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“

“

من أجل تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ولمواجهة 

التحديات االقتصادية بشكل مباشر، أصدر 
مجلس الوزراء قانون المالية العامة لوضع إطار 
تنظيمي ورقابي متكامل للموارد والسياسات 

المالية العامة وذلك بهدف تعزيز الركائز 
األساسية لإلدارة والرقابة المالية الحكيمة، 

والتي تتمثل في األطر المالية القوية 
والحوكمة والشفافية. مما يؤكد على أهمية 
دور الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر لضمان 
التوجيه واالستخدام األمثل للموارد المالية 

ضمن إطار االستراتيجية االتحادية.

محمد أبودلو 
مدير تنفيذي رئيسي 

قسم استشارات المراجعة الداخلية والمخاطر واالمتثال 
كي بي إم جي لالستشارات المهنية 

موبايل: 353 030 44 971+
 mabudalo@kpmg.com :البريد اإللكتروني
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نظرة عامة على المرسوم بقانون 
اتحادي رقم ۲٦ لسنة ۲۰١٩

يتميز المرسوم بقانون اتحادي رقم ۲٦/ ۲۰19 في 
شأن المالية العامة بعدة عناصر رئيسية تساهم في 

الحفاظ على تنمية االقتصاد واستدامته. ولهذا السبب، 
فإن تطبيق هذا المرسوم سيساهم في توحيد كافة 

اإلجراءات والعمليات لتحقيق األهداف التالية:

صدر المرسوم بتاريخ 4 سبتمبر ۲۰19 ويطبق على 
الوزارات والهيئات والجهات االتحادية المستقلة.

في الصفحات التالية، نسلط الضوء على:

وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد 
والسياسات المالية العامة للجهات 

اإلتحادية وذلك من خالل تحديد ما يلي:

أبرز ما جاء في قانون المالية 
العامة رقم ۲٦/ ۲۰1٩ 

تعزيز فعالية اإلجراءات وأنظمة 
الرقابة للحد من المخاطر

التحديات التي قد تواجهها الجهات 
االتحادية عند البدء في تطبيق 

أحكام  ومتطلبات المرسوم بقانون 
اتحادي رقم ۲٦/ ۲۰1٩  في شأن 

المالية العامة

منهجية كي بي إم جي لدعم 
الجهات االتحادية لالمتثال لقانون 
المالية العامة ولمواكبة المعايير 
والممارسات الدولية الرائدة في 

هذا المجال

٠١

٠٢
٠٣

٠٤

 مبادىء الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر 
المتعلقة بإدارة الموارد المالية للجهات 

اإلتحادية

مبادىء اإلدارة وسياسات الموارد المالية 
للجهات اإلتحادية

السلطات واالختصاصات والصالحيات 
والمسؤوليات عن إدارة الموارد المالية 

للجهات اإلتحادية

 القواعد العامة التي تنظم تحصيل وإدارة 
وصرف اإليرادات المالية باإلضافة إلى 

إعداد التقارير المتعلقة بإدارة الموارد 
المالية للجهات اإلتحادية

تحديد قواعد إعداد الميزانية العامة 
والحساب الختامي للجهات اإلتحادية 

والحساب الختامي الموحد ووضع 
القواعد التي تحكم الموارد المالية 

للجهات االتحادية



تطور القوانين المعنية بالمالية 
العامة واآلثار على البيئة التشريعية

قبل  سبتمبر  ۲۰19

بعد سبتمبر  ۲۰19

القانون االتحادي رقم )٨( لسنة ۲۰11 
بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة 

