجلهاز بتطوير ثالثة نواجت �ضمن هذه املجموعة بهدف التحقق من �أن �إدارة وحت�صيل و�صرف �أموال وموارد اجلهات
اخلا�ضعة تتم بكفاءة وفعالية واقت�صادية والتزام هذه اجلهات بالقوانني والأنظمة واللوائح وقواعد احلوكمة:
تقييم التدقيق الداخلي
مراجعة امل�شرتيات
مراجعة اخلدمات والنواجت
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1.2.2

تقييم 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 ،التنظيم والتوطني ،املنهجية ،العمليات ،التكنولوجيا
والقيمة:

2.2.2

مراجع��ة امل�ش�تريات

مراجعة امل�شرتيات لدى اجلهات اخلا�ضعة بهدف التحقق من وجود �أنظمة ولوائح واجراءات معتمدة للم�شرتيات يف
اجلهة اخلا�ضعة والتحقق من التزام اجلهة بها.
مت تطوير “منهجية مراجعة امل�شرتيات” وفق ًا ملعايري معهد الطلب وامل�شرتيات (.)CIPS
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3.2.2

مراجعة اخلدمات والنواجت

مراجعة اخلدمات والنواجت التي تقدمها اجلهات اخلا�ضعة بهدف التحقق من مدى كفاءة وفعالية واقت�صادية العمليات
و�إالجراءات التي يتم من خاللها تقدمي اخلدمة �أو الناجت حمل املراجعة ومدى توافقها مع �أف�ضل املمار�سات .ت�شمل هذه
املراجعة مراجعة م�شاريع البنية التحتية واملرافق احليوية قيد التنفيذ.
مت تطوير “منهجية مراجعة اخلدمات والنواجت” وفق ًا لأف�ضل املمار�سات املتبعة ،كما يتم مراجعة امل�شاريع وفق ًا ملعايري
�إدارة امل�شاريع ال�صادرة عن معهد �إدارة امل�شاريع “ ،”PMIكما هو مو�ضح �أدناه:
1

§«£îJ

• .çÉëHC’G AGôLEGh •É°ûædG º¡a
• .á¡÷G øY á«°SÉ°SC’G äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G
• –.á©LGôŸG ¥É£f ójó
• .á©LGôŸG èeÉfôH OGóYEG
• –.»æeõdG ∫hó÷G ójó
• .á©LGôª∏d á©°VÉÿG á¡÷G ™e π°UGƒàdG
• .•ÉÑJQ’G ÜÉ£N ∫É°SQEGh OGóYEG
• .ájGóÑdG ´ÉªàLG ó≤Y

2

¢üëa

• .äÉfÉ«ÑdG ™ªL
• –∏«äÉeƒ∏©e ¤EG É¡∏jƒ–h äÉfÉ«ÑdG π
).(≥FÉ≤M
• .á©LGôŸG ÒjÉ©e ™e ≥FÉ≤◊G áfQÉ≤e
• –.äÉ¶MÓŸG ºYód ádOC’G ójó
• .á©LGôŸG ádOCG IOƒL ióe º««≤J
• .äÉ¶MÓŸG áZÉ«°U
• .á¡÷G IQGOEG ¤EG äÉ¶MÓŸG Ëó≤J
• .ádOC’G ≥«KƒJ
• ."êhôÿG ´ÉªàLG" ó≤Y

3

ôjô≤àdG

• .ôjô≤àdG IOƒ°ùe OGóYEG
• .ôjô≤àdG á©LGôe
• .RÉ¡÷G ¢ù«FQ ≈∏Y ôjô≤àdG ¢VôY
• .»FÉ¡ædG ôjô≤àdG QGó°UEGh OGóYEG
• .ôjô≤àdG á©HÉàe

 3.2دعم املحا�سبة
قام اجلهاز بتطوير �أربعة نواجت �ضمن هذه املجموعة بهدف دعم م�ساءلة وحما�سبة اجلهات اخلا�ضعة حول مهامهم
وم�س�ؤولياتهم �إ�ضافة �إىل تدريب وت�أهيل الكوادر املواطنة ودعم تبادل اخلربات واملمار�سات الرائدة:
تقارير املحا�سبة
امل�شورة
الفح�ص اخلا�ص
مركز �أداء للتدريب
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1.3.2

تقارير املحا�سبة

�إعداد ورفع التقارير �إىل �سمو ويل العهد عن �أعمال اجلهاز و�أية مهام وم�س�ؤوليات يراها �سموه.
2.3.2

امل�شورة

يقدم اجلهاز 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.
3.3.2

الفح�ص اخلا�ص

التحقيق يف البالغات املحالة �إىل اجلهاز واملخالفات التي تتك�شف له خالل قيامه ب�أي من �أعماله يف اجلهات اخلا�ضعة،
وفح�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.
التحقيق يف املخالفات املالية
يقوم اجلهاز بالتحقيق يف البالغات املحالة �إليه من �سمو ويل العهد واملخالفات التي تتك�شف للجهاز �أثناء ت�أدية �أعماله،
وذلك بهدف حتديد �أوجه هذه املخالفات وطبيعتها وحتديد امل�س�ؤولني عنها وحما�سبتهم.
يقوم اجلهاز بالتحقيق يف هذه املخالفات مبعرفته مبا�شرة �أو بتكليف املوظف املخت�ص (�ضابط االلتزام) باجلهة
اخلا�ضعة ما مل ي�سبق له النظر فيها.
فح�ص املخالفات املالية
يتطلب قانون �إن�شاء اجلهاز �أن تقوم اجلهات اخلا�ضعة ب�إخطار اجلهاز فور اكت�شاف �أية خمالفة �أو وقوع حدث ترتتب عليه
خمالفة كما يتطلب �أن تقوم تلك اجلهات ب�إر�سال ن�سخة عن �أوراق التحقيقات بعد االنتهاء منها م�شفوعة مبحا�ضرها
وقرارات الت�صرف ،وذلك يف مدة �أق�صاها ع�شرة �أيام من تاريخ �صدورها.
يقوم اجلهاز بدوره بفح�ص �أوراق التحقيق املر�سلة من اجلهات اخلا�ضعة للتحقق من مو�ضوعية التحقيق والوقوف على
الأ�سباب التي �أدت �إىل املخالفة والإجراءات التي مت اتخاذها باجلهة ملعاجلتها وعدم تكرارها م�ستقب ًال.
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4.3.2

مركز �أداء للتدريب

قام اجلهاز بتطوير �أربعة نواجت �ضمن هذه املجموعة لتمكنه من حتقيق �أحد �أهم �أهدافه وهو 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
 1.4.3.2ت�أهيل مدققني �إماراتيني
يعمل اجلهاز على تطوير برامج تدريبية متخ�ص�صة بهدف امل�ساهمة يف تدريب وت�أهيل املدققني الإماراتيني وم�ساعدتهم
على اكت�ساب املعرفة واملهارات الالزمة لنجاحهم ودفع م�سريتهم املهنية حيث مت تطوير برنامج “تطوير املدققني
الإماراتيني” الذي يقدم للخريجني اجلدد الفر�صة الأ�سرع والأ�شمل للتطور املهني واالنتقال من من�صب م�ساعد مدقق �إىل
من�صب مدير مدققني خالل � 7سنوات .ويقدم اجلهاز للملتحقني بهذا الربنامج برامج ت�أهيلية الجتياز اختبار املحا�سبني
القانونيني املعتمدين ( )CPAواختبار املدققني الداخليني املعتمدين( .)CIAيقوم اجلهاز بتقدمي برامج تدريب ب�شكل
�سنوي للطالب اجلامعيني الذي ي�سعون للح�صول على �إجازة يف املحا�سبة �أو �إدارة الأعمال �أو العلوم االقت�صادية �أو املالية
مل�ساعدتهم على تو�سيع خرباتهم وتعزيز مداركهم يف جمال العمل وتعزيز فهمهم للمهنة والدور الذي �سي�ؤدونه كمدققني.
 2.4.3.2الأبحاث 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 ( :)AASDي�شرف املكتب على �إ�صدار �أوراق عمل فنية يف جمال املحا�سبة
ب�صورة دورية حيث يتم �إ�صدار جملة �إلكرتونية �شهرية حول املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (ADAA IFRS
 ،)Digestكما يتم �إ�صدار 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 طبق ًا
لـ “املعايري 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 .كما تهدف هذه
الإ�صدارات �إىل امل�ساهمة يف احلد من �إختالف املعاجلات املحا�سبية حيث يتم ت�سليط ال�ضوء على �أي تغيريات يف
املعايري اجلديدة والتطبيق ال�صحيح للمعايري احلالية لإعداد التقارير املالية.
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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.
�أدلة 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.
 3.4.3.2التمثيل 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 ويتم انتخابه لع�ضوية
املجل�س اال�ست�شاري التابع للمنتدى.
 4.4.3.2امل�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 والأنظمة 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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 1.3ملخ�ص �إجنازات عام 2012
فيما يلي ملخ�ص لأهم �إجنازات اجلهاز خالل عام :2012
تدقيق و�إ�صدار البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي وفق معايري دولية و�ضمن املهلة الزمنية املحددة يف قانون
النظام املايل.
فح�ص البيانات املالية لـ 70جهة خا�ضعة والتحقق من مدى التزام اجلهات مبوازنتها وحثها على �إعداد التقارير
املالية مبا يتفق مع املعايري الدولية.
�إ�صدار  5تقارير لتقييم الإدارة املالية لتعزيز دور الإدارات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة.
تقييم �أداء �إدارات التدقيق الداخلي لـ  50جهة خا�ضعة والتحقق من مدى كفاءة وفعالية التدقيق الداخلي بها،
ومراجعة الإطار التنظيمي لاللتزام خلم�س جهات.
مراجعة امل�شرتيات للجهات اخلا�ضعة و�إ�صدار 19تقرير.
مراجعة عدد من اخلدمات والنواجت احلكومية ذات الأولوية لعدد من اجلهات اخلا�ضعة.
ا�ست�ضافة ور�شة عمل “املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني  ”IFIAR -يف دورتها ال�ساد�سة.
امل�شاركة يف اجتماعات “املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني  ”IFIAR -واجتماعات املجل�س اال�ست�شاري
للمنتدى ،كما عر�ض اجلهاز بع�ض ممار�سته على الدول الأع�ضاء بنا ًء على طلبهم.
امل�شاركة يف االجتماع وامل�ؤمتر ال�سنوي لـ “الإحتاد الوطني للمحا�سبني القانونيني الأمريكي  -نا�سبا” يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
امل�شاركة يف امللتقى الطالبي الثالث للطلبة الإماراتيني يف وا�شنطن.
متابعة تطبيق اجلهات اخلا�ضعة لـ “قواعد تنظيم تعيني مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�ضعة .”SAAR -
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 �أوراق العمل الفنية التالية:
  2حتديث للجنة التدقيق
  2م�شورة فنية حما�سبية خا�صة بنا ًء على طلب اجلهات اخلا�ضعة.
  4ن�شرة معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام .”IPSAS Bulletin”-
  4منوذج تو�ضيحي للبيانات املالية املعدة طبق ًا لـ “املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ”IFRS -
و“معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام .”IPSAS -
  5ورقة فنية حما�سبية من�شورة.
  6خطاب للتعليق على �إ�صدارات “جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام ”IPSASB -
  10اعداد من “جملة �أداء الإلكرتونية .”ADAA IFRS Digest -
  27ورقة عمل فنية من خالل “منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية”
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عقد االجتماع ال�سنوي الرابع للتدقيق الداخلي للجهات اخلا�ضعة مع ت�سجيل زيادة يف احل�ضور عن الأعوام ال�سابقة.
رفع عدد من تقارير املحا�سبة عن عدد من املوا�ضيع ذات الأهمية.
التحقيق يف البالغات املحالة �إىل اجلهاز واملخالفات التي مت اكت�شافها خالل القيام ب�أعمال اجلهاز و�إ�صدار تقارير
الفح�ص اخلا�ص عنها.
االنتهاء من �إعداد خمرجات احلوكمة وت�سليمها للجهات املعنية.
احل�صول على موافقة “جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية للقطاع العام” على عقد اجتماع املجل�س ال�سنوي لعام
 2013يف �أبوظبي ،وذلك لأول مرة يف ال�شرق الأو�سط.
اال�ستمرار يف تقدمي امل�شورة والدعم للجهات اخلا�ضعة عند الطلب.
م�ساندة اجلهات اخلا�ضعة يف تطوير �أداء وحدات التدقيق الداخلي وتطبيق قواعد احلوكمة.
	�إ�صدار �أوراق بحث رئي�سية� ،إ�ضافة �إىل العديد من املقارنات مع املمار�سات العاملية ،درا�سة ا�ستق�صائية عرب 48
جهة خا�ضعة ،و�أكرث من  50بحث داخلي وخارجي بالإ�ضافة �إىل متابعة �إ�صدار املجلة الإلكرتونية “عامل ال�شفافية
واملحا�سبة”.
تعزيز قيمة “البوابة الإلكرتونية  ”e-maarifa -عن طريق توا�صل تبادل املعلومات و�أف�ضل املمار�سات ،و�آراء
اخلرباء والوثائق عرب خمتلف املجتمعات يف اجلهات اخلا�ضعة .كما توا�صل منو �أع�ضاء املوقع الذي جتاوز 1000
ع�ضو من حكومة �أبوظبي.
يو�ضح اجلدول التايل عدد التقارير ال�صادرة عن اجلهاز عن جمموعة التدقيق والفح�ص املايل وجمموعة مراجعة الأداء
واملخاطر:

