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جدول أعمال الجلسة الثالثة
المعقودة يوم  :الثالثاء  8جمادى الثاني سنة 1443هـ
الموافق :

 11يناير سنة 2022م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الساعة التاسعة والنصف صباحا )
البند األول  :االعتذارات .
البند الثاني  :التصديق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 2021/12/7
البند الثالث  :االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة :
 .1مرسوم اتحادي رقم ( )153لسنة  2021بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
دولة اسرائيل لتجنح االزدواج الضريبي ومنع التهرح المالي فيما يتعلق بالضرائح على الدالل.
 .2مرسوم اتحادي رقم ( )154لسنة  2021بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
دولة اسرائيل لتشجيع وحماية االستثمارات .
 .3مرسوم اتحادي رقم ( )155بالتصديق على تعديل االتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة والمكتح
الدولي للمعارض حول االمتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو . 2020
 .4مرسوم اتحادي رقم ( )156بانضمام الدولة إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع
والالدمات ألغراض تسجيل الع مات .
 .5مرسوم اتحادي رقم ( )157لسنة  2021بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
جمهورية أوزبكستان بشأن جذح منح المساعدات من مؤسسة الليفة بن زايد آل نهيان لألعمال
اإلنسانية .
 .6مرسوم اتحادي رقم ( ) 158لسنة  2021بانضمام الدولة إلى اتفاقية إنشاء معهد اللقاحات
الدولي .
 .7مرسوم اتحادي رقم ( )159لسنة  2021بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
جمهورية سيشل بشأن التعاون والمساعدة اإلدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
البند الرابع  :الرسائل الصادرة للحكومة :
 رسررالة صررادرة بشررأن طلب الموافقة على مناقشررة موضرروع " سررياسررة الحكومة في شررأن األمنالمائي" .
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البند الخامس  :مشروعات القوانين الواردة من الحكومة :
 .1مشروع قانون اتحادي بشأن األحداث الجانحين والمعرضين للجنوح .
(أحي بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة شاون الدفاع والداخلية والخارجية وذلك بصفة ا ستعجال)

 .2مشروع قانون اتحادي بشأن رد االعتبار .
(أحي بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة شاون الدفاع والداخلية والخارجية وذلك بصفة ا ستعجال)

 .3مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكاالت التجارية .
(أحي بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشاون المالية وا قتصادية والصناعية وذلك بصفة ا ستعجال)

 .4مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة.
( لإلحالة إلى لجنة الشاون ا جتماعية والعم وال كان والموارد البشرية)

 .5مشروع قانون اتحادي بتعدي بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )23ل نة
 2021بشأن األوسمة والميداليات والشارات الع كرية.
( لإلحالة إلى لجنة شاون الدفاع والداخلية والخارجية)

البند السادس  :األسئلة :
 .1سرررراال موجه إلى معالي  /ح ررررين بن ابراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم من سررررعادة
العضو /عفراء بخيت العليلي حول " التدريب الميداني وال اعات التطوعية لطلبة ماس ات
التعليم العالي في الدولة " .
 .2سرراال موجه إلى معالي  /جميلة بنت سررالم المهيري – وزيرة دولة لشرراون التعليم العام من
سعادة العضو /كفاح محمد الزعابي حول " التأمين الصحي للمعلمين الجدد " .
 .3سرررررراال موجه إلى معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرررررررية
والتوطين من سرررعادة العضرررو /صرررابرين ح رررن اليماحي حول " توطين الوظائف اإلدارية
واإلشرافية في القطاع الخاص " .
 .4سرررررراال موجه إلى معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرررررررية
والتوطين من سرررعادة العضرررو /عبيد خلفان الغول ال رررالمي حول " توطين منصرررب المدير
التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص " .
 .5سرررررراال موجه إلى معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرررررررية
و التوطين من سرررررعادة العضرررررو /صرررررابرين ح رررررن اليماحي حول " توحيد نظام اإلجازات
وساعات العم بين القطاعين الخاص والحكومي " .
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 .6سرررررراال موجه إلى معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرررررررية
والتوطين من سررررعادة العضررررو /ناعمة عبدالرحمن المنصرررروري حول " توطين مهنة مدققي
الح ابات في الدولة " .
البند السابع  :مشروعات القوانين المحالة من اللجان :
 مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الح اب الختامي الموحد لالتحاد والح ابات الختاميةللجهات الم تقلة عن ال نة المالية المنتهية في 2020/12/31
(مرفق تقرير لجنة الشاون المالية وا قتصادية والصناعية)

البند الثامن  :ما يستجد من أعمال .
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عقد المجلس الوطني االتحادي جلسرررته الثالثة في دور انعقاده العادي الثالث من الفصرررل التشرررريعي
السرررابع عشرررر في تمام السررراعة ( )9:41من صرررباح يوم الث ثاء  8جمادى الثاني سرررنة 1443هـ
الموافق  11يناير 2022م برئاسة معالي  /صقر غباش – رئيس المجلس .
وقد اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من :
 .1سعادة  /علي جاسم أحمد

 .2سعادة  /سارة محمد فلكناز

 .3سعادة  /عذراء حسن بن ركاض

 .4سعادة  /ميرة سلطان السويدي

 .5سعادة  /شذى سعيد النقبي

 .6سعادة  /حميد علي العبار

وقد حضر هذه الجلسة كل من :
معالي  /حسين بن ابراهيم الحمادي
معالي  /عبدالرحمن بن عبد المنان العور

وزير التربية والتعليم
وزير الموارد البشرية والتوطين

معالي  /محمد بن هادي الحسيني

وزير دولة للشؤون المالية

معالي  /د .حارح سعيد العميمي

رئيس ديوان المحاسبة

سعادة  /ناصر عبدهللا بن الرباش

وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين

سعادة  /نورة محمد المرزوقي

وكيل مساعد لشؤون السياسات واالستراتيجية – وزارة الموارد البشرية والتوطين

سعادة  /فريدة عبدهللا آل علي

وكيل مساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية الوطنية –
وزارة الموارد البشرية والتوطين

سعادة  /أحمد يوسف آل ناصر

وكيل مساعد لشؤون تنمية الموارد البشرية الوطنية –
وزارة الموارد البشرية والتوطين

السيد  /محمد ناصر الطنيجي
السيد  /وليد الحوسني

المستشار القانوني لمكتح وزير الموارد البشرية والتوطين
مدير مكتح معالي وزير الموارد البشرية والتوطين

سعادة  /يونس حاجي الالوري

وكيل وزارة الدولة للشؤون المالية

سعادة  /مريم محمد األميري

وكيل مساعد لشؤون اإلدارة المالية العامة –
وزارة الدولة للشؤون المالية

السيد  /عبدهللا محمد الزعابي
السيدة  /وعد يوسف
السيد  /عبدهللا محمد الزعابي
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السيدة  /وعد يوسف