القانون االتحادي رقم )1( والحساب الختامي
لسنة ۲۰11 بشأن اإليرادات 

العامة - األمور المنوط بها المساهمين 
ومجلس اإلدارة

- عمليات ترشيح واختيار أعضاء 
مجلس اإلدارة

- هيكل وتشكيل مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة منه

- التسلسل اإلداري ألقسام الرقابة

- يحدد أنواع اإليرادات العامة
- يحدد الجهة المسؤولة عن 

تحصيل اإليرادات العامة

- ُيلغى القانون االتحادي رقم )٨( لسنة 
۲۰11 وتعديالته بمجرد صدور المرسوم 

بقانون اتحادي رقم ۲٦/ ۲۰1٩ 
- يستمر العمل بجميع اللوائح والقرارات 

والتعاميم المنفذة للقانون االتحادي رقم 
)٨( لسنة ۲۰11، طالما ال تتعارض مع 

أحكام المرسوم بقانون اتحادي، وذلك 
لحين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم 

التي تحل محلها.
- كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع 

أحكام هذا المرسوم

- ُيلغى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 
۲۰11 وتعديالته بمجرد صدور المرسوم 

بقانون اتحادي رقم ۲٦/ ۲۰1٩ 
- يستمر العمل باللوائح والقرارات 

والتعاميم المنفذة للقانون االتحادي 
رقم )1( لسنة ۲۰11، طالما ال تتعارض 

مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي، 
وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات 

والتعاميم التي تحل محلها.
- كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض 

مع أحكام هذا المرسوم

المرسوم بقانون اتحادي رقم  ۲۰19 بشأن المالية العامة
- يحدد المسؤوليات والمواعيد النهائية إلعداد الميزانيات وتقديرات اإليرادات

- يحدد أنواع اإليرادات ويقدم إرشادات للمحاسبة واالفصاح عن اإليرادات
- يحدد الجهة المسؤولة عن تحصيل اإليرادات العامة

- يحدد قواعد ومواعيد إغالق الحسابات وإعداد الحساب الختامي

ية
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ثير
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اإليرادات 
العامة
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١٣

٠٧

٠٩

نطاق تطبيق 
هذا المرسوم

يطبق هذا المرسوم على الجهات 
االتحادية التالية:

الوزارات، الهيئات والجهات االتحادية المستقلة التي يشملها المرسوم بقانون 
اتحادي رقم ۲۰19/۲٦ في شأن المالية العامة

الوزارات واألجهزة المركزية المنشأة 
بموجب القانون اإلتحادي رقم )1( 

لسنة 1٩٧۲ بشأن اختصاصات 
الوزارات وصالحيات الوزراء 

والمجالس والهيئات وما في حكمها 
والتي تباشر األنشطة االتحادية 

التنفيذية والتشريعية والقضائية.
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الجهات االتحادية المستقلة المنشأة والتي ستنشأ 
وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة بهدف القيام 

بمهام أو خدمات حكومية محددة وتعمل تحت إشراف 
الحكومة والتي:

- يمنحها قانون أو قرار إنشائها الشخصية اإلعتبارية 
المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ 

ميزانيتها الخاصة.
- لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها

- تكون مؤسسات غير ربحية

يشمل الجهات اإلتحادية المستقلة التي 
يجب عليها االلتزام بالمرسوم بقانون اتحادي 

رقم ۲٦/۲۰1٩

عدد الوزارات التي يجب عليها االلتزام 
بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ۲٦/۲۰1٩ 

في شأن المالية العامة

يشمل الهيئات اإلتحادية التي يجب 
عليها االلتزام بالمرسوم بقانون 

اتحادي رقم ۲٦/۲۰1٩

مالحظة: إن اإلحصائيات المبينة أعاله غير نهائية وتخضع للتعديل
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االمتثال لقانون المالية 
العامة رقم ۲٦/۲۰١٩

تنفيذ الميزانية العامةإعداد الميزانية العامة

على الجهات االتحادية االلتزام بالقواعد والضوابط كما 
حددها المرسوم، على سبيل المثال ال الحصر:

- االلتزام بالقواعد والضوابط والمواعيد إلعداد مشروع 
الميزانية للسنوات المقبلة

- االلتزام بمبادئ إعداد التقديرات المبدئية للموارد المالية 
بحسب أنواع الموارد والقديرات المبدئية للنفقات الجارية 

