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 سبة الدولية في القطاع العامللشروع في المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحا

 "مالية دبي" و"ديلويت" تبرمان شراكة استراتيجية
 

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي أنها أبرمت شراكة مع شركة "ديلويت" ترمي إلى تمكين حكومة دبي من  – 2018مارس  12

كبرى شركات الخدمات المهنية في العالم، يلويت، تطبيق المعايير الدولية في مجال المحاسبة. ووقعت الدائرة اتفاقية شراكة مع د

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، المعروفة اختصاراً الشروع في المرحلة التنفيذية لتطبيق بهدف تمكين حكومة دبي من 

ً IPSASباالسم  لعملية صناعة القرار،  ، وذلك في إطار السعي المستمر نحو تحسين البيانات المالية على مستوى حكومة دبي دعما

 فيما يختص بتطبيق معايير المحاسبة الدولية. 2021-2017وفي سياق تنفيذ الدائرة خطتها االستراتيجية 

 

ووقع اتفاقية الشراكة االستراتيجية عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، وماهر الخليل عضو مجلس إدارة 

وأعلنت دائرة المالية في هذا السياق أنها شرعت  .ريك المسؤول عن استشارات العمليات في المنطقةوالش  ديلويت الشرق األوسط

تعاون متين مع القيادات المالية من الجهات الحكومية في حكومة دبي، في مرحلة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ب

 وبالشراكة مع خبراء مختصين من ديلويت. 

 

ل صالح، على هامش حفل التوقيع على االتفاقية، حرص حكومة دبي على االرتقاء بمستوى الشفافية والموثوقية، األمر الذي وأّكد آ

بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وانسجاماً  2016لسنة  1يؤدي إلى ضمان استمرارية الكفاءة المالية الحكومية، وفق القانون رقم 

خ مكانتها ركيزة داعمة لنهج الريادة في العمل الحكومي القائم على الكفاءة والمساءلة 2021مع خطة دبي االستراتيجية  ، حتى ترّسِّ

 واإلبداع، مشيداً بمتانة التعاون الذي تّم مع الجهات الحكومية في مرحلة التقييم والتخطيط للبرنامج.

 

ائرة المالية، إن بدء مرحلة التطبيق يأتي بناًء على وقال جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في د

"التوجيهات الحكومية الواضحة لضرورة التحضير والعمل في إطار التعاون لالرتقاء بجودة التقارير المالية وشموليتها، لضمان 

بشأن النظام المالي  2016سنة ل 1رقم إعدادها عند أعلى المستويات وبحسب المعايير الدولية المتبعة، ووفق ما ينص عليه القانون 

 لحكومة دبي.

 

من جانبه، أشار محمد الجالد، الشريك المسؤول عن خدمات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في ديلويت الشرق 

وسع انتشاراً عالمياً األوسط ، إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس االستحقاق المحاسبي يُعتبر األبرز واأل

في القطاع الحكومي والعام، مؤكداً أن تبنيها المستمر من حكومات العالم يُساهم في تفعيل التعاون المشترك في القطاع العام على 

 لألداء المالي، بما يساهم في تحسين إدارة الموارد المالية لإلمارة.الصعيد الدولي ويحفّز المقارنة البنّاءة 

 

وفق الجدول الزمني المحدّد، لتصبح دبي أولى شاركون في حفل توقيع اتفاقية الشراكة عن ثقتهم في تنفيذ المشروع وأعرب الم

 المنطقة في إعداد تقارير مالية متكاملة وفق المعايير الدولية على أساس االستحقاق للحكومة وفي إطار زمني طموح.حكومات 

 

 - انتهى -

 

 

 

 حكومة دبينبذة عن دائرة المالية في 

. وتتولى دائرة المالية مسؤولية الإشراف على 5، وفقاً للقانون رقم 1995تم إنشاء دائرة المالية في حكومة دبي في العام 

 جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة، إضافة إلى إصدار الحسابات الختامية المجمعة لها.
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زنة السنوية العامة لإمارة دبي وتنفيذها بالتعاون مع جميع الدوائر الحكومية وتشمل مسؤوليات دائرة المالية وضع الموا

المحلية ذات الصلة. إضافة لقيامها بتقديم السيولة النقدية، بما فيها تحويل الاعتمادات المخصصة في الموازنة لجميع 

طويرها. وتقوم دائرة المالية أيضاً بالتحقق الدوائر الحكومية ذات الصلة، كما تشرف على إعداد الرسوم والموارد الحكومية وت

 من تحصيل الرسوم والإيرادات العامة، وتشرف على الحسابات المصرفية الخاصة بالحكومة.