رئيس قسم األداء المالي – وزارة الدولة للشؤون المالية

السيدة  /حمدة الرئيسي

محاسح – وزارة الدولة للشؤون المالية

السيدة  /الولة العامري

محاسح – وزارة الدولة للشؤون المالية

السيد  /حمد الزعابي

مدير مكتح معالي وزير دولة للشؤون المالية

سعادة  /سامي بن عدي

وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي لقطاع الالدمات المساندة

الدكتور  /الالد الحسن

المستشار القانوني – وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

الدكتور  /أحمد الهدابي

مدير إدارة التنسيق والمتابعة – وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

نورة الجروان
علياء العلي

رئيس قسم االتصال – وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

تنفيذي شؤون المجلس الوطني االتحادي – وزارة الدولة لشؤون
المجلس الوطني االتحادي

أحمد الشريفي

تنفيذي شؤون تشريعية – وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

كما حضر هذه الجلسة كل من األستاذ  /كارم عبداللطيف – المستشار القانوني بالمجلس ،واألستاذ/
محمد علي المنشاوي – المستشار القانوني بالمجلس  ،والسيد  /الدكتور وائل محمد يوسف –
المستشار القانوني بالمجلس  ،وشهدها عدد من رجال الصحافة واإلع م .
وتولى األمانة العامة سعادة  /د .عمر عبدالرحمن النعيمي – أمين عام المجلس الوطني االتحادي،
وسعادة  /د .سيف سعيد المهيري – األمين العام المساعد للتشريع والرقابة .
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* افتتاح الجلسة :
معالي الرئيس :
صبحكم هللا بالالير جميعا ً  ،بسم هللا وعلى بركته نفتتح الجلسة الثالثة من دور االنعقاد الثالث للفصل
التشريعي السابع عشر  ،ويسعدني في البداية أن أرحح بمعالي األخ حسين بن إبراهيم الحمادي -
وزير التربية والتعليم  ،وسعادة األخ سامي بن عدي  -وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني
االتحادي المساعد لقطاع الالدمات المساندة  ،وأدعو سعادة األمين العام لت وة أسماء المعتذرين عن
عدم حضور الجلسة والغائبين عنها .
سعادة  /د .عمر عبدالرحمن النعيمي ( :األمين العام للمجلس)
بسم هللا الرحمن الرحيم  ،اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم أصحاح السعادة :
سعادة  /سارة محمد فلكناز.
سعادة  /عذراء حسن بن ركاض.
سعادة  /علي جاسم أحمد.
سعادة  /ميرة سلطان السويدي.
سعادة  /شذى سعيد النقبي.
سعادة  /حميد علي العبار .
* البند الثاني  :التصديق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ . 2021/12/7
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المضبطة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً يصدق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية.
* البند الثالث  :االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة :
 .1مرسرررروم اتحادي رقم ( )153لسررررنة  2021بالتصررررديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة
دولة اسرائيل لتجنح االزدواج الضريبي ومنع التهرح المالي فيما يتعلق بالضرائح على الدالل.
 .2مرسررررررروم اتحادي رقم ( )154لسرررررررنة  2021بالتصرررررررديق على اتفاقية بين حكومة الدولة
وحكومة دولة اسرائيل لتشجيع وحماية االستثمارات .
 .3مرسرررررروم اتحادي رقم ( )155بالتصررررررديق على تعديل االتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة
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والمكتح الدولي للمعارض حول االمتيازات والمزايا الممنوحة للمشرررراركين الرسررررميين في
إكسبو . 2020
 .4مرسوم اتحادي رقم ( )156بانضمام الدولة إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع
والالدمات ألغراض تسجيل الع مات .
 .5مرسررررررروم اتحادي رقم ( )157لسرررررررنة  2021بالتصرررررررديق على اتفاقية بين حكومة الدولة
وحكومة جمهورية أوزبك ستان ب شأن جذح منح الم ساعدات من مؤ س سة الليفة بن زايد آل
نهيان لألعمال اإلنسانية .
 .6مرسرررروم اتحادي رقم ( )158لسررررنة  2021بانضررررمام الدولة إلى اتفاقية إنشرررراء معهد اللقاحات
الدولي .
 .7مرسررررررروم اتحادي رقم ( )159لسرررررررنة  2021بالتصرررررررديق على اتفاقية بين حكومة الدولة
وحكومة جمهورية سررررريشرررررل بشرررررأن التعاون والمسررررراعدة اإلدارية المتبادلة في المسرررررائل
الجمركية.
معالي الرئيس :
اإلالوة واألالوات  ،هذه المراسيم معروضة عليكم للعلم واالط ع .
* البند الرابع  :الرسائل الصادرة للحكومة:
 رسالة* صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة الحكومة في شأن األمن المائي" .معالي الرئيس :
هذه الرسالة تم إرسالها للحكومة في شأن طلح الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة الحكومة في
شأن األمن المائي " وهي أيضا للعلم واالط ع .
* البند الخامس  :مشروعات القوانين الواردة من الحكومة :
 .1مشرو ع قانون اتحادي بشأن األحداث الجانحين والمعرضين للجنوح .
(أحي بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة شاون الدفاع والداخلية والخارجية وذلك بصفة ا ستعجال)

 .2مشروع قانون اتحادي بشأن رد االعتبار .
(أحي بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة شاون الدفاع والداخلية والخارجية وذلك بصفة ا ستعجال)

 .3مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكاالت التجارية .
(أحي بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشاون المالية وا قتصادية والصناعية وذلك بصفة ا ستعجال)
* نص الرسالة الصادرة ملحق رقم ( )1بالمضبطة.
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 .4مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة.
( لإلحالة إلى لجنة الشاون ا جتماعية والعم وال كان والموارد البشرية)

 .5مشروع قانون اتحادي بتعدي بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )23ل نة
 2021بشأن األوسمة والميداليات والشارات الع كرية.
( لإلحالة إلى لجنة شاون الدفاع والداخلية والخارجية)