والرأسمالية
- االلتزام بمواعيد تقديم التقديرات المبدئية للوزارة 

- إدراج تقديرات المنح والتبرعات وما في حكمها
- االلتزام بقواعد اعتماد استكمال المشاريع الرأسمالية

- االلتزام بأطر تعديل الميزانية العامة 

- التزام الجهات االتحادية بحدود االعتمادات المالية 
المنصوص عليها في قانون ربط الميزانية العامة

- االلتزام بقواعد إبرام عقود مشاركة االيراد
- تحديد قواعد معاملة المشروعات الرأسمالية الغير منجزة 

خالل السنة
- تحديد ضوابط صرف النفقات

- تحديد الضوابط والقواعد إلستخدام االحتياطي الخاص
- تحديد المناقالت المسموح بها 

تعتبر البنود التالية أساسية لضمان االمتثال 
مع المرسوم بقانون اتحادي رقم ۲٦/۲۰١٩ 

في شأن المالية العامة
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توريد اإليراداتتوريد اإليرادات

- توريد الموارد المحصلة إلى حساب الخزانة الموحد وفقا 
للقواعد والتعليمات المحددة

- تحديد آخر موعد لتوريد أي فائض ناتج عن تنفيذ الميزانية 
السنوية إلى حساب الخزانة الموحد

- تحديد القواعد العامة واآللية الخاصة بتحصيل اإليرادات 
المالية للجهات االتحادية والضوابط الرقابية على عمليات 

اإلنفاق والخزينة
- تحديد الصالحيات/التصريحات لإلجراءات المصرفية 

الحكومية

- تحديد أنواع اإليرادات والنفقات وتصنيفها
- تحديد قواعد ومواعيد إقفال الحسابات وإعداد الحساب 

الختامي
- االلتزام بهيكل الحسابات الموحد والمعتمد

- اإلفصاح عن الدعم العيني وفقًا للنماذج المعتمدة
- آلية احتساب مبلغ االحتياطي النقدي
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إعداد التقارير المالية

- إعداد التقارير النصف سنوية عند تنفيذ الجهات االتحادية 
للميزانية العامة مع بيان مؤشرات األداء المالي 

- التزام الجهات االتحادية بالتقارير والبيانات المالية 
وفقا للقرار الذي يصدر من الوزير بشأن تحديد البيانات 

المطلوبة وشكل ومضمون التقارير ومواعيد تقديم 
التقارير الشهرية والنصف سنوية الخاصة بتنفيذ 

الميزانية
- التزام الجهات االتحادية بالتوجيهات والتعليمات الالزمة 

لتمكينها من إعداد تقاريرها وفقا لهيكل الحسابات 
الموحد

الرقابة والتدقيق الداخلي

- مسؤولية الجهات االتحادية ووحداتها اإلدارية عن الرقابة 
والتحقق من صحة بيانات حسابها الختامي وتقرير تحقق 

األهداف
- التزام مكتب التدقيق الداخلي في الجهة االتحادية بإجراء 

تدقيق مستقل على تنفيذ الجهة اإلدارية للميزانية 
العامة وفقا آلليات العمل، السياسات واإلجراءات، 

واألنظمة وإدارة المخاطر المطبقة في تلك الجهة
- التزام الوحدات اإلدارية المختصة في الجهات االتحادية 

بالرقابة والتدقيق على تنفيذ الميزانية العامة فيما يتعلق 
بتحصيل مواردها وسداد نفقاتها ومتابعة األداء والتأكد 

من مطابقتها للتشريعات النافذة في الدولة



تعزيز فعالية اإلجراءات وأنظمة 
الرقابة للحد من المخاطر

يتطلب المرسوم بقانون ۲۰1٩/۲٦ من الجهات االتحادية أن تقوم بتطوير إطار فعال لنظام الرقابة وتوحيد 
العمليات واإلجراءات لالمتثال مع قانون المالية العامة. مما يتطلب من الجهات االتحادية أن تقوم بإنشاء نظام 

رقابي فعال يشمل القواعد والسياسات المالية الالزمة إلدارة الموارد العامة والتي تتضمن االستراتيجية 
والثقافة المؤسسية، وإدارة المخاطر والبيئة الرقابية. 

