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قرار رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم ( )53لسنة 2020
بشأن قواعد تعيين مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابة
جهاز أبوظبي للمحاسبة
رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.
> بعد االطالع على القانون رقم ( )19لسنة  2020بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة.
> وعلى القانون االتحادي رقم ( )12لسنة  2014في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
> وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية.
> وعلى القانون رقم ( )1لسنة  2017بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
> وعلى المرسوم األميري رقم ( )4لسنة  2020بشأن تعيين رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.
> وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ( )12لسـنة  2016بشـأن الالئحـة التنفيذيـة للقانـون رقـم ( )12لسـنة 2014
بشـأن تنظيـم مهنـة مدققـي الحسـابات.
> وعلى القرار الوزاري رقم ( )403لسنة  2015بشأن المعايير الدولية لمهنة التدقيق.
> وعلـى قـرار رئيـس المجلـس التنفيـذي رقـم ( )50لسـنة  2014بشـأن مـدة تعييـن مدقـق الحسـابات
الخارجـي.
> وعلـى قـرار المجلـس التنفيـذي رقـم ( )86لسـنة  2020بشـأن تعييـن مدقـق الحسـابات الخارجـي للجهـات
والشـركات الحكوميـة.
> وعلـى قـرار رئيـس جهـاز أبوظبـي للمحاسـبة رقـم ( )1لسـنة  2017بشـأن تدقيـق البيانـات الماليـة للجهـات
الخاضعـة.
أصدرنا القرار اآلتي:
المادة األولى

ُتصدَ ر قواعد تعيين مدققي الحسابات المرفقة بهذا القرار ،وتسري على كافة الجهات الخاضعة لرقابة
جهاز أبوظبي للمحاسبة ومدققي الحسابات لتلك الجهات وفق ًا ألحكامها.
المادة الثانية
يُلغى قرار رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم ( )5لسنة  2014بشأن قواعد تعيين مدققي الحسابات.
المادة الثالثة
يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.

حميد عبيد ابوشبص
رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة
المرفقات:
قواعد تعيين مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة
صدر عنا في أبوظبي:
التـــــــاريخ  13 :ديسمبر  2020م.
الموافق  28 :ربيع الثاني  1442هـ.
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مادة ()1
تعريفات
فــي تطبيــق هــذه القواعــد ،يكــون للكلمــات والعبــارات اآلتيــة أدنــاه المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا
مــا لــم يقتضــي ســياق النــص غيــر ذلــك:
الدولة

 :اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

 :إمارة أبوظبي.

الحكومة

 :حكومة أبوظبي.

الوزارة

 :وزارة االقتصاد لدولة االمارات العربية المتحدة.

قانون تنظيم المهنة

 :القانون االتحادي رقم ( )12لسنة  2014بشأن تنظيم مهنة مدققي

الشريك المسؤول

في حكمه.
األقارب

 :األقارب من الدرجة األولى حتى الرابعة.

المخالفات المالية

 :المخالفات المالية واإلدارية المحددة في قانون الجهاز.

واإلدارية
معايير التدقيق المعتمدة  :المعايير التي يحددها الجهاز أو تصدر عنه بشأن تنفيذ مهام تدقيق البيانات
المالية من قبل مدقق الحسابات للجهات الخاضعة.
قائمة مدققي الحسابات  :قائمة بمدققي الحسابات يعدها ويعتمدها ويعدلها الجهاز من حين إلى
آخر ،من مدققي الحسابات المرخص لهم بواسطة الوزارة والسلطة
المختصة بمزاولة المهنة في الدولة وفق قانون تنظيم المهنة ،والمؤهلين
وفق ًا للمعايير والضوابط التي يصدرها ويعتمدها الجهاز وفق أحكام قانون

الحسابات.
قانون الجهاز أو القانون

 :القانون رقم ( )19لسنة  2020بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة.

الجهاز

 :جهاز أبوظبي للمحاسبة.

الرئيس

 :رئيس الجهاز.

السلطة المختصة

 :السلطة المحلية المعنية.

قواعد تعيين مدققي

 :قواعد تعيين مدققي الحسابات للجهات الخاضعة للجهاز ،والصادرة عن

الحسابات ،أو القواعد

الجهاز والتشريعات األخرى ذات الصلة ،لتقديم خدمات تدقيق البيانات
المالية للجهات الخاضعة.
إرشادات التطبيق ،أو

أوراق العمل

المهنة
مدقق الحسابات

 :الشخص الطبيعي أو االعتباري المقيد بسجل مدققي الحسابات

عليها مدقق الحسابات أو يقوم بإعدادها خالل مهمة تدقيق البيانات
المالية.
نزاع قضائي

أي شركة مسجلة في الدولة وتكون مملوكة بالكامل ألشخاص من

شركة تدقيق محلية

مواطني الدولة من ضمن المرخص لهم بواسطة الوزارة والسلطة
المختصة بمزاولة المهنة في الدولة ،والمقيدين في قائمة مدققي
الحسابات وفق أحكام هذه القواعد.
خدمات تدقيق البيانات

 :خدمات تدقيق البيانات المالية التي تشمل البيانات والحسابات والقوائم

المالية ،أو خدمات

والمعلومات المالية وغيرها من البيانات والتقارير المالية التي تعدها

التدقيق

الجهة الخاضعة بصورة دورية وتتطلب إبداء رأي مستقل بشأنها.