معالي الرئيس :
اإلالوة واألالوات  ،تم إحالة مشروعي القانونين األول والثاني إلى لجنة شؤون الدفاع والدااللية
والالارجية وكذلك إحالة مشروع القانون الثالث إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية
بصفة االستعجال وذلك بناء على طلح الحكومة.
 .4مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة.
معالي الرئيس :
هل يوافق المجلس على إحالة مشروع هذا القانون إلى لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان
والموارد البشرية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ؟
(موافقة)
 .5مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )23لسنة 2021
بشأن األوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
معالي الرئيس :
هل يوافق المجلس على إحالة مشروع هذا القانون إلى لجنة شؤون الدفاع والدااللية والالارجية
لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ؟
(موافقة)
* البند السادس  :األسئلة :
 .1سؤؤؤؤؤوال موى على معالي  /حسؤؤؤؤؤين بن ابراييم الحمادي – وزير التربية والتعليم من سؤؤؤؤؤعادة
العضو /عفراء بخيت العليلي حول " التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة موسسات
التعليم العالي في الدولة " .
معالي الرئيس :
لتتفضل سعادة األالت عفراء العليلي بت وة نص السؤال .
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سعادة  /عفراء بخيت العليلي :
نص السؤال :
" إعماال لنص المادة ( )143من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى
معالي  /حسين بن ابراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم :
يعتبر التدريب الميداني أحد متطلبات التخرج بدرجة البكالريوس في الدولة  ،إال أنه لوحظ بأن
بعض الطلبة يخضعون للتدريب في مجاالت تختلف كليا عن تخصصاتهم التي يدرسونها  ،وعليه
أتساءل عن إجراءات الوزارة في مراقبة عملية التدريب الميداني للطلبة والذي يؤثر على كفاءة
مخرجات التعليم العالي ؟
معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير بالرد على السؤال .
معالي  /حسين بن ابراهيم الحمادي ( :وزير التربية والتعليم)
الس م عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،معالي صقر غباش الموقر  -رئيس المجلس الوطني االتحادي .
بالنسبة للتدريح العملي هناك عدة أنواع من التدريح العملي موجودة في قطاع التعليم  ،وهناك
تدريح عملي يعتبر جزء ال يتجزأ من التالصص الدراسي  ،وهذا إجباري ويجح على الطالح
تطبيقه  ،والجامعة تتابع معه هذا التدريح العملي  ،ومثال على ذلك تالصص الطح  ،فالطالح الذي
يدرس الطح لست سنوات هناك جزء سنويا يالصص للتدريح العملي .
هناك نوع ثاني من التدريح العملي يكون جزء من الدراسة ولكن من الصعح أن يغطي هذا التدريح
جميع جوانح الدراسة  ،ومثال على ذلك المحاماة ....
معالي الرئيس :
لحظة لو سمحت معالي الوزير  ،يبدو أن هناك إشكالية في الصوت  ،فاإلالوة األعضاء ال يسمعون..
معالي  /حسين بن ابراهيم الحمادي ( :وزير التربية والتعليم)
سوف أقترح من " المايك " حتى يصل الصوت بشكل أفضل.
بالنسبة للتدريح العملي فإنه في منظومة التعليم في دولة اإلمارات تالضع العملية التعليمية واعتماد
البرامج األكاديمية لمفوضية االعتماد األكاديمي  ،ويصنف التدريح العملي إلى ث ثة أنواع من
التدريح العملي :
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هناك تدريح عملي إجباري في بعض التالصصات  ،حيث يجح أن يقضي الطالح عدد ساعات
معينة من التدريح العملي في نفس التالصص  ،ألن هذا التدريح العملي جزء ال يتجزأ من الحصول
على المؤهل العلمي  ،مثال على ذلك الطح .
هناك نوع ثاني من التدريح العملي هو أن يدرس الطالح تالصص ويقوم بالتدريح العملي  ،لكن
هذا التدريح العملي ال يغطي كافة جوانح التالصص  ،مثال على ذلك الهندسة والمحاماة  ،فمن
الممكن أن يدرس الطالح هندسة طيران أو هندسة كهربائية ويذهح للتدريح العملي في جهة ما
ويحصل على جزء من التدريح ولكن ليس شامل لكافة جوانح التالصص  ،وهذا معتمد جزء من
التالصص  ،فهو جزء من التالصص وجزء من منظومة اعتماد هذا التالصص .
هناك نوع ثالث من التدريح العملي وهو التدريح الذي يُكسح الطالح مهارات سوق العمل  ،فهناك
تالصصات معينة عامة أو تالصصية جدا صعح الحصول فيها على تدريح عملي في نفس
التالصص  ،وهذا متعارف عليه عالميا بأن يذهح هؤالء الطلبة إلى سوق العمل الكتساح مهارات
في العمل والعمل كفريق والتعاون ومثال على ذلك دراسة إدارة األعمال  ،فيذهح للموارد البشرية
فيتدرح على جزء معين في الموارد البشرية في ذات الوقت  ،فهذا عبارة عن اكتساح لمهارات
ولكنه ال يغطي التالصص بشكل كامل وإنما يستطيع التغيير في المستوى ويعمل في عمل آالر ،
فبعد التدريح العملي والتالصص يتالرج الطلبة ومنهم من يستمر في نفس التالصص في سوق
العمل  ،ومنهم من يعملون تالصصات أالرى قريبة أو بعيدة عن تالصصهم  ،لذلك نحن ال ننظر
للتدريح العملي بأنه جزء أساسي إال في الفئة األولى  ،أما الفئة الثانية والفئة الثالثة فالتدريح هو
عبارة عن اكتساح مهارات والتعرف على سوق العمل والتعود على بيئة العمل  ،وكذلك تكون
فرصة جيدة لنا لتقديم مسح لمهارات الطالح وسوق العمل .
هذه هي الالطوة األولى .
الالطوة الثانية بشأن الرقابة على التدريح العملي  :الحقيقة أن الرقابة على التدريح العملي يقع تحت
مسؤولية قطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم  ،وعندنا كذلك إدارة سوق العمل  ،حيث نعمل في
السنة مرتين مسح ميداني لجميع الطلبة الذين يقومون بالتدريح العملي حيث نرسل لهم استبيان ،
وهذا االستبيان يتم إرساله لحوالي ( )25ألف طالح  ،وطبعا الرد عليه ليس إجباريا  ،ومثال آلالر
استبيان تم فيه الرد على سؤال بالنسبة لسوق العمل حيث رد عليه ( )9000طالح  ،نسبة %10
من الطلبة كان عندهم م حظات على التدريح العملي  ،فقط تقريبا أقل من  %1.5كانوا غير
راضين عن التدريح العملي حيث أنه ليس في مجال التالصص  ،ولكن لو درسنا ما هي تالصصاتهم
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سنجد أنهم من الفئة الثانية والفئة الثالثة  ،وسنأالذ هذا السؤال ونستفيد منها إن شاء هللا في تطوير
منظومة التدريح العملي في وزارة التربية والتعليم والجامعات وجهات العمل  ،وفي آالر سنتين تم
تحديث عدد ساعات التدريح العملي المطلوبة في العديد من التالصصات  ،وقد وصل التدريح
العملي في بعض التالصصات إلى ( )16اسبوع اجباري  ،كذلك بدأنا نشجع بشكل أكبر الطلبة على