1
2

نوع التقرير
التدقيق والفح�ص املايل
مراجعة الأداء واملخاطر
�إجمايل التقارير

فعلي

2009

2010

2011

�أهداف
2012

فعلي

فعلي

فعلي

78

96

87

79

80

69

83

147

179

68
155

85
164
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 من التقارير ال�صادرة خالل الأعوام الأربعة% 75 متثل تقارير الفح�ص املايل وتقييم التدقيق الداخلي ن�سبة تزيد عن
: تقرير647 ال�سابقة والبالغ عددها
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 من التقارير ال�صادرة عن اجلهاز متعلقة%50  كما �أن �أكرث من، غطت تقارير اجلهاز كافة القطاعات احلكومية
:بامل�ؤ�س�سات العامة (ال�شركات احلكومية) وال�شركات التابعة لها
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 2.3نواجت املجموعة الأوىل :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 ب�ش�أن حت�سني �أ�س�س �إعداد البيانات املالية مبا يتوافق مع طبيعة
عمل هذه اجلهات .وقد مت �إجراء 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 � ”IPSAS -أو “املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية .”IFRS -
التي طر�أت على �أ�س�س �إعداد البيانات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة:
وفيما يلي تو�ضيح للتغيريات
60
50

50

�أ�س�س �إعداد البيانات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة 39
(ما عدا امل�ؤ�س�سات العامة)
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5
والفح�ص املايل النواجت الآتية:
تت�ضمن جمموعة التدقيق
0

التدقيق املايل
الفح�ص املايل
تقييم الإدارة املالية
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1.2.3

التدقيق املايل

قام اجلهاز بتدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

غري متحفظ (ر�أي مطلق) وفق الإطار الزمني املحدد يف قانون النظام املايل لإمارة �أبوظبي.

ومت �إ�صدار ر�أي

وقد مت �إعداد البيانات املالية بنا ًء على الأ�سا�س النقدي ووفق ًا لـ “معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام ”IPSAS -

وتتطابق �إجراءات التدقيق املايل امل�ستخدمة من قبل اجلهاز مع “املعايري الدولية للتدقيق .”ISA -
2.2.3

الفح�ص املايل

خالل عام  ،2012قام اجلهاز بفح�ص  70تقرير 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
يقوم اجلهاز عند نهاية كل فح�ص مايل ب�إ�صدار تقريره و�إر�ساله �إىل امل�س�ؤولني عن احلوكمة يف اجلهات اخلا�ضعة وكذلك
ملدققي احل�سابات لإجراء التح�سينات وللتنفيذ واملتابعة.
وا�صل الفح�ص املايل ت�سليط ال�ضوء على عدد من النواحي التي يتوجب حت�سينها والتي يف جمملها تتعلق بالآتي:
توقيت �إ�صدار البيانات املالية .علم ًا ب�أنه من املتوقع �أن يحدث حت�سن يف عام  2013ب�سبب املتطلبات اجلديدة
للموازنة العامة التي �صدرت ر�سمي ًا من قبل دائرة املالية والتي توجب اجلهات اخلا�ضعة بتقدمي بياناتها املالية
املدققة يف موعد �أق�صاه  31مار�س حيث �أن قانون النظام املايل حدد يوم  30يونيو لإ�صدار البيانات املالية املوحدة
حلكومة �أبوظبي والتي يتم تدقيقها من قبل اجلهاز.
الإ�ستناد �إىل معاجلات حما�سبية غري �صحيحة والعر�ض اخلاطئ للتمويل واملنح احلكومية.
تقييمات الأ�صول ومراجعة االنخفا�ض يف قيمتها.
	�إجراءات املراجعة املتبعة عند تدقيق التقديرات املحا�سبية.
االت�صال مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة من قبل مدقق احل�سابات.
	�إجراءات التدقيق املنفذة من قبل مدققي احل�سابات املتعلقة مبخاطر االحتيال.
	�إجراءات مدققي احل�سابات اخلا�صة بفح�ص �أنظمة الرقابة الداخلية.
التزام مدققي احل�سابات مبعايري التدقيق الدولية املتعلقة بر�أي مدقق احل�سابات حول البيانات املالية املعدة
با�ستخدام معايري حما�سبية غري متعارف عليها.
جودة �أدلة التدقيق التي يعتمد عليها مدققي احل�سابات.
اعتماد الإدارة على مدققي احل�سابات لإعداد البيانات املالية واملعاجلات املحا�سبية.
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	�إجراءات مدققي احل�سابات بالن�سبة للإلتزامات القانونية والعر�ضية والأحداث الالحقة ومدى الإلتزام بالقوانني
واللوائح.
الإف�صاح املطلوب من قبل معايري املحا�سبة الدولية ( )IFRS/IPSASلتح�سني فهم م�ستخدمي البيانات املالية.
	�إجراءات مدققي احل�سابات املتعلقة بتدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة  -م�ؤ�س�سة عامة و�شركاتها التابعة -
واملعامالت بني الأطراف ذات العالقة.
الإجراءات املتبعة من قبل مدققي احل�سابات يف حال اعتمادهم على عمل خبري �أو م�ؤ�س�سات خدمية.
	�إجراءات تطبيق قواعد تعيني و�إعادة تعيني مدقق احل�سابات.
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 املايل
يتم ت�صنيف املالحظات الواردة يف تقرير الفح�ص املايل �إىل “�إجراء ت�صحيحي جوهري”�“ ،إجراء ت�صحيحي” و”�إجراء
ت�صحيحي حمدود” وذلك طبق ًا لطبيعتها ودرجة ت�أثريها يف البيانات املالية للجهات اخلا�ضعة وعملية التدقيق املنفذة
بوا�سطة مدققي احل�سابات.
ت�ضمنت تقارير الفح�ص املايل  1,149مالحظة يف  2012ومت ت�صنيفها كالآتي:
�إجراء ت�صحيحي جوهري
مت �إدراج  386مالحظة� ،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  579مالحظة� ،ضمن هذه الفئة والتي تتمثل �أغلبيتها يف مالحظات على جودة عملية التدقيق والناجتة عن عدم
اكتمال توثيق �إجراءات التدقيق التي اتبعت .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.
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�إجراء ت�صحيحي حمدود
مت �إدراج  184مالحظة� ،ضمن هذه الفئة والتي تو�ضح احلاجة �إىل حت�سني �إجرائي حمدد ناجت عن عملية التدقيق وعملية
�إقفال البيانات املالية بوا�سطة الإدارة .مثل هذه املالحظات قد حتتاج ت�سويات حما�سبية يف حال ظهورها خالل عملية
التدقيق .وب�صفة عامة ،قد تت�ضمن مثل هذا النوع من املالحظات معاجلات حما�سبية 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 املخزون ،وتعامالت الأطراف ذات العالقة ،والتقديرات والقيم العادلة ،والتوا�صل مع امل�س�ؤولني
عن احلوكمة.
2012

)(‹Ée ¢üëa ôjô≤J 70
…ôgƒL í«ë°üJ AGôLEG

386
579

»ë«ë°üJ AGôLEG
184

Ohó »ë«ë°üJ AGôLEG

وفيما يلي بيان بعدد تقارير مدققي احل�سابات على اجلهات اخلا�ضعة وكذلك املالحظات على هذه التقارير وت�صنيف
ك ًال منها (اجلدول التايل ال ي�شمل  293مالحظة والتي تتعلق بقواعد تعيني مدققي احل�سابات ومالحظات �أخرى موجهة
�إىل اجلهة دون مدقق احل�سابات):
مدققاحل�سابات
مكتب التدقيق 1

مكتب التدقيق 2
مكتب التدقيق 3
مكتب التدقيق 4
مكتب التدقيق 5
مكتب التدقيق 6

الإجمايل
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عدد تقارير
مدققي احل�سابات
اخلا�ضعة للفح�ص
12
22

�إجراء
ت�صحيحي
جوهري
3
2

�إجراء
ت�صحيحي

30

3

88

�إجراء
ت�صحيحي
حمدود
34

2

�إجمايل عدد
املالحظات
4
1523

42

133

54

2292
2641

18

76

136

52

16

39
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2

1

7

1
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قواعد تعيني مدققي احل�سابات ()SAAR

2012

(‹Ée ¢üëa
ôjô≤J
مراقبة70
خالل عام  ،2012وا�صل اجلهاز )
اخلا�ضعة لـ “قواعد تعيني مدققي احل�سابات  ،”SAAR -التي
اجلهات
تنفيذ
�أن�شئت وفق ًا لقرار رئي�س جهاز �أبوظبي للمحا�سبة رقم ( )1ل�سنة  2010وقد ت�ضمنت تقارير الفح�ص املايل  68مالحظة
متعلقة بتطبيق قواعد تعيني و�إعادة تعيني مدققي احل�سابات.
…ôgƒL í«ë°üJ AGôLEG