 :أي نزاع أو مساءلة قضائية أو تنظيمية داخل الدولة أو خارجها يكون مدقق
الحسابات طرف ًا فيها نتيجة إساءة تصرف أو إهمال أو أية مخالفات مهنية
أو قانونية أخرى.

المادة ()2
نطاق تطبيق القواعد

المزاولين للمهنة لدى الوزارة ،والمسؤول عن تدقيق البيانات المالية
للجهات الخاضعة.

 :أي مستندات تتضمن خطوات وإجراءات التدقيق أو الســجالت والملفــات
والبيانات والمالحظات والملخصات المتعلقــة بالجهة الخاضعة يطلع

الجهاز ألغراض تطبيق تلك القواعد.

 :مهنة تدقيق الحسابات.

 :إرشادات تطبيق القواعد ،والصادرة وفق المادة ( )19منها.

اإلرشادات

الجهاز بموجب أحكام القانون وأية تعديالت أو إرشادات أو لوائح يصدرها

الجهة الخاضعة أو الجهة  :الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز وفق ًا ألحكام قانون الجهاز.

 :شريك مكتب التدقيق المسؤول عن مهمة تقديم خدمات التدقيق أو من

 .1تسـري أحـكام هـذه القواعـد علـى كافـة الجهـات الخاضعـة وعلـى مدققـي الحسـابات لتلـك الجهـات،
وتفسـر وفقـ ًا ألحـكام قانـون الجهـاز والتشـريعات ذات الصلـة.
 .2يجـب علـى الجهـة الخاضعـة االلتـزام بهـذه القواعـد وتطبيقهـا ألغـراض تعييـن مدقـق حسـابات
لتدقيـق بياناتهـا الماليـة وفقـ ًا لمعاييـر التدقيـق المعتمـدة مـن الجهـاز.
 .3يعتمـد رئيـس الجهـاز بشـكل سـنوي قائمـة تحـدد الجهـات الخاضعـة التـي سـيتم تدقيـق بياناتهـا
الماليـة بشـكل مباشـر مـن قبـل الجهـاز أو نيابـة عنـه وفقـ ًا لخطـة العمـل المعتمـدة.
 .4يجـوز ألي جهـة أخـرى تطبيـق هـذه القواعد ،علـى أال يترتب عن ذلك أية مسـؤولية قانونيـة أو تعاقدية
علـى الجهاز.
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المادة ()3
إجراءات تعيين مدقق الحسابات
تتبـع الجهـة الخاضعـة اإلجـراءات الموضحـة فـي هـذا الفصـل ألغـراض تعييـن مدقـق الحسـابات
لتدقيـق بياناتهـا الماليـة أو إلصـدار أي رأي مهنـي وفقـ ًا لمعاييـر التدقيـق المعتمـدة مـن الجهـاز.

 .3أن يحدد طلب العروض اآلتي:
أ .الشـروط الخاصـة بطريقـة تقديـم المعلومـات الفنيـة والماليـة للعـرض ،علـى أن يتـم تقديمهـا
فـي مظروفيـن منفصليـن بحيـث يحتـوي المظـروف األول علـى العـرض الفنـي والثانـي علـى
العـرض المالـي.
ب .فترة التعاقد والشروط العامة للتعاقد.

المادة ()4
أسلوب ومدة التعيين
 .1يجـب علـى الجهـة الخاضعـة طلـب عـروض خدمـات التدقيـق مـن خمسـة مدققـي حسـابات علـى
األقـل مـن بينهـا شـركتين محليتيـن علـى األقـل ،علـى أن يكونـوا مـن ضمـن المدرجيـن فـي قائمـة
مدققـي الحسـابات.
 .2يكـون تعييـن مدقق الحسـابات على أسـاس سـنوي ،علـى أال تتجاوز المـدة الكليـة للتعيين أربعة
سـنوات متتالية بحـد أقصى.
 .3عنـد إعـادة تعييـن مدقـق الحسـابات مـن سـنة ماليـة إلـى أخـرى فـي حـدود القيـد الزمنـي الموضح
فـي البنـد الثانـي مـن هـذه المـادة ،يجـب أن يتـم تقييـم مؤشـرات جـودة التدقيـق فيمـا قـام بـه
المدقـق المعنـي مـن أعمـال خالل العام المنصـرم ،وأن يتم تقديم جميع خطابـات اإلقرار الواردة
فـي هـذه القواعـد واألخـذ بعيـن االعتبـار مالحظـات الجهـاز عـن أداء المدقـق وكل ما قـد يؤثر على
قـرار إعـادة تعيينـه.
 .4ال يجـوز تعييـن مدقق الحسـابات أو الشـريك المسـؤول ألغـراض تدقيق البيانـات المالية للجهة
الخاضعـة ،إال بعـد انقضـاء فتـرة قدرهـا ثلاث سـنوات مـن نهاية مـدة القيـد الزمني المحـددة في
البنـد الثانـي من هـذه المادة.