التدريح في القطاع الالاص ألن به البرة أكثر وتالصص أكثر من القطاع الحكومي بناء على
التالصصات المالتلفة .
كذلك  -معالي الرئيس  -توجه الطلبة  ،فالطلبة في عام  2014كان نسبة  %25منهم في الجامعات
يدرسون تالصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطح  ،وفي السنة الماضية وصلت النسبة إلى
 ، % 39.5وهذا يتطلح منا أن نزيد قدرات وإمكانيات الدولة في التدريح العملي ألن هذه
التالصصات تحتاج تدريح عملي بشكل أكبر ومهارات أعلى  ،وكذلك توافق هذه التالصصات مع
سوق العمل المستقبلي  ،أتمنى أن أكون أجبت على السؤال  ،وإذا كان هناك استفسار آالر أنا حاضر،
وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،سعادة عفراء العليلي  ،هل لديك تعقيح على رد معالي الوزير ؟ تفضلي .
سعادة  /عفراء بخيت العليلي :
شكرا معالي الرئيس  ،والشكر موصول كذلك لمعالي الوزير على ما تفضل به .
معالي الرئيس  ،سوف أتطرق لبعض الممارسات في التدريح الميداني وعلى أرض الواقع  ،أولى
الالطوات التي يتقدم بها الطالح قبل التدريح الميداني هو تعبئة استمارة يالتار فيها ث ث جهات يود
التدريح فيها  ،ويرفعها للقسم المعني في المؤسسة التعليمية  ،بعد ذلك يتفاجأ الطالح أنه تم إلحاقه
بمؤسسة لم يالترها وذلك بسبح أنه ليس هناك مجال للتدريح في أحد المؤسسات الث ث التي
االتارها ،ويتفاجأ الطالح بأن هذه المؤسسة التي ألحق بها للتدريح ال يوجد فيها أي قسم يمت
لتالصصه بصلة  ،كما تفضل معالي الوزير احتمال أن يكونوا من الفئة الثانية أو الفئة الثالثة  ،ولكن
 معاليك  -إذا كان عندي ط ح هندسة  ،فهل يعقل أن يقضي هذا الطالح في هذه المؤسسة مدةشهرين يقضيها في الجوالت التعريفية على األقسام ! شهرين ليس بالقليل معالي الرئيس  ،هذه أحد
الممارسات .
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ممارسة أالرى  -معالي الرئيس  -كذلك ط ح المالية والمحاسبة يتم تدريبهم في أماكن ال يقدرون
فيها على ممارسة تالصصاتهم حيث يقضونها في فعاليات وغير ذلك من تنظيم الفعاليات وغيرها
من هذه األمور وأيضا لمدة شهرين .
هناك ممارسة أالرى معالي الرئيس تالص الطالح الموظف  ،فالطالح الموظف  -معالي الرئيس -
عندما تأتي فترة تدريبه ويطلح من المؤسسة أن يتدرح في مؤسسته التي يعمل بها في القسم المعني
بتالصصه يتم كذلك الرفض ويقولون له تدرح في مكتبك  ،هنا معالي الرئيس الحقيقة أن الك م
الذي أقوله ال ينطبق على جميع مؤسسات التعليم العالي  ،بالعكس هناك مؤسسات تعليم عالي قائمين
بشكل فعال على إدارة التدريح الميداني  ،ولكن مثل هذه الممارسات إن دلت على شيء فهي تدل
على أنه ليس هناك تواصل بين المؤسسة التعليمية والجهة التي تدرح الطالح مع العلم بأنه قد ذكر
في بوابة التدريح العملي واحدة من الطوات الجودة والمطابقة بأنها مشاركة مؤسسات التعليم العالي
في الموافقة أو االعتراض على التدريح العملي  ،وتوجيه الط ح على االتيار الفرص التدريبية
الم ئمة مع تالصصاتهم  ،ولألسف معالي الرئيس هذا غير موجود على أرض الواقع  ،وإذا كان
هناك تواصل فهو تواصل وحيد يبدأ في بداية عملية التدريح حيث يتم إرسال بريد الكتروني إلى
الجهة المعنية بالتدريح وهي إفادة أن الطالح سين من الناس يحمل الرقم الجامعي كذا سيتدرح
عندكم في الفترة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا  ،باالتصار معالي الرئيس ال يوجد مشرف أكاديمي
ينزل للميدان ليتابع العملية التدريبية للط ح  ،ف توجد متابعة من المؤسسة التعليمية  ،وال يوجد
مشرف ميداني من الجهة المدربة التي تدرح هؤالء الطلبة لمتابعة إنجاز هؤالء الط ح ويتواصل
مع المشرف األكاديمي  ،ف توجد زيارات وال مراس ت ما عدا التواصل الذي ذكرته قبل قليل
عبر البريد االلكتروني وهو مجرد إفادة فقط للجهة المدربة.
يقوم الطالح بتسليم تقرير أسبوعي للمشرف األكاديمي الموجود في الجامعة  ،لكن هذا التقرير ال
يالضع لتقييم وال حتى للتدقيق في مصداقية ما ذكر فيه  ،والطالح يرغح بالتالرج بسرعة الاصة
إذا كان هناك إلحاح من المؤسسة التعليمية على الطالح بااللتحاق بالمكان الف ني للتريح العملي
وإما سيتأالر التالرج  ،ولذلك فالطالح سيقبل التدريح في أي مكان يتم تالصيصه له  ،وأغلح
الجهات  -معالي الرئيس  -تضع المتدربين في أماكن قليلة اإلنتاج مدة شهرين على هذا الحال  ،وهنا
سؤالي معالي الرئيس  :أين دور الوزارة الرقابي على مثل هذه الممارسات في هذه المرحلة المهمة؟
فلمدة ث ث سنوات ونصف من دراسة الطالح تدير المؤسسة التعليمية بكفاءة ثم تأتي على شهرين
وتقف !
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كذلك ما هو هدف الوزارة من إقرار مئة ساعة تطوعية كأحد متطلبات التالرج ؟ وشكرا .
معالي الرئيس :
معالي الوزير  ،هل لديك رد على تعقيح سعادة العضوة ؟ تفضل .
معالي  /حسين بن ابراهيم الحمادي ( :وزير التربية والتعليم)
نعم معالي الرئيس  ،بالنسبة لسؤال سعادة األالت عفراء الحقيقة نفس الرد السابق  ،فنحن يوجد
عندنا ث ثة أنواع من التدريح  ،فتدريح الفئة األولى يكون جزء من التالصص الدراسي وإذا لم
يتحقق حسح معايير معينة ال يمنح الطالح الدرجة األكاديمية  ،لذلك يكون فيه مراقبة ومتابعة وتأكد
من تحقيق هذه المعايير .
وعندما نتكلم عن التدريح من النوع الثاني او النوع الثالث وباألالص النوع الثالث فيكون التركيز
فيه على الدالول في سوق العمل واكتساح المهارات  ،والتدريح على بعض المشاريع الموجودة في
الجهة  ،لكن ال ننسى أنه في آالر سنتين حصل عندنا مشكلة كبيرة بوجود جائحة كوفيد  ، 19فالعديد
من الفرص التدريبية العملية التي كانت من المفترض أن تتحقق على أرض الواقع العديد من الجهات
اعتذرت بسبح الظروف الراهنة والشروط الصحية  ،لذلك قامت الوزارة بالتنسيق مع الجامعات
والعديد من الجهات باعتماد التدريح العملي عن بعد  ،فالكثير حتى من المهندسين واإلداريين
والمحامين كان التدريح عندهم عن بعد  ،وكما أشرت سابقا أننا نعمل على تطوير منظومة التدريح
العملي ألنه بدأت أعداد الطلبة في تالصصات الفئة األولى تزداد حيث وصلنا إلى نسبة %39.5
وأعتقد أن النسبة سترتفع أكثر من ذلك  ،كذلك التعليم الفني والتقني عندنا في ازدياد  ،وهذا يتطلح
من الطالح أن يتدرح ويمارس نفس التالصص كما يالصل في الطح  ،فمنظومة التدريح العملي
يجح أن تتطور باستمرار لمواكبة المستجدات  ،واقتراحات سعادة األالت عفراء وم حظاتها
سنأالذها بعين االعتبار في تطوير منظومة التدريح الميداني في المرحلة القادمة .