386

وفق ًا لهذه القواعد ،يتحتم على اجلهات اخلا�ضعة اتباع �إجراءات دقيقة وموثقة عند اختيار وتعيني مدققي احل�سابات
579
لتدقيق بياناتها املالية.
»ë«ë°üJ AGôLEG
3.2.3

ل Ohó
»ë«ë°üJ
AGôLEG
إدارة املالية
تقييم ا

184

يف عام � ،2012أجرى اجلهاز “تقييم الإدارة املالية  “FMA -يف  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�ضج » لدى ثالث
جهات و« نا�شئ » لدى جهتني وذلك بح�سب منهجية التقييم التي يتبعها اجلهاز.
وفيما يلي مقارنة بني نتائج تقييمات الإدارة املالية التي �أجريت يف عام  2012مقابل عام :2011
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 3.3نواجت املجموعة الثانية :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 .ويو�ضح ال�شكل
البياين الآتي عدد جلان ووحدات التدقيق الداخلي خالل الأعوام ال�سابقة:
48
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تت�ضمن جمموعة مراجعة الأداء واملخاطر النواجت الآتية:
تقييم التدقيق الداخلي
مراجعة امل�شرتيات
مراجعة اخلدمات والنواجت
1.3.3

áaÉ°†ŸG áª«≤dG

309

á≤Ñ£ŸG É«LƒdƒæµàdG

72

تقييم التدقيق الداخلي

≥«bóàdG äÉ«∏ªY

559

واملجاالت التي
خالل عام � ،2012أ�صدر اجلهاز  50تقرير حول تقييم التدقيق الداخلي بهدف حتديد93الفجوات يف الأداءπª©dG á«é¡æe
بحاجة �إىل حت�سني ورفع �أداء التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة �إىل م�ستوى املمار�سات املعتمدة .كما ت�شمل الأهداف
علىÚWƒàdGh
º«¶æàdG
املجاالت
الرئي�سية لهذا التقييم احل�صول على ت�أكيدات354متعلقة بدور وحدات التدقيق الداخلي يف ت�سليط ال�ضوء
الأكرث عر�ضة للمخاطر يف اجلهة التي تعمل387فيها.
÷≥«bóàdG áæ
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والتوطني ،العمليات،
يتم تقييم وظائف التدقيق الداخلي ا�ستناد ًا �إىل  6عنا�صر :جلنة التدقيق ،املنهجية ،التنظيم
التكنولوجيا ،والقيمة.
0
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2012
التدقيق الداخلي
تقارير تقييم
ملخ�ص
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 1,774تو�صية من �ش�أنها حت�سني �صورة البيئة الرقابية وتعزيز هيكل احلوكمة
إ�صدار
2012
»∏NGódG
äGQGOEب�≥«bóàdG
قام اجلهاز خالل عام G
للجهات اخلا�ضعة.
ومتا�شي ًا مع منهجية اجلهاز مت عر�ض النتائج النهائية لتقييم التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة على جلان التدقيق
ح�سب العنا�صر بالإ�ضافة �إىل الدرجة النهائية للتقييم واملالحظات الرئي�سية التي مت حتديدها.
يو�ضح ال�شكل البياين الآتي عدد التو�صيات ح�سب كل عن�صر:
áaÉ°†ŸG áª«≤dG
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≥«bóàdG äÉ«∏ªY

559

πª©dG á«é¡æe

93

ÚWƒàdGh º«¶æàdG

354

÷≥«bóàdG áæ

387

500

600

400

300

200

0

100

من �أ�صل  50جهة خا�ضعة مت تقييمها ،اجتازت  20جهة متطلبات النجاح يف معايري التقييم التي و�ضعها اجلهاز ،بينما
مل تنجح  30جهة يف االجتياز.
نتائج تقييم التدقيق الداخلي التي مت �إجرا�ؤها يف عام 2012
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2.3.3

مراجعة امل�شرتيات

خالل عام � ،2012أ�صدر اجلهاز  19تقرير عن مراجعة امل�شرتيات الت�شغيلية والر�أ�سمالية لدى اجلهات اخلا�ضعة.
متت مراجعة �أن�شطة امل�شرتيات عن طريق التحقق من الآتي:
وجود �إطار تنظيمي معتمد للم�شرتيات يف اجلهة اخلا�ضعة (وجود لوائح واجراءات معتمدة) ومقارنته ب�أف�ضل
املمار�سات.
التزام اجلهة اخلا�ضعة بالإطار التنظيمي املعتمد.
بنا ًء على �أعمال مراجعة امل�شرتيات مت اكت�شاف عدد من املخالفات يف اجلهات اخلا�ضعة والتي مت التحقيق فيها واتخاذ
�إجراءات ت�أديبية �ضد امل�س�ؤولني عنها ومرتكبيها.
3.3.3

مراجعة اخلدمات والنواجت

عدد من اخلدمات
�شملت مراجعة اخلدمات والنواجت خالل عام  2012عدد ًا من القطاعات ،ومتحورت حول مراجعة ٍ
والنواجت الرئي�سية بهدف التحقق من توافق م�ستوى الأداء مع �أف�ضل املمار�سات الرائدة.
فيما يلي ملخ�ص عن بع�ض تقارير مراجعة اخلدمات والنواجت التي �أجريت خالل عام  2012مع و�صف موجز لنطاق
املراجعة والتو�صيات الرئي�سية التي قدمها اجلهاز:
مراجعة خدمات مركز �أبوظبي لالت�صال احلكومي
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة مبراجعة خدمات مركز �أبوظبي لالت�صال احلكومي للفرتة املمتدة من
� 2010إىل يونيو  2012وذلك بهدف التحقق من الآتي:
التحقق من وجود نظام حوكمة معتمد للخدمات والنواجت املتعلقة مبركز االت�صال احلكومي وتقييم مدى توافق
خدماته مع �أف�ضل املمار�سات.
االلتزام بنظام احلوكمة املعتمد.
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 �إ�صدار الت�شريع املنا�سب للمركز والذي يحدد اخت�صا�صات املركز و�صالحياته واجلهات التي تقع حتت نطاق خدمات املركز.

التو�صيات

 حتديث ا�سرتاتيجية املركز.
 توثيق العالقة بني اجلهات احلكومية واملركز ب�شكل ر�سمي من خالل توقيع اتفاقيات م�ستوى اخلدمات (.)SLA
 �إن�شاء قناة ات�صال خم�ص�صة يف املركز للتعامل مع اال�ستف�سارات التقنية الواردة من اجلهات احلكومية.
 مراجعة �أ�سماء و�أنواع الفئات التي يتم على �أ�سا�سها ت�صنيف املكاملات الواردة للمركز واحلد من الت�صنيفات العامة.
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مراجعة �سكن العمال
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة ب�سكن العمال يف �إمارة �أبوظبي للفرتة املمتدة من يناير � 2011إىل يونيو
 2012وذلك بهدف التحقق من الآتي:
وجود نظام حوكمة معتمد للخدمات والنواجت املتعلقة ب�سكن العمال وتقييم مدى توافقه مع �أف�ضل املمار�سات.
االلتزام بنظام احلوكمة املعتمد ل�سكن العمال.
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 مراجعة اخت�صا�صات اجلهات ذات العالقة بتنظيم �سكن العمال يف الإمارة للت�أكد من عدم تداخلها.
 جتميع كافة الت�شريعات والإر�شادات واملعايري ال�صادرة لل�سكن العمايل خارج املدن العمالية.

التو�صيات

 تعريف فئات العمال امل�ستهدفة لل�سكن يف املدن العمالية بحيث يتم حتديد الفئات التي يتوجب توفري ال�سكن لها يف املدن
العمالية وامل�ساكن العمالية املنظمة.
 مراجعة قيمة الإيجار لإقامة العامل يف املدينة العمالية النظامية.
 متابعة �إ�صدار قائمة بالغرامات والعقوبات بحق املدن العمالية املخالفة.
 الف�صل بني الدور التنظيمي والت�شغيلي فيما يتعلق بتنظيم وت�شغيل املدن العمالية.

مراجعة تراخي�ص البناء
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة مبراجعة تراخي�ص البناء للفرتة املمتدة من يناير � 2011إىل �سبتمرب
 2012وذلك بهدف التحقق من الآتي:
وجود نظام حوكمة معتمد للخدمات والنواجت املتعلقة برتاخي�ص البناء وتقييم مدى توافقه مع �أف�ضل املمار�سات.
االلتزام بنظام احلوكمة املعتمد لرتاخي�ص البناء.
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 معاجلة التداخل يف االخت�صا�صات والأن�شطة بني الأطراف ذات ال�صلة برتاخي�ص البناء.
 �إجراء مراجعة ا�سرتاتيجية جلميع اللوائح التي ت�ؤثر على تراخي�ص البناء داخل الإمارة.

التو�صيات

 تعيني �ضابط التزام يكون م�س�ؤو ًال عن ا�ستالم البالغات املتعلقة بحاالت عدم االلتزام بالت�شريعات واللوائح املعتمدة
وفح�صها واتخاذ الإجراء املنا�سب حيالها.
 �إعداد �سيا�سة متكاملة للإف�صاح عن ت�ضارب امل�صالح للموظفني.
 تطبيق نظام حما�سبي الحت�ساب تكلفة �إ�صدار رخ�ص البناء والر�سوم ذات ال�صلة وفق املمار�سات الرائدة.
 �إعتماد جميع املخططات من “مراجع خمططات معتمد”.
 درا�سة مدى �إمكانية �إ�صدار ت�شريع لتنظيم مهنة الهند�سة يف الإمارة.
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مراجعة ال�سالمة الغذائية
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة مبراجعة ال�سالمة الغذائية للفرتة املمتدة من يناير  2011حتى دي�سمرب
 2012وذلك بهدف التحقق من الآتي:
وجود نظام حوكمة معتمد للخدمات والنواجت املتعلقة بال�سالمة الغذائية وتقييم مدى توافقه مع �أف�ضل املمار�سات.
االلتزام بنظام احلوكمة املعتمد لل�سالمة الغذائية.
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 العمل مع اجلهات املعنية على توحيد الإطار الت�شريعي و�إجراءات التفتي�ش عرب كافة املنافذ احلدودية يف الدولة.
 حت�سني التن�سيق مع الأطراف ذات ال�صلة والتي تلعب دور ًا يف عملية �ضمان ال�سالمة الغذائية بهدف معاجلة التحديات التي
تواجه الرقابة الغذائية يف الإمارة.

التو�صيات

 القيام بجرد لكافة التطبيقات والو�سائل التي يتم ا�ستخدامها لتخزين املعلومات املتعلقة بال�سالمة الغذائية.
 تطبيق �آلية ت�ضمن �إمكانية تعقب ال�شحنات الغذائية و�سحبها عند احلاجة .وذلك ي�شمل ت�أ�سي�س طرق للتوا�صل املبا�شر بني
�إدارتي املنافذ احلدودية والعمليات امليدانية لت�سهيل عملية تبادل املعلومات.
 معاجلة كافة العقبات املتعلقة بالتخطيط والتفتي�ش على املن�ش�آت الغذائية ومالءمة الربوتوكوالت والأدوات امل�ستخدمة.
 درا�سة مدى �إمكانية تطوير القدرات والإمكانيات احلالية للمختربات من حيث توفر فحو�صات املواد الغذائية املختلفة
وخا�صة التي تطول فيها فرتات الفحو�ص املخربية.