المادة ()5
طلب عروض خدمات التدقيق
 .1تص ــدر الجه ــة الخاضع ــة طلب ــات ع ــروض خدم ــات التدقي ــق م ــن مدقق ــي الحس ــابات المدرجي ــن
ضم ــن قائم ــة مدقق ــي الحس ــابات عل ــى النح ــو ال ــوارد ف ــي الم ــادة ( )4م ــن ه ــذا الفص ــل ،وف ــق
الضواب ــط التالي ــة:
 .2أن يتضمن طلب عروض خدمات التدقيق ما يلي:
أ .اسم الجهة الخاضعة ونبذة عنها ووصف لطبيعة نشاطها.
ب .نطاق التدقيق وفق ًا لمعايير التدقيق المعتمدة على أن يشمل:
ً
أوال :البيانات المالية للجهة الخاضعة.
ثاني ًا :نظم الرقابة المالية على إعداد التقارير المالية.
ثالثـ ًا :متطلبـات قانـون النظـام المالـي وتعليمـات دائـرة الماليـة فيمـا يخـص إعـداد وتنفيـذ
الموازنـة والقـرارات المؤيـدة والتعاميم ذات الصلـة ،والمتطلبات القانونيـة والتنظيمية
األخـرى ذات األثـر المالـي علـى بياناتهـا الماليـة.
ج.
10

أسباب تغيير مدقق الحسابات الحالي.
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ج .التواريخ الرئيسية لتنفيذ أعمال خدمات التدقيق.
د .طريقة وجهة االتصال الستقبال والرد على االستفسارات المتعلقة بطلب العروض.
هـ .وسيلة استالم العروض وتاريخ اإلقفال.
 .4أن يحتـوي طلـب العـروض علـى قائمـة بالمعلومـات المطلـوب تقديمهـا مـن مدقـق الحسـابات
والنمـاذج المتعلقـة بهـا وبحـد أدنـى مـا يلـي:
أ .اسـم الشـريك المسـؤول وجميـع الشـركاء المشـاركين فـي مهمـة التدقيـق ،باإلضافـة إلـى
أسـماء أعضـاء فريـق العمـل الـذي سـيقوم بعمليـة التدقيـق.
ب .الرخصة التجارية ورخصة مزاولة المهنة الصادرة عن وزارة االقتصاد والسلطة المختصة.
ج .خطاب إقرار وتعهد باالسـتقاللية من الشـريك المسـؤول وجميع الشـركاء المشـاركين في
مهمـة التدقيـق وكافـة أعضاء فريـق التدقيق وفق ًا ألحـكام المادة (.)6
د .خطـاب إقـرار مـن مدقق الحسـابات بتحمل مسـؤولية األضـرار الناجمة عن الخطـأ أو التقصير
المهنـي الـذي يصـدر عنـه فـي أداء مهمتـه دون تحديـد سـقف لمسـؤولية مدقـق الحسـابات
اسـتيفاء للضوابـط الصـادرة عـن الـوزارة أو السـلطة المختصـة.
تجـاه الجهـة أو الغيـر،
ً
ه .األعمـال المهنيـة األخـرى غيـر خدمـات التدقيـق التـي قدمهـا أو يقدمهـا مدقـق الحسـابات
للجهـة الخاضعـة خلال آخـر ثلاث سـنوات.
و .السـيرة الذاتيـة والمؤهلات المهنيـة والخبـرات العمليـة للشـريك المسـؤول وأعضـاء فريـق
التدقيـق المقترحيـن مـن المدرجيـن ضمـن قائمـة مدققـي الحسـابات بالجهـاز.
ز .بيـان بعـدد سـاعات التعليـم المهنـي المسـتمر التـي حصـل عليهـا أعضـاء فريـق التدقيق خالل
الثلاث سـنوات األخيرة.
ح .السـيرة الذاتيـة للخبـراء المتخصصيـن فـي األنشـطة ذات الطبيعـة الفنيـة الخاصـة مثـل
مراجعـة الضرائـب ومجـال تقنيـة المعلومـات ومراجعـة تقييـم األصـول متـى تطلـب األمـر ذلـك.
ط .خطة ومنهجية التدقيق المقترحة.
ي .وصف لنظام ومنهجية رقابة الجودة لدى مدقق الحسابات.
ك .خطـاب إقـرار وتعهـد بالمحافظـة علـى سـرية المعلومـات مـن الشـريك المسـؤول وجميـع
الشـركاء المشـاركين فـي مهمـة التدقيـق وكافـة أعضـاء فريـق التدقيـق وفقـ ًا ألحـكام المـادة
(.)10
ل .بيان بالنزاعات القضائية التي يكون مدقق الحسابات طرف ًا فيها.
م .سـاعات العمـل المقترحـة لـكل عضو مـن أعضاء فريـق التدقيق على أن يتم تخصيص نسـبة
ال تقـل عـن  30%من سـاعات العمـل للمدققين من مواطنـي الدولة.
اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﻬﺮس
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ن .بيـان بإجمالـي األتعـاب المهنيـة المطلوبـة موضحـ ًا بـه تكلفـة سـاعة عمـل كل عضـو مـن
أعضـاء فريـق التدقيـق والخبـراء المتخصصيـن وأيـة مصاريـف متعلقـة بالعمـل المطلـوب
تنفيـذه.
ذـ .أية معلومات أخرى تساعد في تقييم العروض وفق معايير التقييم المعتمدة.