تماشيًا مع قانون المالية العامة ومن خالل تعاوننا مع وزارة المالية في إعداد دليل االجراءات لمراقبة اإليرادات 
العامة، باإلضافة إلى خبراتنا السابقة في دعم الجهات االتحادية للمراجعة وتطوير أطر األنظمة الرقابية فيها، 

وعليه قمنا بتحديد بعض المخاطر الرئيسية التالية:

عمليات اخرى

عملية مراقبة اإليرادات

تقدير اإليرادات العامةاألنظمة التشغيلية

تحصيل اإليرادات العامة

تسجيل اإليرادات العامة
- غياب آلية لحفظ المستندات 

والسجالت

- غياب المطابقة الدورية للتقارير 
التشغيلية مع تقارير الدرهم 

اإللكتروني
- غياب مراجعة تسوية اإليرادات 

الفعلية المحصلة من خالل 
تحويالت مصرفية مع  االيصاالت 

المصرفية بشكل منتظم

- غياب اتمتة المحاسبة المالية

متوسطعالي

- غياب آلية ومنهجية مبنية على 
اسس واضحة عند إعداد تقديرات 

اإليرادات العامة
- غياب إدراج تقديرات المنح والتبرعات 

في تقدير الموارد

- غياب آلية تحصيل فعالة تتناسب 
مع طبيعة عمل كل الوزارات/الهيئات 

االتحادية
- غياب الضوابط الرقابية لمعالجة 

عملية رد االيراد
- غياب عملية  تحويل الفائض النقدي 

عن تنفيذ الميزانية

- غياب متابعة الوزارات/الهيئات 
االتحادية  لاليرادات المحصلة من 

الحكومات المحلية بشكل دوري قد 
يؤدي الى تأخير في توريد وتسجيل 

اإليرادات
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اهم 10 مخاطر
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التحديات الرئيسية التي قد 
تواجههاالجهات االتحادية

من أجل االمتثال مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 
۲٦/ ۲۰19 بشأن المالية العامة، قد تواجه الجهات االتحادية 

التحديات التالية:

تحويل الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية 
السنوية المعتمدة  إلى حساب الخزانة 
الموحد خالل ۳۰ يوما من تاريخ استالم 

الوزارة لتقرير ديوان المحاسبة

إعداد واقفال مشروع الحساب الختامي 
والحساب الختامي الموحد خالل 

األسبوع الثاني من الشهر العاشر من 
كل سنة مالية

تطوير آلية لحفظ المستندات 
والسجالت لمدة 1۰ سنوات على األقل

وضع وتنفيذ آلية فعالة لتحصيل 
اإليرادات

عداد التقارير وفقا  للضوابط والقواعد 
المحددة في هيكل الحسابات الموحد

الرقابة والتدقيق من قبل الوحدات 
اإلدارية المختصة في الجهات االتحادية 
على تنفيذ الميزانية العامة فيما يتعلق 