مراجعة تراخي�ص املدار�س
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة برتخي�ص املدار�س للفرتة املمتدة من � 2008إىل  2011وذلك بهدف
التحقق من الآتي:
وجود �إطار حوكمة وتنظيمي معتمد لتقدمي اخلدمات والنواجت املتعلقة برتخي�ص املدار�س وتوافقه مع املمار�سات
الرائدة.
االلتزام بنظام احلوكمة املعتمد لرتاخي�ص املدار�س.
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 تعزيز �إطار احلوكمة من خالل تفعيل دور امل�س�ؤولني عن احلوكمة.

التو�صيات

 الت�أكد من اعتماد اللوائح التنظيمية املقرتحة للتعليم الأ�سا�سي.
 تطوير نظام لرتخي�ص املدار�س احلكومية.
 مراجعة �أدلة الت�شغيل احلالية لإجراءات الرتخي�ص والتفتي�ش لتعك�س املمار�سات احلالية.
 تطوير �أنظمة املعلومات واالت�صال والتكنولوجيا بحيث يتم ا�ستخدامها يف �أن�شطة الرتخي�ص والتفتي�ش.
 تطوير نظام لتقييم �أداء ال�شركات التي تقدم خدمات التفتي�ش على املدار�س.
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مراجعة نظام الدعم البلدي
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة مبراجعة نظام الدعم البلدي للفرتة املمتدة من � 2010إىل يونيو 2012

وذلك بهدف التحقق من الآتي:

وجود نظام حوكمة معتمد للخدمات والنواجت املتعلقة بنظام الدعم البلدي وتقييم مدى توافقه مع �أف�ضل املمار�سات.
االلتزام بنظام احلوكمة املعتمد لنظام الدعم البلدي.
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 �إجراء مراجعة �شاملة للنموذج التنظيمي والت�شغيلي للنظام البلدي والت�أكد من عدم وجود تداخل يف االخت�صا�صات بني
اجلهات املعنية بالنظام البلدي.

التو�صيات

 مراجعة اخلدمات والنواجت التي يتم تقدميها واملتعلقة بنظام الدعم البلدي.
 تعزيز �إطار احلوكمة لنظام الدعم البلدي من خالل �إ�صدار م�صفوفة “تفوي�ض ال�صالحيات” واحلد من االعتماد على
هياكل اللجان للقيام ب�أعمالها.
 مراجعة م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخلا�صة بنظام الدعم البلدي وحت�سني تقارير الأداء الدورية و�إ�صدار تقارير �سنوية عن
نظام الدعم البلدي.
 حت�سني نظام متابعة املبادرات والتحقق ب�شكل منتظم من دقة حتديثات مراحل املبادرات.

مراجعة الرتاخي�ص التجارية
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة ب�أن�شطة الرتاخي�ص التجارية للفرتة املمتدة من � 2010إىل  2012وذلك
بهدف التحقق من الآتي:
وجود نظام حوكمة معتمد للخدمات والنواجت املتعلقة بالرتاخي�ص التجارية وتقييم مدى توافقه مع �أف�ضل املمار�سات.
االلتزام بنظام احلوكمة املعتمد للرتاخي�ص التجارية.
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 مراجعة لوائح الرتخي�ص التجاري وحتديد الفر�ص املتاحة لرت�شيد عدد متطلبات وعمليات الرتخي�ص.
 و�ضع �سيا�سة �شاملة وا�سرتاتيجية للرتخي�ص التجاري.

التو�صيات

 مراجعة هيكل ر�سوم الرتخي�ص التجاري على م�ستوى احلكومة.
 توثيق متطلبات وعمليات الرتخي�ص التجاري املعمول بها حالي ًا ا�ستعداد ًا جلهود �إعادة الهيكلة والرت�شيد.
 حت�سني �إدارة امل�شاريع الرئي�سية.
 احلد من املخاطر وحت�سني �إدارة نظام الرتخي�ص التجاري.
 �إعداد �سيا�سة وا�سرتاتيجية وخطط التفتي�ش على �أ�سا�س املخاطر.
 �أمتتة �أن�شطة التفتي�ش لتح�سني الكفاءة.
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مراجعة برنامج مدار�س امل�ستقبل
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة مبراجعة برنامج مدار�س امل�ستقبل وذلك بهدف التحقق من الآتي:
كفاءة وفعالية واقت�صادية بناء وت�سليم املدار�س التي يتم ت�شيدها �ضمن “برنامج مدار�س امل�ستقبل” وتقييم مدى
توافق الربنامج مع �أف�ضل املمار�سات.
تقييم الربنامج من النواحي التالية:






التخطيط لنطاق الربنامج.
ت�أ�سي�س �آليات حوكمة الربنامج املالئمة.
توفر املوارد الب�شرية املطلوبة للربنامج.
تنفيذ الربنامج.
االنتهاء التام من املرافق.
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 تعزيز �إطار احلوكمة ل�ضمان فعالية �إدارة الربنامج.
 مراجعة وا�ستكمال خطط م�شروع الربنامج لتحديد نطاقه ب�شكل �أف�ضل وتطوير ميزانية حمدثة للربنامج.

التو�صيات

 اكت�ساب القدرات واالمكانيات الالزمة لتخ�ص�صات �إدارة الربنامج و�إدارة امل�شاريع.
 �إجراء ا�ستعرا�ض �شامل لتحديد الربنامج والبدء يف حل الق�ضايا العالقة.
 حتديد وطلب املوافقة على تقديرات التكلفة ال�ستكمال الأعمال املتبقية وا�ستبدال الأعمال التي مت تنفيذها دون امل�ستوى يف
املدار�س ال�شبه منجزة.
 حت�سني �إجراءات رقابة اجلودة على م�شاريع بناء املدار�س.
 حتديد وتنفيذ التعديالت يف الربنامج لتح�سني �أداء الربنامج فيما يتعلق بجودة عقود البناء وتر�شيح مدير للعقود وحت�سني
�إدارة جودة البناء وحت�سني التوا�صل والتن�سيق مع مدير امل�شروع.
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مراجعة الرتاخي�ص الطبية 2012

قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة ب�أن�شطة الرتاخي�ص الطبية (ترخي�ص املن�ش�آت ال�صحية وترخي�ص املهن
ال�صحية) بهدف التحقق من الآتي:
وجود نظام حوكمة معتمد للخدمات والنواجت املتعلقة بالرتاخي�ص الطبية وتقييم مدى توافقه مع �أف�ضل املمار�سات.
االلتزام بنظام احلوكمة املعتمد للرتاخي�ص الطبية.
الإجراءات التي مت اتخاذها ملعاجلة املالحظات التي ت�ضمنها تقرير “مراجعة الرتاخي�ص الطبية” ال�صادر عن
اجلهاز وامل�ؤرخ دي�سمرب .2010
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 الت�أكد من اعتماد كافة الأنظمة واللوائح املتعلقة بالرتاخي�ص الطبية ون�شرها.
 �إجراء التعديالت الالزمة على نظام الرتخي�ص الإلكرتوين اجلديد والت�أكد من الإحتفاظ ب�سجالت �شاملة.

التو�صيات

 �إجراء مراجعة كاملة تبني مدى ت�أثري قرار التجديد التلقائي لرخ�ص املهنيني ،ومن ثم و�ضع اخلطط املنا�سبة للحد من تلك
الت�أثريات.
 مراجعة وتطوير �إجراءات ترخي�ص املهن ال�صحية احلالية.
 التحقق من امل�ؤهالت املعتمدة وتقييم املهنيني.
  و�ضع �آلية للت�أكد من جودة نظام الرتاخي�ص الطبية املتبع يف اجلهة املزمع توقيع مذكرة تفاهم �أو اتفاقية معادلة معها.
 حت�سني الإجراءات املتعلقة بالتفتي�ش على املن�ش�آت الطبية واملهنيني ودرا�سة مدى فعالية العقوبات املفرو�ضة على املن�ش�آت
الطبية واملهنيني املخالفني.
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مراجعة برنامج التوطني
قام اجلهاز مبراجعة اخلدمات والنواجت املتعلقة مبراجعة برنامج التوطني للفرتة املمتدة من � 2008إىل  2011وذلك
بهدف التحقق من الآتي:
وجود �إطار حوكمة وتنظيمي معتمد لتقدمي اخلدمات والنواجت املتعلقة بالتوطني وتوافقه مع املمار�سات الرائدة.
االلتزام بنظام احلوكمة املعتمد.
ت�ضمنت تو�صيات اجلهاز الآتي:
 تطوير �سيا�سة عامة للتوطني واعتمادها.
  بنا ًء على ال�سيا�سة العامة املعتمدة للتوطني ،مراجعة ا�سرتاتيجية التوطني وو�ضع خطط �سنوية حتدد بو�ضوح اخلدمات
والنواجت وم�ؤ�شرات الأداء املتعلقة بها ورفع التقارير عنها.

التو�صيات

 �إجراء البحوث ذات ال�صلة ب�سوق العمل والتوطني ،واحلد من االعتماد على الأطراف اخلارجية لتقدمي البحوث واخلدمات
اال�ست�شارية.
 تعزيز وتوثيق عالقات العمل مع اجلهات االحتادية واملحلية املنظمة ل�سوق العمل لتح�سني تطبيق ونتائج برنامج التوطني.
 الرتكيز على توظيف املواطنني يف القطاع اخلا�ص وتعزيز وتوثيق عالقات العمل مع اجلهات االحتادية واملحلية املنظمة
ل�سوق العمل لو�ضع الآليات املنا�سبة الهادفة لإعطاء �أولوية التوظيف ملواطني الدولة.
 درا�سة العقبات التي تواجه القطاع اخلا�ص يف توظيف املواطنني وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها.