المادة ()6
تقييم االستقاللية
ً
شـكال وموضوعـ ًا مـن خلال
 .1يجـب تقييـم اسـتقاللية مدقـق الحسـابات والتأكـد مـن أنـه مسـتقل
اآلتـي:

 .2التحقـق مـن أن سـاعات العمـل المقترحـة لـكل عضـو مـن أعضـاء فريـق التدقيـق معقولـة
وتتناسـب مـع حجـم أعمـال التدقيـق وال تؤثـر علـى جـودة التدقيـق.
 .3التأكـد مـن امتلاك أعضـاء فريـق العمـل المقتـرح للمهـارات والخبـرات الالزمـة والمناسـبة فـي
مجـال أعمـال الجهـة الخاضعـة.
 .4مراجعـة السـير الذاتيـة ألعضـاء فريق التدقيـق المقترحين وتقييـم مؤهالتهم العلميـة والمهنية
وخبراتهـم العمليـة والتزامهـم بسـاعات التعليم المهني المسـتمر.
 .5التأكـد فيمـا إذا كان لـدى مدقـق الحسـابات خبـراء متخصصيـن لتدقيـق األنشـطة ذات الطبيعـة
الفنيـة الخاصـة متـى تطلـب األمـر ذلـك.

أ .التـزام مدقـق الحسـابات التـام بقواعـد السـلوك المهنـي الصـادرة عـن االتحـاد الدولـي
للمحاسـبين ،وأي ضوابـط أخـرى تصدرهـا الـوزارة أو السـلطة المختصـة أو الجهـاز مـن حيـن
إلـى آخـر.

 .6التأكـد مـن أن يتضمـن فريـق التدقيـق المقتـرح أعضـاء مـن مواطنـي الدولـة وفقـ ًا للنسـبة
المحـددة فـي المـادة ( ،)5وأن يتـم اسـتبعاد العـرض فـي غيـاب ذلـك.

ب .عـدم وجـود أيـة مصلحـة ماليـة للشـريك المسـؤول والشـركاء اآلخريـن وكافـة أعضـاء فريـق
التدقيـق أو ألقاربهـم إلـى الدرجـة الرابعـة فـي الجهـة الخاضعـة التـي تـم تعيينهـم لتدقيـق
بياناتهـا الماليـة خلال سـريان فتـرة تعييـن مدقـق الحسـابات أو أي تجديـد لهـا.

المادة ()8
مراقبة الجودة

ج .عـدم قيـام مدقـق الحسـابات بأية أعمال مهنيـة أخرى في الجهـة الخاضعة التي يقـوم بتدقيق
بياناتهـا الماليـة غيـر خدمـات تدقيـق البيانات الماليـة ،كالقيـام بتقديم خدمات إعداد السـجالت
المحاسـبية أو خدمـات تصميـم نظـم المعلومـات الماليـة وتصميـم نظـم الرقابـة الداخليـة
وتطبيقهـا أو خدمـات التقييـم أو خدمـات التأميـن أو خدمـات التدقيـق الداخلـي أو خدمـات
االستشـارات القانونيـة أو االسـتثمارية أو الضريبيـة أو خدمـات األعمـال البنكيـة االسـتثمارية
أو خدمات الموارد البشـرية ،على سـبيل المثال ال الحصر ،أو أية خدمات من شـأنها أن تجعله
ً
أعمـاال قـام أو يقـوم بتنفيذهـا أو تجعلـه فـي حكـم اإلداري أو الموظـف أو المستشـار
يدقـق
للجهـة الخاضعـة.
 .2يتعيـن علـى الجهـة الخاضعـة اسـتبعاد أي عرض خدمـات تدقيـق إذا تبين عدم اسـتقاللية مدقق
ً
شـكال أو موضوعـ ًا .كمـا يجـب إنهـاء خدمـات مدقـق الحسـابات المعين فـور ًا متى ما
الحسـابات
تبيـن عدم اسـتقالليته.