بالنسبة لساعات العمل التطوعي فهي عبارة عن الدمة مجتمع ومسؤولية مجتمعية  ،فزرع هذه
الصفات في أبنائنا الطلبة مهم جدا  ،وحتى في المدارس يوجد هناك ساعات تطوعية  ،والمئة ساعة
المطلوبة هي في مجاالت كثيرة ومتعددة وليس عليها أية شروط أو تحديات كثيرة  ،والطالح يجح
أن يتحمل المسؤولية سواء في التدريح العملي أو في العمل التطوعي  ،فيجح أن نعلم أبناءنا كيفية
تحمل المسؤولية في البحث عن الفرص التعليمية  ،وإذا كان الطالح يرغح بالتدريح في جهة معينة
فبإمكانه أن يسعى ويبحث عنها  ،فهناك طلبة يبادرون من أنفسهم ويالاطبون جهات معينة وينسقون
معها وبالتنسيق مع الجامعة من أجل التدريح  ،وهناك ط ح يرغح أن يكون التدريح بالتنسيق عن
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طريق الجامعة  ،فياحبذا لو نغير الفكر لدى الط ح بحيث يبحث الطالح بنفسه ويجد في هذا المجال
للتدرح في الجهة التي يريدها  ،وكذلك الساعات التطوعية ال ينتظر إلى ما قبل التالرج بشهرين أو
ث ثة أشهر إلنهائها  ،فهذا فكر يُطبق وهلل الحمد العديد من الطلبة يستفيدون من هذه التجارح على
أرض الواقع من حيث المهارات والالبرة وهذه مسؤولية تفيدهم في مستقبلهم  ،ونحن دولة اإلمارات
نعتبر من الدول الرائدة في العمل اإلنساني والعمل التطوعي والعمل الاليري  ،ويجح أن نستمر في
هذا  ،وطريق االستمرار فيه تكون بزرعه في نفوس أبنائنا الطلبة في المدارس والجامعات  ،وإذا
كان هناك أي استفسار آالر أنا حاضر  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،سعادة األالت عفراء  ،هل لديك تعقيح أالير ؟ تفضلي .
سعادة  /عفراء بخيت العليلي :
نعم معالي الرئيس  ،شكرا والشكر كذلك موصول لمعالي الوزير  ،حقيقة نحن سعيدون جدا ً أن
نسمع بأن هناك تطوير لمنظومة التدريح العملي للط ح  ،ما تفضل به معالي الوزير بشأن الساعات
التطوعية بأن يحظى الط ح أو أن يكون عند مفهوم بالعمل الاليري وغيره من هذه األمور  ،معالي
الرئيس  ،عندما يأتي الطالح ويريد تأدية الساعات التطوعية لألسف أن هذا المفهوم ليس موجودا ً
عند طلبة الجامعات  ،علي سبيل المثال يأتي الطالح يريد التطوع فنسأله ما الهدف من التطوع فيقول
أن ذلك من أجل التالرج  ،فليس لديه مفهوم أن هذه الدمة مجتمعية أو أن هذا عمل اليري  ،فنحن
نريد أن يصل هذا المفهوم للطالح  ،فعندما تم إقرار مئة ساعة تطوعية ف بد من المشاركة في ماذا
تم إقرارها بالمشاركة كما تفعل قيادتنا  ،فأي شيء تقره قيادتنا تشاركه مع المجتمع والشعح  ،ولذلك
نحن نحتاج ألن يصل هذا الشيء لط بنا  ،فعندما يأتي للتطوع يعرف لماذا يتطوع وليس بهدف
استكمال متطلبات التالرج  ،وإنما من أجل شيء آالر كما تفضل معالي الوزير بأن هذه مسؤولية
ذاتية  ،فنتمنى أن يصل هذا المعنى بالفعل للطالح الجامعي .
آالر شيء  -معالي الرئيس  -عند عدة مقترحات أتمنى أن تصل ويتم العمل بها وهي :
أن يكون هناك مسح وحصر للمؤسسات التي تالدم بالفعل التالصصات الجامعية  ،وأن يتم عقد
مذكرات تفاهم بين هذه المؤسسات والجامعات  ،فأنا أعرف اآلن أنه في السنة الف نية سوف يتالرج
عدد كذا  ،وفي التالصص كذا سيتالرج عدد معين وفي التالصص كذا عدد معين  ،وأتفق مع جهات
معنية بهذه التالصصات  ،ف بد أن يكون عندي الطة استباقية  ،هذه جزئية .
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تفعيل دور المشرف األكاديمي ضروري  ،وعلى األقل ينزل ث ث مرات في بداية التدريح وفي
منتصف فترة التدريح وفي النهاية  ،فعلى األقل ث ث مرات بحيث يتابع عملية تنفيذ التدريح
الميداني  ،ف بد أن يكون هناك الطة موضوعة للتدريح الميداني يعلم بها الطالح أوال ويعلم بها
المشرف األكاديمي  ،وأن يكون هناك مشرف ميداني من الجهة نفسها  ،فأنا أريد مالرج  ،فنحن
بحاجة ألن يالرج طلبتنا من التدريح الميداني بأفضل نتيجة  ،فشهرين تدريح ليست بالقليل  ،وكما
ذكر أحد منهم أنه من الممكن ان يالضع الطالح ألكثر من تدريح في السنة الثالثة والسنة الرابعة.
فيما يتعلق بالساعات التطوعية نتمنى معالي الرئيس أن تكون أكثر تنظيما  ،فعندنا جمعيات ذات
النفع العام  ،فإذا أردت معرفة التطوع عليك التوجه للجمعيات ذات النفع العام  ،فلماذا ال يكون هناك
تفاهم مع هذه الجمعيات  ،فنحن بحاجة لتفعيل هذه الجمعيات  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا سعادة األالت عفراء  ،معالي الوزير  ،هل لديك رد على التعقيح األالير لسعادة العضوة ؟
تفضل .
معالي  /حسين بن ابراهيم الحمادي ( :وزير التربية والتعليم)
في النهاية أود التأكيد على أول شيء نحن نشكر سعادة األالت عفراء على م حظاتها ومدااللتها ،
وهذا سيفيدنا كثيرا  -إن شاء هللا  -في تطوير المنظومة  ،طبعا ً المنظومة اآلن اصبحت مدة ()16
أسبوع اجباري بدال من شهرين كحد أدنى للتدريح العملي  ،طبعا ً تصنيفات الدرجة األولى والثانية
والثالثة هذه سيكون التطوير بها أكثر والتعريف بها أفضل .
بالنسبة للساعات التطوعية طبعا هناك تعاون كثير مع الجهات المالتلفة في الدولة  ،وسوف نؤكد
على الجامعات مرة أالرى كيف يتم التثقيف والتعاون فيما يالص الساعات التطوعية  ،نشكركم على
هذه الم حظات وعلى هذه المدااللة  ،وإن شاء هللا نستفيد منها في تطوير منظومة التدريح العملي
والعمل التطوعي في الدولة  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير على حضورك  ،ونتمنى  -إن شاء هللا  -أن يصاحح زيادة مدة التدريح كذلك
الحرص على االستفادة من هذه المدة والتي تعتبر مدة طويلة نسبيا  ،فالحرص على االستفادة من
المدة ال يقل أهمية عن زيادة المدة  ،شكرا مرة أالرى معالي الوزير ونتمنى لك التوفيق  .وننتقل
اآلن إلى السؤال التالي .
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 .2سؤؤؤوال موى على معالي  /ىميلة بنت سؤؤؤالم الم يري – وزيرة دولة لشؤؤؤوون التعليم العام من
سعادة العضو /كفاح محمد الزعابي حول " التأمين الصحي للمعلمين الجدد " .
معالي الرئيس :
سعادة األالت كفاح  ،وردنا اعتذار من معالي جميلة المهيري عن عدم حضور الجلسة  ،وبناء عليه
بتم تأجيل السؤال  ،واآلن يسعدني الترحيح بمعالي األخ الدكتور عبدالرحمن العور  -وزير الموارد
البشرية والتوطين  ،وأهنئ معاليه بمنصبه الجديد وثقة القيادة  ،وتمنياتنا لمعاليه بالتوفيق والسداد ،
كما أرحح بأصحاح السعادة الوك ء والوك ء المساعدين العاملين مع معاليه في الوزارة .
 .3سؤؤؤؤؤؤوال موى على معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشؤؤؤؤؤؤرية
والتوطين من سؤؤؤؤؤعادة العضؤؤؤؤؤو/