 4.3نواجت املجموعة الثالثة :دعم املحا�سبة
تقدم نواجت هذه املجموعة الدعم الالزم مل�ساءلة وحما�سبة اجلهات اخلا�ضعة حول مهامهم وم�س�ؤولياتهم �إ�ضافة �إىل
تدريب وت�أهيل الكوادر املواطنة ودعم تبادل اخلربات واملمار�سات الرائدة.
ت�ضم هذه املجموعة النواجت الآتية:
تقارير املحا�سبة
امل�شورة
الفح�ص اخلا�ص
مركز �أداء للتدريب
1.4.3

تقارير املحا�سبة

قام اجلهاز خالل عام  2012ب�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 (حفظه اهلل) �ضمن هذه املجموعة كتقرير تدقيق البيانات
املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي وتقرير املحا�سبة ال�سنوي هذا.
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2.4.3

امل�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 وبعد موافقة رئي�س اجلهاز .وفيما يلي بع�ض الأمثلة لأعمال امل�شورة التي مت تقدميها خالل عام :2012
امل�شورة الفنية املحا�سبية
خالل عام � ،2012أ�صدر اجلهاز تقريرين م�شورة فنية حما�سبية خا�صة بنا ًء على طلب من اجلهات اخلا�ضعة .كما قام
اجلهاز ب�إ�صدار �أوراق عمل فنية يف جمال املحا�سبة مت�ضمنة �إر�شادات حمددة للجهات اخلا�ضعة حول بع�ض املو�ضوعات
املحا�سبية ،وذلك بهدف زيادة جودة فهم وتطبيق “املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية  ”IFRS -و “معايري املحا�سبة
الدولية يف القطاع العام  .”IPSAS -كما مت �إ�صدار � 5أوراق عمل فنية يف  2012تناولت املو�ضوعات الآتية :القيمة العادلة،
واال�ستثمارات العقارية ،والإف�صاحات ،والتعديالت اخلا�صة باملن�ش�آت اال�ستثمارية والأطراف ذات العالقة.
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 � ،2012أكمل اجلهاز  8عمليات تن�صيب ملوقع احلوكمة الإلكرتوين �إىل جانب تزويد اجلهات بالتدريب الالزم
وطرق تطبيق املنهجيات اخلا�صة باملوقع.
3.4.3

الفح�ص اخلا�ص

تبني للجهاز من خالل �أعماله يف اجلهات اخلا�ضعة خالل الأعوام ال�سابقة عدم وجود �إجراءات موثقة ومعتمدة لدى
معظم اجلهات اخلا�ضعة لتلقي البالغات املتعلقة باملخالفات املالية ،وبنا ًء على ذلك بد�أ اجلهاز بحث اجلهات على
�ضرورة وجود �إجراءات موثقة ومعتمدة لتلقي البالغات وحتديد �ضابط �إلتزام من موظفي �إدارة التدقيق الداخلي ليكون
خمت�ص ًا بالآتي:
تلقي البالغات حول املخالفات امل�شتبه فيها والتي تقع نتيجة عدم االلتزام بالقوانني �أو الأنظمة �أو اللوائح �أو قواعد
ال�سلوك الوظيفي.
فح�ص البالغات وجمع املعلومات واال�ستدالالت ب�ش�أنها.
	�إعداد مذكرة بنتائج الفح�ص والتو�صية �إىل ال�سلطة املخت�صة يف اجلهة بالآتي:
 حفظ الأوراق لعدم ال�صحة �أو عدم املخالفة �أو عدم الأهمية �أو لأ�سباب احلفظ الأخرى� .أو
 �إحالة الواقعة واملخالفني �إىل �إدارة ال�ش�ؤون القانونية �أو جلنة التحقيق باجلهة للتحقيق ،وذلك وفق القوانني
والأنظمة واللوائح املعتمدة باجلهة.
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االحتفاظ ب�سجل �سنوي تدون فيه البالغات الواردة.
	�إر�سال ن�سخة عن �أوراق التحقيقات بعد االنتهاء منها م�شفوعة مبحا�ضرها وقرارات الت�صرف �إىل جهاز �أبوظبي
للمحا�سبة ،وذلك يف مدة �أق�صاها ع�شرة �أيام من تاريخ �صدورها وفق ًا للقانون رقم ( )14ل�سنة .2008
خالل عام  ،2012ورد للجهاز  18بالغ و�شكوى مت فح�صها وتقدمي امل�شورة فيها بنا ًء على “منهجية الفح�ص اخلا�ص”

ال�صادرة عن اجلهاز.

�أدت هذه الفحو�صات �إىل اتخاذ �إجراءات خمتلفة كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
الإجراءات املتخذة
رقم
� 1إجراء فح�ص خا�ص
� 2إجراء فح�ص بالتن�سيق مع جلان التدقيق
الداخلي باجلهات
� 3إر�سال جلهات �أخرى – خارج اخت�صا�ص
اجلهاز
 4تقدمي م�شورة بنا ًء على طلب جهة ق�ضائية
جمموع البالغات الواردة للجهاز

2009

2010

2011

2012

11

14

22

7

1

16

8

9

-

2

2

-

-

1

2

2

12

33

34

18

بنا ًء على الفح�ص وتقدمي امل�شورة الذي �أجراه اجلهاز خالل عام  ،2012كان منه بع�ض الق�ضايا املنظورة �أمام النيابة
العامة النطوائها على وجود �شبهة جرمية جزائية.
وقد تبني من فح�ص البالغات وطلبات امل�شورة الواردة خالل العام � 2012أنها يف جمملها تتعلق مبخالفات يف الأمور
التالية:
ا�ستغالل وظيفي وتعار�ض امل�صالح.
عدم االلتزام بقوانني و�أنظمة ولوائح و�إجراءات امل�شرتيات.
( �سوء الإدارة )الإهمال يف �إدارة �إنفاق املال العام.
خمالفة قواعد ال�سلوك الوظيفي.
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وفيما يلي ملخ�ص لأبرز ما انطوت عليه بع�ض احلاالت التي مت فح�صها و�إ�صدار تقارير الفح�ص اخلا�ص عنها خالل عام
:2012
احلالة الأوىل
بناء على طلب امل�شورة من �إحدى اجلهات الق�ضائية يف �ش�أن البالغ املقدم لها �ضد بع�ض موظفي �إحدى اجلهات
احلكومية حول التالعب يف �إبرام التعاقدات لأحد امل�شاريع باملخالفة للقوانني والأنظمة املتبعة بتلك اجلهة.
وقد قام فريق عمل من اجلهاز بفح�ص �إجراءات تلك التعاقدات و�إجراء املقابالت مع موظفي اجلهة ال�سابقني
واحلاليني وامل�شكو يف حقهم من املوظفني واملقاولني ،حيث تبني ا�سناد امل�شروع لأحد املقاولني الذي تربطه
بامل�شكو يف حقهم من موظفي اجلهة عالقات �شراكة منها ما يتعلق بذات التعاقدات عن امل�شروع حمل البالغ
وامل�سند للمقاول من اجلهة بقيمة تتجاوز  224مليون درهم دون اتباع الإجراءات ال�صحيحة وما يرتتب على ذلك
من حقوق انتفاع عن �إدارة امل�شروع ملدد طويلة متكن املقاول من الرتبح مببالغ طائلة من هذه التعاقدات دون
وجه حق.
احلالة الثانية
بناء على البالغ الوارد للجهاز ب�ش�أن قيام �إحدى ال�شركات اخلا�صة املتعاقدة لإدارة بع�ض الأ�صول اململوكة لإحدى
اجلهات احلكومية وما ن�سب �إىل هذه ال�شركة بالتالعب يف �إدارة تلك الأ�صول والرتبح من ورائها نتيجة الفروق
املالية بني ما تتح�صل عليه فعلي ًا وما تخطر به اجلهة احلكومية.
حيث قام اجلهاز بالتن�سيق مع جلنة التدقيق الداخلي بتلك اجلهة احلكومية ،والتي با�شرت فح�ص الواقعة
حيث تبني عدم قيام املخت�صني باجلهة احلكومية ب�إجراءات املراجعة الالزمة للرقابة على �إدارة اال�صول التي
متلكها اجلهة ،الأمر الذي انتهت معه التو�صية �إىل بدء �إجراءات ف�سخ التعاقد مع ال�شركة املتعاقد معها واتخاذ
الإجراءات الت�أديبية بحق املخت�صني باجلهة الذين تقاع�سوا عن �أداء واجباتهم الوظيفية.
احلالة الثالثة
ورد للجهاز بالغ عن قيام �إحدى اجلهات اخلا�ضعة بالتعاقد مع �شركة �أجنبية لي�س لديها مقر بالدولة لتوريد
مواد للجهة تتجاوز قيمتها املليون درهم وذلك بدون �إجراء مناق�صة.
وقد انتهى الفح�ص الذي مت بالتن�سيق مع جلنة التدقيق الداخلي بهذه اجلهة احلكومية �إىل �صحة الوقائع املن�سوبة
�إىل بع�ض موظفي اجلهة حيث مت التو�صية بتوقيع اجلزاء الت�أديبي عليهم.
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4.4.3

مركز �أداء للتدريب

íLÉf ÒZ

íLÉf

قام اجلهاز بتوفري نطاق متكامل من اخلدمات ي�شمل �أربعة نواجت تلبي �أهدافه واحتياجاته التدريبية ملواطني الدولة
�إ�ضافة �إىل دعم م�شاركة املعرفة واتباع �أف�ضل املمار�سات.
7
حتديدها:
فيما يلي النواجت الأربعة 8التي مت

6

4

Position withen ADAA

ت�أهيل مدققني �إماراتيني
الأبحاث وم�شاركة املعرفة
التمثيل املحلي والدويل
امل�ؤمترات وور�ش العمل

5

3

2

1

Years in Service

Chief
Auditor

Excutive
Auditor
Senior Auditor
Auditor
Assistant Auditor

 1.4.4.3ت�أهيل مدققني �إماراتيني

متخ�ص�صة بهدف امل�ساهمة يف تدريب وت�أهيل عدد �أكرب من املدققني الإماراتيني
تدريبية
�صمم اجلهاز برامج
Must at this
stage hold
a professional Certiﬁcation for
 Advancementالالزمة لنجاحهم ودفع م�سريتهم املهنية وقد مت تطوير برنامج “تطوير
واملهارات
املعرفة
اكت�ساب
وم�ساعدتهم على
to Chief Auditor
i,e.,
CPA/CIA
املدققني الإماراتيني” الذي يقدم للخريجني اجلدد الفر�صة الأ�سرع والأ�شمل للتطور املهني واالنتقال من من�صب م�ساعد
مدقق �إىل من�صب مدير مدققني خالل � 7سنوات.
يو�ضح ال�شكل الآتي مراحل برنامج “تطوير املدققني الإماراتيني”:
8