 

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع:

 جهاد نعمان كمال

 مدير العلاقات والاتصال، دائرة المالية بحكومة دبي

 jkamal@dof.gov.ae|  9150 429 50 971+| متحرك:  6079 405 4 971+مباشر: 

 
 ديلويت عن نبذة

 

 شركاتها من كل ويتمتع بضمان محدودة خاصة بريطانية شركة وهي المحدودة، توهماتسو توش ديلويت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" ديلوي" اسم يُستخدَم

ء. للعمال خدمات أي "العالمية ديلويتـ "ب إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم الا. به خاصة مستقلة قانونية بشخصية بها المرتبطة والشركات األعضاء

 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة يُرجى األعضاء، وشركاتها المحدودة توهماتسو توش ديلويت لمجموعة القانوني الكيان حول التفاصيل من المزيد على للحصول

 www.deloitte.com/about :التالي

 
 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعين من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالية والمشورة اإلدارية واالستشارات والضرائب الحسابات تدقيق خدمات ديلويت تقدم

 الشركات من مترابطة عالمية شبكة بفضل شركة ٥٠٠ ألفضل العالمية فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بين من ألربع خدماتها توفر وهية. االقتصادي المجاالت

 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالية خدمات المتميزة الكفاءات ذوي المستشارين من مجموعة خالل من ديلويت تقدم حيث دولة، ١٥٠ من أكثر في األعضاء

 مراجعة يُرجى القطاعات، مختلف في اإليجابي وأثرهم ٢٢٢٢٢٢٢الـ ديلويت مهنيي حول التفاصيل من المزيد على للحصولم. عملياته تعترض التي التحديات جهةلموا

 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالية االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونية مواقعنا

 

ً سوي بالعمل وااللتزام النزاهة على مبنية ومبادئ موحدة ثقافة هي ديلويت فريق يجمع ما  أينما واألسواق للعمالء عالية جودة ذات مهنية خدمات لتقديم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعية بالمسؤولية ديلويت ملع فريق ويؤمن ة.المميز المهنية الفرص وتوفر الخبرات وتنمية والتطور المستمر التعلم من داخلية بيئة دعم على نحرص كما .وجدوا

 .إليها ينتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمية لدعم الثقة وبناء للشركة

 

 (األوسط الشرق) توش أند ديلويت عن نبذة

 

 في تأسست وقد االستشارية المهنية لخدماتا تقديم في الرائدة الشركات من واحدة وهي ة"المحدود توهماتسو توش يلويت"د في عضو هي (األوسط الشرق) توش أند ديلويت

 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في (األوسط الشرق) توش أند ديلويت شركة تواجد إن ة.المنطق في ١٩۲٦ سنة منذ وجودها ويمتد األوسط الشرق منطقة

 والخاصة التابعة الشركات نه. إل التابعة البلد في االجراء المرعية والمراسيم للقوانين ا وفق تبالخدما للقيام لها والمرخص المستقلة القانونية بالشخصية وتتمتع لها التابعة

 ديلويت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما(، األوسط الشرق) توش أند ديلويت شركة أو/و البعض بعضها تلزم أن تستطيع ال (األوسط الشرق) توش أند ديلويت بشركة

 الشركات تقصير أو أفعال عن وليس ا،تقصيره أو أفعالها عن فقط مسؤولة تكون والتي بها الخاصين العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد (ألوسطا الشرق) توش أند

 (. األوسط الشرق) توش أند ديلويت بشركة والخاصة التابعة األخرى

 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالية والمشورة اإلدارية واالستشارات والضرائب الحسابات تدقيق بخدمات تقوم التي الرائدة المهنية الشركات من ديلويت وتعتبر

 األول المستوى على ۲٠١٠ عامال منذ  (األوسط الشرق) توش أند ديلويت حازت وقدبلداً.  ١٤ في مكتبا ۲٥ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٬٣٢٢ قرابة

 األخيرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما(. ITRو" )ريفي تاكس نترناشونالة " امجل تصنيف حسب الخليجي التعاون مجلس دول منطقة في الضريبية لالستشارات

 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في الماليين المدراء جوائز توزيع حفل خالل ۲٠١٦" لعام استشارية شركة أفضل" جائزة بينها من

 .االجتماعية" المسؤولية مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وويلز، إنكلترا في القانونيين المحاسبين هيئة من  "األوسط الشرق في والتطوير التدريب في التميز

 .صدورها وقت في صحيحة اإلخبارية النشرة هذه في الواردة المعلومات إنّ 
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