ؤؤؤؤؤابرين حسؤؤؤؤؤن اليماحي حول " توطين الو ا

ا دارية

وا شرافية في القطاع الخاص " .
معالي الرئيس :
لتتفضل سعادة العضو صابرين حسن اليماحي بت وة نص السؤال .
سعادة  /صابرين حسن اليماحي :
" إعماال لنص المادة ( )143من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى
معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين :
يعتبر ملف التوطين من أهم الملفات التي تلقى عناية واهتمام بالغين من كافة مؤسسات الدولة
وخصوصا بعد ازدياد عدد الخريجين المواطنين ووجود كفاءات مواطنة ومتميزة في سوق العمل.
فلماذا ال يتم إلزام القطاع الخاص بتوطين الوظائف اإلدارية واإلشرافية ؟ "
معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير بالرد على السؤال .
معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور ( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
بسم هللا الرحمن الرحيم  ،والس م عليك ورحمة هللا وبركاته ،
شكرا معالي الرئيس  ،وأشكر أصحاح السعادة األعضاء  ،كما يشرفني ويسعدني التواجد مع معاليكم
وأصحاح السعادة اليوم في جلستكم الموقرة متمنيا ً لكم دوام التوفيق والسداد في الدمة الوطن وفي
دعم الحكومة في تنفيذ توجهاتنا الرشيدة  ،وكذلك أشكر سعادة األالت صابرين على سؤالها .
كما تعلمون معاليكم ويعلم مجلسكم الموقر أن حكومتنا االتحادية وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة أطلقت
مجلسا ً لتنافسية الكوادر اإلماراتية حيث يقوم المجلس بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم
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المواطنين في القطاع الالاص ورفع تنافسيتهم  ،وبرفد هذا القطاع بطاقات وكفاءات إماراتية وذلك
بتكاتف جميع الجهود من الجهات الحكومية والقطاع الالاص لتنفيذ أهداف ومبادرات البرنامج تحت
مسمى " برنامج نافس " بما يحقق األهداف المرجوة في رفع نسبة التوطين في القطاع الالاص بشكل
عام وتمكين الكفاءات اإلماراتية من ال ل برامج التوظيف وبرامج التدريح التي سيتم تنفيذها ال ل
الفترة المقبلة برفع مشاركة الكوادر اإلماراتية وتعزيز منافستهم بكفاءة عالية ولتحقيق  -أيضا -
االحتياجات المتجددة للقطاع الالاص .
وفيما يتعلق بالمبادرات التي تم إط قها هناك  -الحقيقة  -حزمة من المبادرات تم اعتمادها من قبل
مجلس تنافسية الكوادر اإلماراتية بهدف تعزيز هذه الشراكة مع القطاع الالاص  ،وتتضمن حزمة
البرامج مجموعة من البرامج تصح في تحقيق األهداف التي تطرق لها سؤال سعادة العضوة
صابرين منها  -على سبيل المثال ال الحصر  -أن هناك برنامج يهدف إلى دعم أجور المواطنين
العاملين في القطاع الالاص  ،وهذه أبرز التحديات التي كانت جزء من العائق الذي يحد من مشاركة
المواطنين ومساهمتهم مساهمة فاعلة في الوظائف المتاحة في القطاع الالاص  ،فالفجوة كانت في
األجور ولكن كان تسبح جزء من التحدي  ،وبالتالي البرنامج بمبادراته السالية وبتوجيهات قيادتنا
الرشيدة سيقوم بدعم أجور المواطنين مما سيردم أي فجوة كانت سابقا ً سببا ً أو تحديا ً في توظيف
المواطنين  ،كما أن هناك برامج متعددة سيأتي ذكرها إذا تطلح األمر متعلقة بتدريح الكوادر
اإلماراتية وتعزيز مشاركتها من ال ل التدريح على رأس العمل أو منحهم الشهادات المهنية
المطلوبة لتحقيق المتطلبات المهارية من قطاعات سوق العمل .
وفيما يتعلق بالوظائف اإلدارية واالشرافية يهمنا أن نشير هنا أن المواطنين والمواطنات يملكون
المهارات ما يمكنهم من تحقيق متطلبات مثل هذه الوظائف  ،ونسعى من ال ل هذه المنظومة الجديدة
التي أطلقتها الحكومة في مظلة " برنامج نافس " ويسعدني ويشرفني اليوم مشاركة سعادة األخ غنام
المزروعي  -أمين عام مجلس التنافسية  ،فمن هذه المنظومة أن نعزز من مشاركتهم في القطاع
الالاص  ،كما أن إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج تتضمن وضع مستهدفات بنسح محددة سنوية
على القطاع الالاص يتم متابعتها لغرض رفع هذه االمشاركة وهذه المساهمة  ،وبالتالي نرى أنه
بإط ق البرنامج اآلن في المرحلة األولى ل ط ق سنتمكن من تعزيز هذه المشاركة ورفع هذه
النسبة الاصة في المجاالت التي تفضلت فيها سعادة العضوة  ،وشكرا معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،تفضلي سعادة األالت صابرين بالتعقيح .
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سعادة  /صابرين حسن اليماحي :
بداية أشكر معالي الوزير على هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ملف التوطين وإيجاد المجلس
التنافسي الذي بدوره سيعمل نقلة نوعية في هذا الملف .
معالي الرئيس  ،إن توطين هذه الوظائف على درجة الالصوص سيعود بآثار إيجابية على الدولة
في أكثر من مجال أولهم ملف التوطين حيث سيكون هذا الملف بالذات من أولويات الموظف
المواطن ،وسيدعم تحقيق أهدافه من ال ل استقطاح الباحثين عن العمل وتشجيعهم وتأهيلهم معرفيا ً.
ثانيا ً  :ستعمل على استدامة الالبرة في هذا المجال حيث أن الالبرة التي سيحصل عليها الموظف
المواطن ستنتقل لمواطنين آالرين من ال ل التأهيل المعرفي للمواطنين العاملين معا ً أو تقديمها
كمدربين معتمدين في هذا المجال على عكس األجنبي الذي بوجوده في هذه المناصح يستفيد من