áÑ°SÉëª∏d »ÑXƒHCG RÉ¡L øª°V πãeC’G Ωó≤àdG

7
6

4
3
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5

2
1

…ò«ØæJ ≥bóe Ú≤bóe ôjóe

∫hCG ≥bóe

≥bóe

≥bóe óYÉ°ùe

0
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يف عام  ،2012التحق  9خريجني �إماراتيني يف هذا الربنامج الذي يوفر دورات تدريبية عملية و�إعارات �إىل مكاتب
التدقيق العاملية الأربع الكربى ،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
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 2.4.4.3الأبحاث 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 � ،2012أ�صدرت وحدة الأبحاث وم�شاركة املعرفة يف اجلهاز عدد ًا من �أوراق البحث الرئي�سية والعديد من
املقارنات مع املمار�سات العاملية ،ودرا�سة ا�ستق�صائية �شملت  48جهة خا�ضعة ،و�أكرث من  50بحث داخلي وخارجي،
�إ�ضافة �إىل متابعة �إ�صدار املجلة الإلكرتونية “عامل ال�شفافية واملحا�سبة“.
مكتب معايري املحا�سبة والتدقيق ()AASD
ي�سعى اجلهاز للم�ساهمة يف تطوير الأداء احلكومي للم�ؤ�س�سات العامة وللقطاع العام يف �إمارة �أبوظبي من خالل �إ�صدار
�أوراق عمل فنية ور�سائل تعليق ت�سلط ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات يف الأمور املحا�سبية و�إعداد التقارير املالية و�أنظمة
احلوكمة.
خالل عام � ،2012أ�صدر اجلهاز جملة �أداء الإلكرتونية ( )ADAA IFRS Digestب�شكل �شهري ،و�أ�صدر ن�شرة معايري
املحا�سبة الدولية يف القطاع العام ( )IPSAS Bulletinب�شكل ربع �سنوي ،كما �أ�صدر ن�شرة للجان التدقيق (Audit
 )Committee Updateب�شكل ن�صف �سنوي .تت�ضمن تلك الإ�صدارات 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.
ولل�سنة الثانية على التوايل ،قام اجلهاز ب�إعداد مناذج تو�ضيحية للبيانات املالية املعدة طبق ًا للمعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية ( )IFRSومعايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام ( )IPSASبهدف �إر�شاد القائمني على �إعداد تلك
البيانات.
قام مكتب معايري املحا�سبة والتدقيق ب�إ�صدار ر�سائل تعليق �إىل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام
( )IPSASBعلى م�سودات عر�ض معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام اجلديدة و�إر�شادات �إعداد التقارير املالية.
وقد مت تغطية موا�ضيع مثل التقارير عن اال�ستدامة املالية طويلة الأجل للقطاع العام ،والتحليالت املالية ،واندماجات
القطاع العام ،وبرنامج عمل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام لعام .2014 - 2013
بوابة املعرفة
�ساهمت بوابة املعرفة الإلكرتونية ( )e-maarifaوالتي �أطلقها اجلهاز يف عام  2010يف خلق من�صة لتبادل املعرفة بني
�أفراد خمتلف املجتمعات يف حكومة �أبوظبي والتي يعد جمتمع التدقيق الداخلي يف �إمارة �أبوظبي من �أبرزها ،ومناق�شة
الأمور ذات الأهمية ،والتوا�صل مع ذوي اخلربة يف املوا�ضيع امل�شرتكة.
خالل عام  ،2012ارتفع عدد �أع�ضاء موقع بوابة املعرفة الإلكرتونية (� )e-maarifaإىل حوايل  1000ع�ضو من �أكرث من
 100جهة خا�ضعة.
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 3.4.4.3التمثيل 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  ، 2010ا�ست�ضاف اجلهاز يف 2012

ور�شة عمل املنتدى يف دورتها ال�ساد�سة ،كما �شارك اجلهاز يف االجتماعني ال�سنويني للمنتدى يف العا�صمة الربيطانية لندن
ويف مدينة بو�سان الكورية و�شارك �أي�ض ًا ب�شكل فعال يف عدد من االجتماعات الهاتفية يف عام .2012

ت�ضمنت �سل�سلة م�شاركات اجلهاز م�شاركة معايل رئي�س اجلهاز بعر�ض تقدميي حتت عنوان “احلوكمة يف القطاع العام”

يف �أعمال م�ؤمتر �أبوظبي الثالث للحوكمة والذي نظمه مركز �أبوظبي للحوكمة .كما �شارك اجلهاز يف االجتماع وامل�ؤمتر
ال�سنوي للإحتاد الوطني للمحا�سبني القانونيني الأمريكي “نا�سبا” املنعقدين يف مدينة �أورالندو الأمرييكية وذلك بنا ًء
على الدعوة املقدمة من قبل رئي�س نا�سبا� .إ�ضافة �إىل م�شاركته يف امللتقى الطالبي الثالث للطلبة الإماراتيني الدار�سني
يف اجلامعات الأمريكية الذي نظمته وا�ست�ضافته �سفارة دولة الإمارات العربية املتحدة على مدار ثالثة �أيام يف وا�شنطن
خالل عام .2012
قدم اجلهاز كذلك دعمه ورعايته مل�ؤمتر “املحا�سبة واملراجعة وا�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل” الذي نظمته جمعية املحا�سبني
ومدققي احل�سابات بالدولة.
 4.4.4.3امل�ؤمترات وور�ش العمل
وا�صل اجلهاز خالل عام  2012تنظيم 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 :2012
منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية
وا�صل اجلهاز �إقامة هذا املنتدى خالل عام  2012برئا�سة مدير مكتب معايري املحا�سبة والتدقيق لديه ومت عقد 6
اجتماعات نتج عنها �إ�صدار  27ورقة عمل حما�سبية فنية والتي تناولت مو�ضوعات مثل :انخفا�ض القيمة ،والقيمة العادلة،
وال�شهرة ،و�أ�صول االمتياز لتقدمي اخلدمات ،واالعرتاف بالأ�صول ،واال�ستهالك ،واملوكل والوكيل ،وامل�ساهمات احلكومية،
وحتديد الأطراف ذات العالقة والإف�صاح عنها ،واختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية ،واالف�صاح عن م�صادر عدم
الت�أكد من التقديرات وقواعد ال�سلوك املهني.
مت انعقاد منتدى �أبوظبي للمعايري املحا�سبية  20مرة منذ ت�أ�سي�سه يف عام  2012وقد قام مبراجعة  146ورقة عمل فنية.
ور�شة عمل املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني
ا�ست�ضاف اجلهاز الدورة ال�ساد�سة لور�شة عمل املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني والتي �شهدت م�شاركة حوايل
 120مراقب تدقيق من حوايل  33دولة بن�سبة م�شاركة تزيد عن  %30مقارنة مع ور�شة العمل التي �سبقتها يف وا�شنطن.
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تتم �إقامة هذه الور�شة ب�شكل �سنوي بهدف تبادل املعرفة وم�شاركة �أف�ضل املمار�سات املتعلقة بالن�شاطات الإ�شرافية على
التدقيق ،و�آخر نتائج عمليات الرقابة والتفتي�ش ،واملالحظات حول جودة التدقيق ،ودور مدققي امل�ؤ�س�سات القاب�ضة.
اجتماع وحدات التدقيق الداخلي
مت �إقامة االجتماع ال�سنوي الرابع لوحدات التدقيق الداخلي يف مار�س من عام  2012بح�ضور �أكرث من  80رئي�س لوحدات
التدقيق الداخلي يف اجلهات اخلا�ضعة ودار النقا�ش حول التحديات التي تواجه املهنة ،واملنهجيات املتبعة ،والقوانني
واللوائح الداخلية.

 5.3خطة عمل 2013
يف ما يلي �أهم مالمح خطة عمل اجلهاز لعام :2013
تنفيذ اخلطة ال�سنوية لعام  2013وتقدمي خدمات متنوعة تخدم احتياجات الأطراف ذات العالقة ب�شكل عملي
ومنظم.
تدقيق البيانات املالية املوحدة حلكومة �أبوظبي وفق معايري دولية و�إ�صدار تقرير التدقيق �ضمن املهلة الزمنية
املحددة يف قانون النظام املايل.
فح�ص البيانات املالية لأكرث من  70جهة خا�ضعة وتقدمي التو�صيات لتح�سني وتوحيد طرق �إعداد التقارير املالية
للجهات اخلا�ضعة مبا يتفق مع طبيعة عملها ومع املعايري الدولية والتحقق من مدى التزامها مبوازنتها والت�أكد من
االلتزام بـ “قواعد تنظيم تعيني مدققي احل�سابات .”SAAR -
تقييم �أداء �إدارات التدقيق الداخلي لأكرث من  50جهة خا�ضعة واال�ستمرار يف م�ساعدة وم�ساندة اجلهات اخلا�ضعة
يف تطوير �أداء وحدات التدقيق الداخلي.
	�إ�صدار �أكرث من  20تقرير حول مراجعة امل�شرتيات.
	�إ�صدار �أكرث من  5تقارير حول مراجعة اخلدمات والنواجت.
	�إعداد الئحة تنظيمية للمخالفات املالية.
فح�ص البالغات املحالة �إىل اجلهاز والتحقيق يف املخالفات التي 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”.
تعزيز دور الإدارات املالية يف اجلهات اخلا�ضعة و�إ�صدار  5تقارير لتقييم الإدارة املالية.
اال�ستمرار يف تقدمي امل�شورة للجهات اخلا�ضعة عند الطلب.
ا�ست�ضافة اجتماع “جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية للقطاع العام” لعام  2013يف �أبوظبي ،يف الفرتة ما بني -11
 14من �شهر مار�س .2013
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.
دعم املبادرات املتعلقة باملحافظة وجذب املوارد الب�شرية من ذوي امل�ؤهالت واخلربات العالية واالحتفاظ بهم يف
بيئة عمل مميزة.
متابعة م�شروع مبنى اجلهاز.
تقرير عام  2012وخطة عمل 2013
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حما�سبون قانونيون
�صندوق بريد136 :
الطابق  – 11برج الغيث
�شارع حمدان
�أبوظبي – الإمارات العربية املتحدة
هاتف+971 2 417 4400 :
+971 2 627 7522
فاك�س+971 2 627 3383 :
www.ey.com/me

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  2012وبيان 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 وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية يف القطاع 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�ستناد ًا �إىل �أعمال تدقيقنا .لقد مت تدقيقنا وفق ًا 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  2012وعن �أدائه املايل وتدفقاته
النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام.

بتوقيع:
�أندريه ك�سباريان
�شريك
�إرن�ست ويونـغ
رقم القيد 365
التاريخ  21مار�س
�أبوظبي
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البيــــانات الماليــــــة
كما في  31ديسمبر 2012

جدول المحتويات
ال�صفحة
1

بيان املركز املايل

1

2

بيان الأداء املايل

2

3

بيان التغريات يف ح�ساب حكومة �أبوظبي

3

4

بيان التدفقات النقدية

4

5

بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية

5

6

�إي�ضاحات حول البيانات املالية
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بيان المركز المـالي
كما في  31ديسمبر 2012

�إي�ضاح
الأ�صول
الأ�صول املتداولة
النقد وما يعادله
ح�ساب حكومة �أبوظبي
مدينون وذمم مدينة �أخرى

2012

2011

درهم

درهم

4

243,654

30,190,808

5

12,886,218

-

6

5,662,134

6,311,142

18,792,006

36,501,950

7

14,778,423

2,594,422

8

765,853

596,672

-

626,525

15,544,276

3,817,619

�إجمايل الأ�صول

34,336,282

40,319,569

االلتزامات
االلتزامات املتداولة
دائنون وذمم دائنة �أخرى
ح�ساب حكومة �أبوظبي
منح حكومية م�ؤجلة متعلقة بالأ�صول

الأ�صول غري املتداولة
ممتلكات ومعدات (�صايف)
الأ�صول غري امللمو�سة (�صايف)
دفعات مقدمة للموردين

9

االلتزامات غري املتداولة
منح حكومية م�ؤجلة متعلقة بالأ�صول
مبالغ حمتجزة من املقاولني
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

9,315,949

2,768,310

5

-

19,289,985

5

1,181,133

2,097,636

10,497,082

24,155,931

7,220,607

1,093,458

5
10

�إجمايل االلتزامات

654,205

-

15,964,388

15,070,180

23,839,200

16,163,638

34,336,282

40,319,569

متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية بنا ًء على قرار رئي�س اجلهاز بتاريخ  21مار�س .2013
						
حممد �سيف املهريي
						
مدير رئي�سي  -املالية

ريا�ض عبد الرحمن املبارك
رئي�س اجلهاز

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  17جزء من هذه البيانات املالية.
�صفحة  1من 17
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بيان األداء المالي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
2012

2011

�إي�ضاح درهم

درهم

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

109,357,941 5, 12

�إجمايل الإيرادات

109,616,477

354,655

1,011,852

109,712,596

110,628,329

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

10

11

�إجمايل امل�صروفات

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  17جزء ًا من هذه البيانات املالية.
�صفحة  2من 17
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94,709,471