المادة ()7
مؤشرات جودة التدقيق
بجـب علـى الجهـة الخاضعـة التأكـد مـن أن مدقـق الحسـابات لديـه الخبـرة المهنيـة فـي المجـال
الـذي تعمـل فيـه تلـك الجهـة ،والكـوادر الفنيـة الضروريـة والالزمـة للقيـام بأعمـال تدقيـق البيانـات
الماليـة فـي المواعيـد المحـددة لذلـك ،وأنـه علـى اطلاع بمعاييـر التدقيـق الدوليـة ومعاييـر التدقيـق
المعتمـدة مـن الجهـاز وأفضـل الممارسـات الدوليـة فـي نفـس المجـال وذلـك عـن طريـق اآلتـي:
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 .1تقييـم منهجيـة التدقيـق المقترحـة مـن ِقبَـل مدقـق الحسـابات والتأكـد مـن اسـتيفائها لجميـع
متطلبـات معاييـر التدقيـق الدوليـة ومعاييـر التدقيـق المعتمـدة مـن الجهـاز.
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بجب على الجهة الخاضعة التحقق من اآلتي:
 .1وجـود إجـراءات لمراقبـة الجـودة مطبقـة مـن قبـل مدقـق الحسـابات وفقـ ًا لمعاييـر التدقيـق
المعتمـدة.
 .2أداء شـركة مدقـق الحسـابات داخـل الدولـة وخارجهـا فـي آخـر خمـس سـنوات بحيـث يتـم منـح
نقـاط التقييـم للشـركات التـي لـم تكـن طرفـ ًا فـي أي نـزاع قضائـي ناتـج عـن إسـاءة تصـرف أو
إهمـال جسـيم فـي أداء خدمـات التدقيـق خلال السـنوات الخمـس األخيـرة.

المادة ()9
تقييم سرية المعلومات
يجب على الجهة الخاضعة الحصول على التعهدات اآلتية من مدقق الحسابات:
 .1تعهـدات مدقـق الحسـابات وأعضـاء فريـق التدقيـق بعـدم الكشـف عـن أيـة معلومـات يطلـع
أو يحصـل عليهـا أي منهـم بمناسـبة أداء عملـه ،وعـدم كشـف هـذه المعلومـات أو أوراق عمـل
مدقـق الحسـابات ألي مـن موظفي مدقق الحسـابات اآلخرين خارج فريـق التدقيق للجهة أو ألي
شـخص أو جهـة أخـرى دون موافقـة خطيـة مـن الجهـة الخاضعـة.
 .2تعهـد مدقـق الحسـابات بااللتـزام بعـدم نسـخ أو نقـل مسـتندات الجهـة الخاضعـة الداعمـة
ألعمـال التدقيـق سـواء كان ذلـك يدويـ ًا أو إلكترونيـ ًا ،خـارج مقـار الجهـة ،وأن يعمـل علـى توثيـق
إجـراءات التدقيـق فـي ملـف التدقيـق واالحتفـاظ بـه سـواء كان يـدوي أو الكترونـي داخـل مقـار
شـركة مدقـق الحسـابات باإلمـارة ووفـق الضوابـط الصـادرة مـن الـوزارة أو السـلطة المختصـة
أو الجهـاز مـن حيـن إلـى آخـر .وعلـى الجهـة الخاضعـة التأكـد مـن االحتفـاظ بالمسـتندات الداعمـة
اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﻬﺮس
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لملـف التدقيـق علـى النحـو الـذي يضمـن الحفـاظ على سـريتها وسـهولة الوصول إليهـا من قبل
مدقـق الحسـابات عنـد الحاجـة.
 .3يجـب اسـتبعاد أي عـرض خدمـات تدقيـق إذا لـم يقـدم مدقـق الحسـابات التعهـدات المطلوبـة
أعلاه والمسـتندات المؤيـدة التـي تؤكـد االلتـزام بهـا.

المادة ()10
إجراءات التقييم الفني والمالي لعروض التدقيق
 .1يتعيـن علـى الجهـة الخاضعـة تقييـم عـروض خدمـات التدقيـق وفقـ ًا ألحـكام هـذه القواعـد
وضوابـط التقييـم المنصـوص عليهـا في إرشـادات التطبيق التـي تصدر بموجب المادة التاسـعة
عشـر.
 .2يتـم تقييـم العـروض بواسـطة فريـق مكـون مـن ذوي الخبـرة ،علـى أن يكـون مـن بينهـم أعضـاء
مـن اإلدارة الماليـة والتدقيـق الداخلـي واإلدارة القانونيـة ،يتـم تحديدهم من ِقبل المسـؤولين عن
الحوكمـة بالجهـة الخاضعـة ،مثـل رئيـس الجهـة أو مجلـس اإلدارة أو لجنـة التدقيـق أو مـن فـي
حكمهـم.
 .3يتم استخدام نظام األوزان لتحديد أفضل عرض على النحو التالي:
أ .التقييم الفني ،ويتضمن اآلتي:
ً
أوال :التقييم الفني بنسبة (.)70%
ثاني ًا :القيمة المحلية المضافة ،بنسبة (.)15%
ب .التقييم المالي للعرض ،بنسبة (.)15%