الالبرات التي يكتسبها من ال ل العمل في الدولة  ،ويدعم بها سيرته الذاتية لينتقل ألكثر العروض
إغرا ًء الارج أراضيها  ،فيرحل حام ً معه البرة فقدها المواطن وحرمت منها الدولة .
معالي الرئيس  ،لقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( )34/10لسنة  2019بشأن اعتماد آلية
التوطين في الحكومة االتحادية  ،وتمثل ذلك في تكليف الجهات برفع نسبة التوطين لـ  %10سنويا ً
لتصل لـ  %90في الوظائف اإلدارية والالدمات المساندة ال ل المس سنوات من تارياله  ،كما
تشمل اآللية تكليف الجهات االتحادية برفع نسبة التوطين إلى ( )%100في الوظائف اإلشرافية
ال ل المس سنوات لما ارتأته من أهمية قصوى لهذه الوظائف بالذات ودعما ً قويا ً لملف التوطين ،
فيما غابت القرارات الملزمة من قبل الوزارة لتوطين هذه الوظائف اإلدارية واالشرافية وتمكين
المواطنين في القطاع الالاص  ،واكتفت الوزارة بنسبة سنوية تصل إلى  %4كانت نتائج التوطين
فيها معها وصلت لما يقارح  %3.78ألحدث إحصائية تمت في  ، 2020وقد شملت العينة العاملين
في القطاع الالاص وشبه الحكومي في المستويات المهارية الالمس األولى  ،وضمت العينة العاملين
والتجار أصحاح األعمال الالاصة والمستثمرين المواطنين  ،إذن نحن نمثل عاملين مع تجار في
القطاع الالاص ما يقارح  %3.78من جميع من يعمل في هذا القطاع .
معالي الرئيس  ،هل من المعقول أن يكون طموح دولة االترقت كل حواجز المستحيل لتصل للمريخ
بإمكانياتها وقدرات أبنائها أن تكتفي بنسبة  %4لتوطين وظائف القطاع الالاص ؟! هل يعجزها
توظيف مواطنيها على أراضيها ؟ معالي الرئيس  ،إن هذه النسبة ال تتماشى أبدا ً مع ما تسعى الدولة
لتحقيقه في ملف التوطين  ،وتوطين هذه الوظائف بالذات سيكون اليد الداعمة للوزارة في تحقيق
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أهدافها في هذا الملف من ناحية  ،ومن ناحية أالرى سيكون استثمار معرفي والبرات مستقرة تالدم
الدولة في الناحية االقتصادية  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا سعادة األالت صابرين  ،معالي الوزير تفضل بالرد على تعقيح سعادة العضوة.
معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور ( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
شكرا معاليك  ،أجدد شكري لسعادة األالت صابرين على اهتمامها وحرصها على طرح هذا
الموضوع البالغ األهمية  ،وأؤكد لسعادة األالت صابرين مشاركتنا هذا االهتمام وحرصنا على العمل
سويا ً مع كافة الجهات والقطاعات والزم ء المعنيين بتعزيز فرص مشاركة المواطنين في القطاع
الالاص  ،ويسعدني في هذه الجلسة أن أشير إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الالاص يبلغ
حوالي ( )29800مواطن  ،كما أود اإلشارة إلى أنه زادت نسبة المواطنين في الوظائف اإلشرافية
التي طرحتها سعادة العضوة كجزء من التساؤل في بيانات الوزارة بنسبة تزيد عن  %10عن عام
 2020بزيادة إيجابية في االتجاه المطلوح .
بالنسبة لما تفضلت به سعادة العضوة من طلح لدراسة نسح التوطين واآلليات المعتمدة في هذا
الجانح أشير في هذا الصدد أن وضع النسح هو آلية من اآلليات المعتمدة من قبل الحكومة الرشيدة،
ولكن هناك آليات أالرى تم طرحها من ال ل منظومة " برنامج نافس " لتحقيق هذا الغرض ولزيادة
نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الالاص وتوفير فرص بما يحقق لنا تنمية إيجابية ومعرفة
مستدامة في دولة اإلمارات  ،وشكرا معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،أالت صابرين  ،هل لديك تعقيح أالير ؟ تفضلي .
سعادة  /صابرين حسن اليماحي :
شكرا معالي الرئيس  ،شكرا معالي الوزير  ،الحقيقة أن وجودنا اليوم مع معالي الوزير هنا لنفكر
بصوت مسموع متكاتفين مع الوزارة في تحقيق ما نصبو إليه  ،أنا أشكر هذه المساعي حقيقة ،
وأشكر هذا التطور في هذا الملف الذي تكلم فيه معالي الوزير .
معالي الرئيس  ،لقد احتفلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في نهاية عام  2021بعام الالمسين ،
بمعنى أننا نتحدث عن جيلين أو ث ثة أجيال  ،هل يُعقل أن ال نجد بينهم من يمكنه القيام بهذه األدوار
اإلدارية واالشرافية واست م القيادة في القطاع الالاص بالرغم من أنه سابقا ً وفي بعض الشركات
الكبرى كان المواطنين هم من يشغلونها حتى استبدلوا أاليرا بأجانح!
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معالي الرئيس  ،الدولة ال تدالر وسعا ً في تعليم وتأهيل ط بها على أرفع مستوى من ال ل جامعات محلية
يحضر اسمها في قائمة التنافسية العالمية  ،كما وامتد تأهيلهم إلى جامعات عريقة الارج الدولة ،إذن هم
مؤهلين على أرفع مستوى لشغل مثل هذه الوظائف ولكن يحتاجون للفرصة لرد الجميل .
معالي الرئيس  ،مطلوح قرارات ملزمة في توطين هذه الوظائف بالقطاع الالاص أسوة بالقطاع
الحكومي لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وتنموية  ،كما ونطالح بزيادة رقعة الوظائف
الالاصة بالمواطنين في هذا القطاع  ،وأن تكون هناك محفزات أكبر كما هو متاح حاليا ً لشركات
ومؤسسات في هذا أكبر مما هو متاح حاليا ً لشركات ومؤسسات في هذا القطاع لتشجيعهم على
استقطاح المواطنين والتنافس على توظيفهم .