94,016,751

3,587,350

4,672,268

2,270,554

4,158,118

9,145,221

7,781,192

109,712,596

110,628,329
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بيان التغيرات في حساب حكومة أبوظبي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

2012

2011

�إي�ضاح درهم

درهم

الر�صيد يف  1يناير

5

19,289,985

17,680,570

م�ساهمات م�ستلمة خالل العام متعلقة مب�صروفات ت�شغيلية ور�أ�سمالية

5

114,222,716

108,385,504

امل�سدد �إىل حكومة �أبوظبي خالل العام

5

)(31,830,332

-

م�ساهمات م�ستلمة خالل العام متعلقة مب�صروفات ر�أ�سمالية
وحمولة �إىل منح حكومية م�ؤجلة

5

)(7,481,200

)(1,317,730

م�ساهمات حمققة ك�إيرادات خالل العام متعلقة مب�صروفات ت�شغيلية

5

)(107,087,387

)(105,458,359

الر�صيد يف  31دي�سمرب

5

)(12,886,218

19,289,985

مبوبة يف بيان املركز املايل كما يلي:
الأ�صول املتداولة
ح�ساب حكومة �أبوظبي

5

12,886,218

-

االلتزامات املتداولة
ح�ساب حكومة �أبوظبي

5

-

19,289,985

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  17جزء ًا من هذه البيانات املالية.
�صفحة  3من 17

البيانات المالية المدققة للعام 2012

69

تقــــــــــريــر
المحاسبة 2013

جهاز أبوظبي للمحاسبة

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

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

2012

2011

�إي�ضاح درهم

درهم

10

النق�ص يف املدينون والذمم املدينة الأخرى
الزيادة (النق�ص) يف الدائنني والذمم الدائنة الأخرى
النق�ص يف ح�ساب حكومة �أبوظبي
�صايف م�ساهمات م�ستلمة خالل العام بعد خ�صم امل�سدد �إىل حكومة �أبوظبي
منح حكومية م�ؤجلة متعلقة بالأ�صول
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني امل�سددة خالل ال�سنة

10

�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) من الأن�شطة الت�شغيلية

2,270,554

4,158,118

3,587,350

4,672,268

)(53,655

)(96,027

649,008

1,641,016

685,833

)(1,029,442

)(107,087,387

)(105,458,359

82,392,384

108,385,504

)(2,270,554

)(4,158,118

)(2,693,142

)(1,134,357

)(22,519,609

6,980,603

)(7,185,956

)(571,905

)(295,244

)(745,825

التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات
�شراء �أ�صول غري ملمو�سة
دفعات مقدمة للموردين
عائدات بيع ممتلكات ومعدات

-

)(626,525

53,655

96,027

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

)(7,427,545

)(1,848,228

(النق�ص) الزيادة يف النقد وما يعادله

)(29,947,154

5,132,375

النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة

30,190,808

25,058,433

243,654

30,190,808

النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

4

�إن املعامالت الرئي�سية غري النقدية امل�ستبعدة من بيان التدفقات النقدية تتمثل يف:
�شراء ممتلكات ومعدات

6,962,537

-

�شراء �أ�صول غري ملمو�سة

180,000

-

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  17جزء ًا من هذه البيانات املالية.
�صفحة  4من 17
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بيان مقارنة الموازنة والمبالغ الفعلية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

مقبو�ضات
امل�ساهمة من حكومة �أبوظبي
�إيرادات من جهات غري خا�ضعة
�إجمايل املقبو�ضات

مبالغ املوازنة
النهائية
درهم

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

االختالفات
درهم

212,584,000
212,584,000

114,222,716
301,000
114,523,716

98,361,284
)(301,000
98,060,284

امل�سدد �إىل حكومة �أبوظبي خالل العام

-

)(31,830,332

31,830,332

�صايف املقبو�ضات

212,584,000

82,693,384

129,890,616

البيـان

امل�صروفات
الباب الأول – رواتب وم�صروفات املوظفني �شاملة
الراتب الأ�سا�سي والعالوات الأخرى
بدل ر�سوم درا�سية
ا�شرتاكات �صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد
مكاف�آت نهاية اخلدمة
الت�أمني ال�صحي
تدريب املوظفني
م�صروفات �أخرى
�إجمايل 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 الآيل والأثاث ومعدات املكاتب
الكتب واال�شرتاكات املهنية والعلمية
م�صاريف الهوية امل�ؤ�س�سية والإعالنات
�سفر ومهمات ر�سمية
م�صروفات �أخرى
�إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية الأخرى

96,325,000
3,350,000
3,865,000
3,600,000
2,290,000
2,800,000
505,000
112,735,000

84,021,191
3,348,759
3,472,873
2,693,142
1,689,154
596,158
272,539
96,093,816

12,303,809
1,241
392,127
906,858
600,846
2,203,842
232,461
16,641,184

800,000
4,695,000
4,302,000
120,000
2,057,000
560,000
340,000
2,061,000
3,295,000
18,230,000

387,266
669,612
3,730,519
55,890
1,162,252
202,545
257,862
1,163,434
1,489,797
9,119,177

412,734
4,025,388
571,481
64,110
894,748
357,455
82,138
897,566
1,805,203
9,110,823

�صايف املدفوعات الت�شغيلية
الباب الثالث  -امل�صروفات الر�أ�سمالية
الأثاث ومعدات املكاتب
معدات احلا�سب الآيل
حت�سينات �أماكن م�ست�أجرة
�أ�صول غري ملمو�سة
الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ (مبنى اجلهاز)
عائدات بيع ممتلكات ومعدات
�إجمايل امل�صروفات الر�أ�سمالية

81,619,000

)(22,519,609

104,138,609

250,000
2,297,000
100,000
2,625,000
76,347,000
81,619,000

)(54,858
)(638,443
)(2,710
)(295,244
)(6,489,945
53,655
)(7,427,545

195,142
1,658,557
97,290
2,329,756
69,857,055
53,655
74,191,455

�صايف املدفوعات

-

)(29,947,154

29,947,154

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 مت الإف�صاح عنها يف �إي�ضاح رقم  16بالبيانات املالية.
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  17جزء ًا من هذه البيانات املالية.
�صفحة  5من 17
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جهاز أبوظبي للمحاسبة

إيضاحات حول البيانات المالية
 31ديسمبر 2012

1

عام

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 وفعالية 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.
يقوم اجلهاز بتحقيق دوره عن طريق جمموعة من املخرجات تندرج �ضمن ثالثة جمموعات رئي�سية وهي التدقيق
والفح�ص املايل ،ومراجعة الأداء واملخاطر ،ودعم املحا�سبة.
يقع املقر الرئي�سي للجهاز يف برج ال�صقر � -شارع حمدان بن حممد� ،ص.ب� 435 :أبوظبي الإمارات العربية املتحدة.
بلغ عدد موظفي اجلهاز  134موظف كما يف  31دي�سمرب  135 : 2011( 2012موظف).

�	2أ�س�س �إعداد البيانات املالية
�	1.2أ�س�س الإعداد

لقد مت �إعداد البيانات املالية للجهاز وفق ًا ملعايري املحا�سبـة الدولية يف القطاع العام .
مت �إعداد البيانات املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
تعر�ض البيانات املالية بدرهم الإمارات العربية املتحدة “درهم” ،وهي العملة الرئي�سية للجهاز.

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

2.2
تتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد البيانات املالية مع تلك التي مت اتباعها يف ال�سنة املالية ال�سابقة.

�صفحة  6من 17
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إيضاحات حول البيانات المالية
 31ديسمبر 2012

�	2أ�س�س �إعداد البيانات املالية
 3.2التغريات امل�ستقبلية يف ال�سيا�سات املحا�سبية – معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع
العام ال�صادرة وغري ملزمة التطبيق
(تتم ـ ــة)

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 :2012
معيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام  – 28الأدوات املالية :العر�ض  -فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد
 1يناير .2013
معيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام  – 29الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س  -فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ
يف �أو بعد  1يناير .2013
معيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام  – 30الأدوات املالية :الإف�صاحات  -فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو
بعد  1يناير .2013
معيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام  – 32عقود االمتياز :املانح  -فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد 1
يناير .2014
حت�سينات يف معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع 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 ي�ؤثر 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.

التقديرات واالفرتا�ضات غري امل�ؤكدة

4.2
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 املالية القادمة.

�صفحة  7من 17
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3

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

1.3
امل�ساهمة املالية من حكومة �أبوظبي
يتم �إدراج املبالغ امل�ستلمة وامل�ستحقة 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 االيرادات الآخرى عند التمكن من تقييم نتيجة املعاملة بطريقة معقولة وبنا ًء على مرحلة اكتمال املعاملة يف
تاريخ املركز املايل.

ممتلكات ومعدات

2.3
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 الإيجار املتبقية لكل منها كما يلي:
�سنوات

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

4
4
3
4
3

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.

�	3.3أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
تتمثل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ يف �إن�شاء مبنى اجلهاز اجلديد ،ويتم �إدراجها �ضمن ممتلكات ومعدات على �أ�سا�س
التكلفة وفق ًا لن�سبة الإجناز يف تاريخ بيان املركز املايل .يتم حتويل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ �إىل فئة الأ�صول
املنا�سبة ويتم ا�ستهالكها وفق ًا لل�سيا�سات املو�ضحة �أعاله عند االنتهاء من �إن�شاء الأ�صل و البدء يف ا�ستخدامه.
�صفحة  8من 17
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3

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
الأ�صول غري امللمو�سة

(تتم ـ ــة)

4.3
تتمثل الأ�صول غري امللمو�سة يف برامج احلا�سب الآيل ،ويتم �إثباتها بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم ،كما يتم �إطفا�ؤها
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 القيمة الدفرتية .ويف حال وجد هذا امل�ؤ�شر ،وعندما تكون القيمة الدفرتية �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 تزيد القيمة املرحلة للأ�صل عن مبلغ اخلدمة القابل للإ�سرتداد.

املدينون والذمم املدينة الأخرى

5.3
تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي خم�صوم ًا منها املبالغ املقدر عدم حت�صيلها ،مل يتم تكوين خم�ص�ص للديون
امل�شكوك يف حت�صيلها يف � :2011( 2012صفر) ،كما مل يتم �شطب ديون خالل العام (� :2011صفر).

الدائنون والذمم الدائنة الأخرى

6.3
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.

خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

7.3
يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل يف القطاع العام رقم ( )25والذي
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.

النقد وما يعادله

8.3
ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد والأر�صدة لدى البنك والودائع التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ الإيداع.