المادة ()11
القيمة المحلية المضافة
 .1تهـدف القيمـة المحليـة المضافة المشـار إليها في هـذه القواعد إلى تنمية رأس المال البشـري
المواطـن ،ودعـم االقتصـاد المعرفـي والمهني في اإلمـارة وتعزيز التنافسـية للشـركات الوطنية.
 .2تطبـق نسـبة القيمـة المحليـة المضافـة فـي تقييـم عـروض خدمـات التدقيـق التـي تتقـدم بهـا
شـركات تدقيـق الحسـابات التـي تسـتوفي الشـروط التاليـة:
أ .أال تقـل نسـبة كادر المدققيـن مـن مواطنـي الدولـة لـدى شـركة مدقـق الحسـابات عـن ()25%
علـى األقـل مـن عـدد الوظائـف المشـغولة لـدى الشـركة فـي تاريـخ تقديـم العـرض.
ب .أال تقـل نسـبة الشـركاء فـي شـركة مدقـق الحسـابات المقيديـن بسـجل مزاولـة المهنـة
بالـوزارة مـن مواطنـي الدولـة عـن ( )50%مـن عـدد الشـركاء فـي الشـركة.

المادة ()12
التعيين وخطاب االرتباط
ُ .1تعين الجهة الخاضعة مدقق الحسابات الذي حاز على أفضل تقييم مجمع.
 .2يتـم تعييـن مدقـق الحسـابات بموجب خطـاب ارتباط يوثـق حقـوق وواجبات ومسـؤوليات الجهة
الخاضعـة ومدقـق الحسـابات والمخرجات والتوقيت وشـروط وأحكام سـداد األتعـاب واالتصال
وحـل المنازعـات فـي حـال حدوثهـا ،علـى أن يكـون متوافقـ ًا مـع القوانيـن واألنظمـة واللوائـح
المتعلقـة بمهنـة التدقيـق بالدولـة واإلمـارة ومـع المعاييـر المهنيـة ومعاييـر التدقيـق المعتمدة
مـن الجهـاز وهـذه القواعـد.

 .4عنـد اسـتالم الجهـة الخاضعـة لكافـة العـروض وفق ًا للتاريـخ المحدد فـي طلب عـرض الخدمات،
يتـم فتـح العـروض الفنيـة فقـط وإعـداد كشـف لتسـجيل تفاصيل تلـك العروض.
 .5يجب القيام ً
أوال بإجراء التقييم الفني للعروض دون التطرق للتقييم المالي للعروض.
 .6بعـد االنتهـاء مـن تقييـم العـروض الفنيـة ،يتـم فتـح العـروض الماليـة فقـط لمدققي الحسـابات
الذيـن تـم قبـول عروضهـم الفنيـة وتقييمهـا وفقـ ًا لآلتـي:
أ .احتسـاب متوسـط األتعـاب للعـروض الفنيـة المقبولـة واسـتبعاد العـروض التي تقـل أو تزيد
عـن  %50مـن متوسـط األتعـاب.
ب .مطابقة الساعات المقترحة في العرض المالي مع العرض الفني.
 .7يتـم إعـداد تقريـر التقييـم المجمـع والتوصيـة مـن قبـل فريـق التقييـم ،ورفعـه لالعتمـاد وفقـ ًا
للصالحيـات المخولـة داخـل الجهـة المتعلقـة بسـلطة تعييـن مدقـق الحسـابات.
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المادة ()13
قائمة مدققي الحسابات

ثالثـ ًا :الرخصـة التجاريـة ورخصـة مزاولـة المهنـة الصـادرة عـن وزارة االقتصـاد والسـلطة
ا لمختصـة .

 .1يعـد الجهـاز ويصـدر وفقـ ًا لمـا يـراه مناسـب ًا مـن ضوابـط وشـروط ،قائمـة مدققـي الحسـابات
لـدى الجهـاز لتقديـم خدمـات التدقيـق للجهـات الخاضعـة.

رابعـ ًا :عـدد المدققيـن لـدى شـركة مدقـق الحسـابات ودرجاتهـم الوظيفيـة ومؤهالتهـم
ا لمهنيـة .

 .2يشـترط في من يقيد اسـمه في القائمة أن يكون مقيد ًا في سـجل مدققي الحسابات المزاولين
للمهنـة لدى الوزارة أو لدى السـلطة المختصة.

خامس ًا :عدد المدققين من مواطني الدولة ودرجاتهم الوظيفية ومؤهالتهم المهنية.

 .3يقـوم الجهـاز بتحديـد المعاييـر والشـروط والمسـتندات الخاصـة بـاإلدراج فـي قائمـة مدققـي
الحسـابات.
 .4ال يجـوز للجهـات الخاضعـة التعاقـد مـع أي مدقـق حسـابات لتقديـم خدمـات تدقيـق البيانـات
الماليـة ،إال مـن كان مدرجـ ًا ضمـن مدققـي الحسـابات المقيديـن بقائمـة مدققـي الحسـابات
الصـادرة بموجـب أحـكام هـذه المـادة.