بتحصيل مواردها وسداد نفقاتها 
ومتابعة األداء

تقديم التقديرات المبدئية ومشروع 
الميزانية إلى الوزارة  خالل األسبوع 

األول من الشهر الثالث من كل 
سنة مالية

إعداد الميزانية حسب الجداول الزمنية 

إقفال الفترات المحاسبية بحد أقصى 
في اليوم الثامن من الشهر التالي



11تعزيز إطار حوكمة المالية العامة

١

٣
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٦

٨

تقديم الدعم في تطوير وتنفيذ 
خارطة طريق االمتثال مع 

المرسوم بقانون اتحادي رقم  
 ۲۰1٩ /۲٦

تحليل ودراسة آلية الرقابة على 
اإليرادات العامة المحصلة من 

خالل األنظمة اإللكترونية

توفير خطة لتعزيز أطر الحوكمة 
وإدارة المخاطر بموجب المرسوم 

بقانون اتحادي رقم  ۲٦/ ۲۰1٩ 

تقديم تقييم مستقل للتدقيق 
الداخلي وإدارة المخاطر واالمتثال 

فيما يتعلق باإليرادات العامة

تقييم إجراءات عملية الرقابة 
على اإليرادات  العامة 

والنفقات المطبقة حاليًا وتنفيذ 
مقارنة معيارية وفقًا ألفضل 

الممارسات

تقديم برامج تدريبية وتوعوية 
للمعنيين في الجهات االتحادية

إعداد نماذج تقارير ربع سنوية 
وسنوية عن نتائج عملية الرقابة 

واالمتثال وتحديد االنحرافات 
لرفعها إلى مجلس الوزراء

تطوير نظام إلدارة المخاطر 
واالمتثال ووضع السياسات 
واإلجراءات الخاصة بالجهات 

االتحادية

كيف يمكن لكي بي ام جي المساعدة؟

نحن على دراية تامة بجميع التحديات التي 
قد  تواجهها كافة  الجهات االتحادية عند تطبيق 
المرسوم بقانون اتحادي رقم  ۲٦/ ۲۰19 بشأن 

المالية العامة.

هدفنا األساسي هو دعم الجهات االتحادية التي تسعى 
لالمتثال مع قانون المالية العامة وتعزيز وتطوير األنظمة 

الرقابية والعمليات

كما أننا في شركة كي بي ام جي نشجع عمالئنا على 
مواءمة األطر واألنظمة الرقابية الخاصة باإليرادات العامة 

بحيث تتماشى مع الدليل الذي قامت شركة كي بي إم جي 
بإعداده استنادًا إلى المرسوم بقانون  ۲٦/ ۲۰1٩  بالتعاون 

مع وزارة المالية
تقدم شركة  كي بي إم جي الخدمات اإلستشارية المتعلقة 

بالحوكمة وإدارة وتقيم المخاطر التالية للمساعدة على 
تحقيق أهدافكم:
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لماذا كي بي إم جي؟
يتوفر لدى فريقنا المتخصص في مجال الحوكمة وإدارة وتقيم المخاطر والتدقيق الداخلي في 

القطاع الحكومي خط تواصل مباشر مع شبكة شركات كي بي إم جي العالمية والتي تنتشر 
مكاتبها حول العالم لدعم الجهات الحكومية  في تطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز فعالية 

األنظمة الرقابية.

بصفتنا استشاريين ومدققين لجهات حكومية 
رائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
يستفيد فريقنا من فهمهم للمتطلبات 
االستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى 
أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال عند 
تطوير و/أو مراجعة أطر الحوكمة، إدارة وتقييم 
المخاطر، التدقيق الداخلي وغيرها من الخدمات 
اإلستشارية.

قمنا بتصميم منهجية لتلبية المتطلبات 
التشريعية وإحتياجات الوزارات والهيئات 
والجهات اإلتحادية المستقلة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. وهذا يشمل 
مراجعة قانون المالية العامة رقم  ۲٦/ ۲۰1٩ 
والمعايير الدولية.

يضم فريق كي بي ام جي فريق يتمتع 
بخبرة تزيد عن ۳۰ عاًما ومعرفة واسعة 

باألطر التنظيمية المحلية ومعايير الحوكمة 
المؤسسية، إدارة وتقيم المخاطر  والتدقيق 
الداخلي بما يتماشى بالمعايير  الدولية في 

مختلف القطاعات.

يمكن تخصيص أداتنا االلكترونية لتقييم نضج 
إطار الحوكمة المؤسسية بحسب متطلبات 

القطاع ونظام العمل في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، مما يمكننا من تقييم أطر 

الحوكمة المؤسسية بصورة أكثر فعالية 
وكفاءة عالية.

مجال القطاع

منهجيتنا

خبراتنا

األدوات
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