املعامالت بالعمالت الأجنبية

9.3
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  9من 17
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4

النقد وما يعادله
2012

درهم

نقد لدى البنوك
عهد نرثية

5

2011

درهم

235,654

30,182,808

8,000

8,000

243,654

30,190,808

ح�ساب حكومة �أبوظبي

تقدم حكومة �أبوظبي م�ساهمات للجهاز لتغطية امل�صروفات الت�شغيلية التي يتكبدها خالل ال�سنة ،وبالتايل ال يحقق
اجلهاز �أي فائ�ض �أو عجز ويكون ر�صيد بيان الأداء املايل النهائي �صفر .يتم ا�ستالم جزءٍ من هذه امل�ساهمات كمبلغ
نقدي ،والباقي كذمم مدينة وذلك مقابل امل�صروفات املتكبدة وامل�ستحقة والغري م�سددة مثل مكاف�آت نهاية اخلدمة،
والإجازات وامل�صروفات الأخرى امل�ستحقة وهي متثل معامالت غري تبادلية للم�صروفات الت�شغيلية امل�ستحقة ومن �ضمن
املوازنة املعتمدة ،ويتم االعرتاف بها كذمم مدينة يف بيان املركز املايل بح�ساب حكومة �أبوظبي.
بالإ�ضافة �إيل ذلك ،تقوم احلكومة بتقدمي منح ل�سداد امل�صروفات الر�أ�سمالية للجهاز وفق ًا للموازنة املعتمدة .يتم �إدراج
املنح الر�أ�سمالية امل�ستلمة كمنح م�ؤجلة متعلقة بالأ�صول يف بيان املركز املايل ،ويتم ت�سجيلها يف بيان الأداء املايل على
�أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر املتوقع للأ�صول ذات ال�صلة.
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ح�ساب حكومة �أبوظبي

(تتم ـ ــة)
منح متعلقة
بامل�صروفات
الر�أ�سمالية
درهم

م�ساهمات متعلقة
بامل�صروفات
الت�شغيلية
درهم

الإجمايل
درهم

الر�صيد كما يف  1يناير 2011

6,031,482

17,680,570

23,712,052

م�ساهمات م�ستلمة خالل 2011

1,317,730

107,067,774

108,385,504

م�ساهمات حمققة ك�إيرادات خالل 2011

)(4,158,118

)(105,458,359

)(109,616,477

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب2011

3,191,094

19,289,985

22,481,079

م�ساهمات م�ستلمة خالل 2012

7,481,200

106,741,516

114,222,716

امل�سدد �إىل حكومة �أبوظبي خالل 2012

-

)(31,830,332

)(31,830,332

م�ساهمات حمققة ك�إيرادات خالل 2012

)(2,270,554

)(107,087,387

)(109,357,941

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2012

8,401,740

)(12,886,218

)(4,484,478

مبوبة يف بيان املركز املايل كما يلي:
2012

2011

منح م�ؤجلة متعلقة بالأ�صول

درهم

درهم

االلتزامات غري املتداولة
االلتزامات املتداولة

7,220,607

1,093,458

1,181,133

2,097,636

8,401,740

3,191,094

2012

2011

درهم

درهم

الأ�صول املتداولة

12,886,218

-

االلتزامات املتداولة

-

19,289,985

الر�صيد يف  31دي�سمرب
م�ساهمات متعلقة بامل�صروفات الت�شغيلية
ح�ساب حكومة �أبوظبي
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مدينون وذمم مدينة �أخرى

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
�سلف وقرو�ض موظفني

7

2012

2011

درهم

درهم

2,279,679

2,189,703

3,382,455

4,121,439

5,662,134

6,311,142

ممتلكات ومعدات
ال�سيارات
درهم

2012

التكلفة
الر�صيد كما يف  1يناير 2012
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2012
اال�ستهالك املرتاكم

الر�صيد كما يف  1يناير 2012

ا�ستهالك ال�سنة
اال�ستبعادات
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2012
�صايف القيمة الدفرتية كما يف
 31دي�سمرب 2012

الأثاث
واملفرو�شات
درهم

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

�أجهزة
ومعدات
مكتبية
درهم

�أعمال
ر�أ�سمالية قيد
الإجمايل
التنفيذ
درهم
درهم

501,000
)(111,000
390,000

2,574,921
10,780
2,585,701

4,120,895
638,443
)(190,231
4,569,107

3,825,879
2,710
3,828,589

1,384,582
44,078
1,428,660

13,452,482
13,452,482

12,407,277
14,148,493
)(301,231
26,254,539

332,533
51,000
)(111,000
272,533

1,750,698
587,026
2,337,724

3,417,975
510,941
)(190,230
3,738,686

3,058,352
730,530
3,788,882

1,253,297
84,994
1,338,291

-

9,812,855
1,964,491
)(301,230
11,476,116

117,467

247,977

830,421

39,707

90,369

13,452,482

14,778,423

2011

التكلفة
الر�صيد كما يف  1يناير 2011
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011
اال�ستهالك املرتاكم

الر�صيد كما يف  1يناير 2011

ا�ستهالك ال�سنة
اال�ستبعادات
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011
�صايف القيمة الدفرتية كما يف
 31دي�سمرب 2011

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
-

501,000

2,574,921

4,120,895

3,825,879

1,384,582

-

12,407,277

550,392
40,141
)(258,000
332,533

1,119,470
631,228
1,750,698

2,911,857
772,557
)(266,439
3,417,975

2,105,095
953,257
3,058,352

956,562
296,735
1,253,297

-

7,643,376
2,693,918
)(524,439
9,812,855

168,467

824,223

702,920

767,527

131,285

-

2,594,422
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8

الأ�صول غري امللمو�سة
2012

التكلفة
الر�صيد كما يف  1يناير
الإ�ضافات
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب
الإطفاء املرتاكم
الر�صيد كما يف  1يناير
الإطفاء لل�سنة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب

9

درهم

درهم

4,959,295

4,213,470

475,244

745,825

5,434,539

4,959,295

4,362,623

2,898,423

306,063

1,464,200

4,668,686

4,362,623

765,853

596,672

دائنون وذمم دائنة �أخرى

دائنون جتاريون
امل�صروفات امل�ستحقة

10

برامج حا�سب �آيل

2011

2012

2011

درهم

درهم

386,027

947,874

8,929,922

1,820,436

9,315,949

2,768,310

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

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

2012

2011

درهم

درهم

15,070,180

11,532,269

3,587,350

4,672,268

)(2,693,142

)(1,134,357

15,964,388

15,070,180

املوظفون من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة تطبق عليهم �أحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2000م ب�ش�أن معا�شات
ومكاف�آت التقاعد املدنية لإمارة �أبوظبي وتعديالته ،وقد بلغت م�ساهمات اجلهاز حل�ساب التقاعد ما قيمته 3,164,018
درهم لعام  2,754,460 :2011( 2012درهم).
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امل�صروفات الإدارية والعمومية

�سفر ومهمات ر�سمية
�أتعاب خدمات توظيف
�أتعاب ا�ست�شارية
الإيجار
�صيانة احلا�سب الآيل
م�صروفات �أخرى

12

2012

2011

درهم

درهم

1,163,434

504,628

387,266

525,261

654,814

755,172

2,606,825

2,574,777

1,341,730

1,469,489

2,991,152

1,951,865

9,145,221

7,781,192

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 تكون 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
م�ساهمة حكومة �أبوظبي

2012

2011

درهم

درهم

109,357,941

109,616,477

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:

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

بلغت االلتزامات واالرتباطات الر�أ�سمـالية املتـعاقد عليها كما يف  31دي�سمرب  ،2012والتي مل يتم تكوين خم�ص�ص لها ما
قيمته  4,622,484درهم ( 7,224,475 :2011درهم).

�	14أهداف و�سيا�سات �إدارة املخاطر املالية
خماطر العمالت

1.14
�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 ومعظم عملياته املالية 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.

خماطر �أ�سعار الفائدة

2.14
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 �أ�سعار الفائدة.

خماطر الإئتمان

3.14
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 تت�ساوى مع التزاماته نحوهم ومراقبة الذمم املدينة القائمة.

15

القيم العادلة للأدوات املالية

ت�شتمل الأدوات املالية على الأ�صول املالية وااللتزامات املالية ،وت�شتمل الأ�صول املالية على نقد وما يعادله واملدينون
والذمم املدينة الأخرى ،كما ت�شتمل االلتزامات املالية على الدائنني 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.
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بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية

 1.16يتم �إعداد موازنة اجلهاز على �أ�سا�س نقدي با�ستخدام الت�صنيف على �أ�سا�س طبيعة امل�صروفات للفرتة من
 1يناير �إىل  31دي�سمرب وهي نف�س فرتة البيانات املالية .مت املوافقة على املوازنة من قبل �سمو ويل عهد �أبوظبي رئي�س
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي يف  15دي�سمرب .2011
 2.16يختلف �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 بنا ًء
على الأ�سا�س النقدي .مت �إعادة عر�ض املبالغ يف البيانات املالية من �أ�سا�س اال�ستحقاق �إىل الأ�سا�س النقدي ،كما مت �إعادة
تبويبها بحيث تكون على نف�س الأ�سا�س امل�ستخدم يف املوازنة املعتمدة .وبنا ًء 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.
 3.16يف حالة اختالف �أ�سا�س �إعداد املوازنة عن �أ�سا�س �إعداد البيانات املالية ف�إن معيار املحا�سبة الدويل يف
القطاع 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.
“ 4.16الإختالفات يف الأ�سا�س” يحدث عندما يتم �إعداد املوازنة املعتمدة بنا ًء على �أ�سا�س خمتلف عن الأ�سا�س
املحا�سبي� .إن اجلهاز يقوم ب�إعداد املوازنة بنا ًء على الأ�سا�س النقدي بينما يتم �إعداد البيانات املالية على �أ�سا�س
اال�ستحقاق.
“ 5.16الإختالفات 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.
“ 6.16الإختالفات يف املن�ش�أة” يحدث عندما يتم �إغفال برامج �أو �أن�شطة ت�شكل جزء ًا من املن�ش�أة التي يتم �إعداد
بياناتها املالية .ال يوجد اختالفات باملن�ش�أة حيث مل يتم �إغفال برامج �أو �أن�شطة ت�شكل جزء ًا من موازنة املن�ش�أة عند �إعداد
البيانات املالية.
�	7.16إن الإختالفات يف العر�ض هي نتيجة الإختالفات يف التبويب املعتمد لعر�ض بيان التدفقات النقدية وبيان
مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية.
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(تتم ـ ــة)
 16بيان مقارنة املوازنة واملبالغ الفعلية
	8.16ال يوجد اختالفات 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  2012كما يلي:
2012

الت�شغيلية
درهم

اال�ستثمارية
درهم

�صايف املدفوعات
درهم

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

)(22,519,609

)(7,427,545

)(29,947,154

االختالفات

-

-

-

املبالغ الفعلية يف بيان التدفقات النقدية

)(22,519,609

)(7,427,545

)(29,947,154

9.16

تف�سري االختالفات بني املبالغ الفعلية واملوازنة

�إن �إجمايل الإختالف البالغ  99,943,462درهم نتج عن �إعادة جدولة خطة م�شروع مبنى اجلهاز واملدرج �ضمن املوازنة
الر�أ�سمالية وتخفي�ض الإنفاق ملوازنة امل�صروفات الت�شغيلية.

�	17أرقام املقارنة
مت �إعادة عر�ض �أرقام املقارنة لتتوافق مع عر�ض ال�سنة احلالية فيما يتعلق ب�إعادة تبويب ح�ساب حكومة �أبوظبي �إىل منح
حكومية م�ؤجلة وح�ساب حكومة �أبوظبي (�إي�ضاح � .)5إن �إعادة التبويب مل ت�ؤثر على عر�ض بيان الأداء املايل للأعوام
ال�سابقة.

�صفحة  17من 17

البيانات المالية المدققة للعام 2012
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