المادة ()14
تقارير مدقق الحسابات
 .1ألغـراض تنفيـذ خدمـات تدقيـق البيانـات الماليـة بالجهـة الخاضعـة ،يطبـق مدقـق الحسـابات
معاييـر التدقيـق المعتمـدة التـي يحددهـا الجهـاز أو التـي تصـدر عنـه ،وتكـون لـه الواجبـات
والصالحيـات المنصـوص عليهـا بهـا.
 .2يقـدم مدقـق حسـابات الجهـة الخاضعـة للجهـاز التقاريـر التاليـة حـول مهـام التدقيـق بالجهـة
الخاضعـة:
أ .قبـل  31ديسـمبر مـن كل عـام تقريـر متابعـة مرحلـي حـول سـير أعمـال التدقيـق بالجهـة
الخاضعـة ،يتضمـن البيانـات األساسـية للمهمـة ،فريـق العمـل وخبراتـه ،خطـة واسـتراتيجية
تدقيـق البيانـات الماليـة ،نتائـج االختبـارات المرحليـة المنفـذة حتـى تاريـخ تقديم التقريـر واألمور
الجوهريـة التـي اسـترعت انتباهـه وإجـراءات التدقيـق بشـأنها.
ب .قبـل  31مـارس مـن كل عـام تقرير متابعة نهائي حول سـير أعمال التدقيـق بالجهة الخاضعة
والـرأي الصـادر حـول البيانـات الماليـة وأنظمـة الرقابـة الماليـة علـى التقاريـر الماليـة لديهـا
والتزامهـا بقانـون النظـام المالـي وتعليمات دائـرة المالية والمتطلبـات القانونيـة والتنظيمية
ذات األثـر المالـي واألمـور الجوهريـة التـي اسـترعت انتباهـه وإجـراءات التدقيـق المنفـذة ،أو
أسـباب عـدم االنتهـاء مـن عمليـة التدقيـق واألمـور المعلقـة.
ج .تقريـر سـنوي ألغـراض تحديـث قائمـة مدققـي الحسـابات ،يتضمـن ،علـى سـبيل المثـال ال
الحصـر ،البيانـات التاليـة:
ً
أوال :الشكل القانوني والهيكل التنظيمي لشركة مدقق الحسابات المسجلة.
ثانيـ ًا :إذا كان مدقـق الحسـابات فـرع مـن شـركة أجنبيـة ،معلومـات حـول الشـركة األم لمدقـق
الحسـابات وطبيعـة العالقـة التعاقديـة معهـا.
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سادسـ ًا :أسـماء المدققيـن المسـؤولين عـن القيـام بمهـام التدقيـق للجهـات الخاضعـة
ودرجاتهـم الوظيفيـة وشـهادتهم المهنيـة وخبراتهـم العمليـة.
سابع ًا :أطر الحوكمة والرقابة الداخلية المطبقة.
ثامنـ ًا :بيـان باإلجـراءات المتبعـة لاللتـزام بسـرية المعلومـات وفـق متطلبـات هـذه القواعـد
مشـفوع ًا بتقريـر مـن جهـة مسـتقلة للتــأكيد بـأن ملفـات تدقيـق الجهـات الخاضعـة يتـم
االحتفـاظ بهـا حصريـ ًا داخـل مقـار شـركة التدقيـق باإلمـارة وال يطلـع عليهـا أحـد مـن موظفـي
مدقـق الحسـابات اآلخريـن خـارج فريـق التدقيـق.
تاسـع ًا :نتائـج مراجعـة الجودة المنفـذة على المدقق داخلي ًا من قبل مسـؤول الجودة بشـركة
التدقيـق وخارجيـ ًا مـن قبل أجهـزة الرقابة األخرى داخل أو خـارج الدولة.
عاشر ًا :البيانات المالية السنوية لمدقق الحسابات.
حـادي عشـر :بيـان مفصـل بإيـرادات مدقـق الحسـابات من جميـع الخدمـات المقدمـة للجهات
الخاضعـة ونسـبة تلـك اإليـرادات من إجمالـي إيـرادات المدقق.
ثانـي عشـر :النزاعـات القضائيـة التي يكون مدقق الحسـابات طرف ًا فيها داخـل الدولة وخارجها
في آخر خمس سـنوات.
ثالـث عشـر :أي معلومـات حـول مهـام التدقيـق قيـد التنفيـذ أو المنفـذة للجهـات الخاضعـة
يراهـا الجهـاز ضروريـة.
 .3علـى مدقـق الحسـابات أن يبلـغ الجهـاز فـي حالـة عـدم تعاون الجهـة الخاضعـة أو رفضهـا تقديم
أيـة تسـهيالت أو مسـتندات تتطلبهـا قواعـد تعييـن مدققـي الحسـابات لتنفيـذ مهامـه.

المادة ()15
اإلبالغ عن المخالفات
يجـب علـى مدقـق الحسـابات إخطـار الجهـاز عـن أيـة مخالفـات ماليـة أو إداريـة يتـم كشـفها أثنـاء
تأديـة مهامـه بالجهـة الخاضعـة ،وفـي حـال إخلال مدقـق الحسـابات بمسـؤولياته فـي اإلبلاغ عـن
المخالفـات ،يجـوز للجهـاز اتخـاذ أي مـن التدابيـر المنصـوص عليهـا فـي المـادة رقـم ( )17مـن هـذه
القواعـد.
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المادة ()16
دور المسؤولين عن الحوكمة بالجهة
دون المسـاس بـأي مهـام أخـرى يختـص بهـا المسـؤولين عـن الحوكمـة فـي الجهـة الخاضعة وفق
نظـم الحوكمـة المتبعـة بهـا ،يقـوم المسـؤولين المذكورين باألعمـال اآلتية:
 .1اإلشـراف علـى تعييـن مدقـق الحسـابات وفـق أحـكام هـذه القواعـد ،والتأكـد مـن اعتمـاد تعييـن
مدقـق الحسـابات مـن السـلطة المختصـة بالجهـة الخاضعـة.
 .2وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات.
 .3مراقبـة اسـتقاللية مدقق الحسـابات ومدى موضوعيته ومناقشـته حول طبيعـة ونطاق عملية
التدقيـق ومـدى فعاليتها.
 .4مراقبة سالمة البيانات المالية.
 .5التأكـد مـن وجـود تنسـيق بيـن إدارة التدقيـق الداخلـي ومدقـق الحسـابات فـي أداء األخيـر لواجباتـه
بموجـب أحـكام هـذه القواعـد.
 .6إجـراء تقييـم ألداء مدقـق الحسـابات بصـورة دوريـة وفـق مـا تـراه الجهـة مناسـب ًا ،أو سـنوية فـي
حالـة إعـادة التعييـن مـع مراعـاة أحـكام المـادة ( )4مـن هـذه القواعـد.

المادة ()17
مساءلة مدققي الحسابات
متـى مـا تبيـن للجهـاز فـي أي وقـت عـدم التـزام مدقـق الحسـابات بأحـكام هـذه القواعـد والقـرارات
والتوصيـات الصـادرة مـن الجهـاز ،يجـوز للجهـاز اتخـاذ أحـد التدابيـر اآلتيـة:
 .1لفت انتباه شركة التدقيق أو شريك التدقيق ،أو كالهما.
 .2توجيـه الجهـة الخاضعـة بإنهـاء تكليـف مدقـق الحسـابات ،وتعييـن مدقـق حسـابات بديـل وفـق
ضوابـط وإجـراءات هـذه القواعـد.
 .3تعليق إدراج مدقق الحسابات في قائمة مدققي الحسابات لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.
 .4شطب مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات.
 .5اإلحالـة إلـى وزارة االقتصـاد لمسـاءلة مدقـق الحسـابات وفـق متطلبـات قانـون تنظيـم المهنـة
فـي الدولـة.
 .6مساءلة مدقق الحسابات وفق أحكام قانون الجهاز.
 .7أية تدابير إدارية أخرى يراها الجهاز مناسبة.
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المادة ()18
مراقبة االلتزام
يقـوم الجهـاز وفـق خطتـه السـنوية بمراقبـة التـزام الجهـات الخاضعـة ومدققـي الحسـابات
بالقواعـد ،وذلـك مـن خلال اآلتـي:
 .1تنفيذ برامج الفحص والمراجعة على ملف التدقيق وفق ًا لمنهجيات الجهاز.
 .2تنفيذ أعمال المراجعة على أعمال شركات التدقيق.
 .3أية مهام أو ضوابط أخرى ذات عالقة يقررها رئيس الجهاز.

المادة ()19
إرشادات تطبيق القواعد
سيصدر الجهاز اإلجراءات اإلرشادية الالزمة لتطبيق هذه القواعد.

المادة ()20
بداية التطبيق
 .1يبـدأ العمـل بهـذه القواعـد ألغـراض تعييـن مدقـق الحسـابات للجهـة الخاضعـة للسـنة الماليـة
التـي تبـدأ فـي أو بعـد  1ينايـر  2021فيمـا لـم يتـم التعاقـد عليـه.
 .2على الرغم من أحكام البند السابق- :
أ .يتعيـن علـى الجهـة الخاضعـة تطبيـق هـذه القواعـد لتعييـن مدقـق الحسـابات عـن أي سـنة
ماليـة لـم يتـم تدقيـق بياناتهـا الماليـة قبـل صـدور هـذه القواعـد.
ب .يجـوز للجهـاز ،متـى مـا رأى ذلـك مناسـب ًا ،منـح فتـرة سـماح ال تزيـد عـن ثمانيـة عشـر ()18
شـهر ًا مـن تاريـخ دخـول هـذه القواعـد حيـز النفـاذ ،ألغـراض توفيـق األوضـاع وفقـ ًا لمتطلبـات
البنـد الثانـي مـن المـادة الحاديـة عشـر مـن القواعـد.
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