أالتم مدااللتي  -معالي الرئيس  -برسالة قيادية لصاحح السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -
نائح رئيس الدولة  -رئيس مجلس الوزراء  -حاكم دبي " حفظه هللا " بأن قال  " :التوطين أولوية
اقتصادية واجتماعية وأمنية "  ،وهذه حقيقة البد أن يستوعبها الجميع  ،شكرا معالي الرئيس  ،شكرا
معالي الوزير .
معالي الرئيس :
شكرا سعادة صابرين اليماحي  ،تفضل معالي الوزير بالرد على تعقيح سعادة األالت صابرين .
معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور ( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
شكرا معالي الرئيس  ،وشكرا سعادة األالت صابرين  ،ما طرحته سعادة األالت من أهمية وضع
مستهدفات في القطاع الالاص أؤكد لسعادتها مرة أالرى أن اآلليات المعتمدة من قبل الحكومة لتعزيز
هذه المشاركة ورفع نسبة التوطين وإيجاد فرص عمل ذات فائدة على اقتصادنا الوطني وعلى
مجتمعنا اإلماراتي  ،آليات تتضمن المستهدفات والنسح المطلوبة من القطاع الالاص سنويا ً  ،وبالتالي
هي إحدى اآلليات التي تم اعتمادها  ،إال أنني أجدد اإلشارة  -معالي الرئيس  -إلى وجود منظومة
متكاملة مرتبطة بهذه األهداف تتضمن باإلضافة إلى النسح والمتابعة واإلجراءات التي ستتالذ في
حينه حسح اآلليات المعتمدة على القطاعات واألنشطة التي ال تتعاون  ،وهناك أيضا ً حوافز كبيرة
لتحقيق هذه الغاية منها طبعا ً االستثمار في تعزيز كفاءة المواطنين ودعم أجورهم مما يعزز من
تنافسيتهم في هذا السوق  ،وشكرا معالي الرئيس .
 .4سؤؤؤؤؤؤوال موى على معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشؤؤؤؤؤؤرية
والتوطين من سؤؤؤؤؤعادة العضؤؤؤؤؤو /عبيد للفان ال ول السؤؤؤؤؤ مي حول " توطين منصؤؤؤؤؤب المدير
التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص " .
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معالي الرئيس :
تفضل سعادة العضو عبيد اللفان الس مي بت وة نص السؤال .
سعادة  /عبيد خلفان السالمي :
إعماال لنص المادة ( )143من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى
معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين :
تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتبوء الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة
للمناصب القيادية في مؤسسات الدولة وتوطين المناصب العليا في سوق العمل بشكل عام  ،وبما
أن استراتيجية الوزارة ومهامها تشمل تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الخاص مع
استمرار المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في هذا القطاع  .إال أنه من المالحظ قيام عدد
من المؤسسات والشركات في اآلونة األخيرة بتعيين العنصر األجنبي في منصب المدير التنفيذي
فيها  ،بالرغم من توفر الكوادر الوطنية التي تدرجت بالمناصب بعد اكتسابها للخبرة وإثباتها
لكفاءتها في العمل في هذا المجال .
لماذا ال تقوم الوزارة بإلزام القطاع الخاص بتوطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية؟"
معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير بالرد على السؤال .
معالي /د .عبدالرحمن بن عبدالمنان العور( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
شكرا ً معاليك وكذلك يسعدني أن أنتهز هذه الفرصة لشكر سعادة األخ عبيد الس مي على سؤاله
وعلى حرصه بما يالدم مصلحة المواطن وتعزيز فرص المواطنين في القطاع الالاص الاصة في
المناصح التي تطرق إليها في معرض سؤاله ،ويسعدني – كذلك – أن أشير مرة أالرى إلى أن
منظومة البرامج المعتمدة في مظلة "نافس" تتضمن برامج مرتبطة بتعزيز الكفاءات والكوادر
اإلماراتية وذلك من ال ل إتاحة الفرصة لهم لتمكينهم من الحصول على الشهادات المهنية التي
تعزز فرص عملهم في القطاع الالاص وكذلك تض ّمن البرنامج لبرنامج الاص تحت مسمى "البرة"
يدعم التدريح المهني والظل الوظيفي للمواطنين في القطاع الالاص مع ضمان المكافآت المالية من
قبل البرنامج ،كل هذه البرامج تدعم مشاركة وتنافسية الكوادر اإلماراتية في القطاع الالاص
والبرنامج في مراحله األولى من اإلط ق.
فيما يتعلق بوظيفة المدير التنفيذي في شركات القطاع الالاص نشير إلى أن القطاع الالاص يعمل
في أنشطة وقطاعات اقتصادية متعددة ،والشك أن دولة اإلمارات ونجاحها واقتصادها كان مبني
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على أن سوقها تمكن من استقطاح الكفاءات والمواهح التي تالدم هذا القطاع الالاص وهذا النشاط
االقتصادي ،وبالتالي نحن نسعى في الحكومة لدعم كافة المبادرات التي ستعزز من اقتصاد دولتنا
وأيضا ً من تنافسية المؤسسات والمنشآت في القطاع الالاص بما يحقق الرفاه االقتصادي وأيضا ً
تعزيز مكانة دولة اإلمارات .الشك أن مواطنينا من الذكور واإلناث لديهم من الكفاءة والمهارة
والمواهح ما يمكنهم من قيادة العديد من المناصح ،والشك أن هذه المناصح ستكون دائما ً متاحة
لهم فيما لو توفرت لهم الفرصة ،وكذلك فيما لو تمكنوا من إثبات هذه المهارة أو هذه الكفاءة ،نحن
نؤكد على أن المستهدفات التي وضعت في القطاع الالاص تتضمن أيضا ً وظائف مرتبطة بالمناصح
القيادية في بعض قطاعات وأنشطة سوق العمل ،وجدير بالذكر أن منصح المدير التنفيذي في نهاية
سبتمبر  2021بلغ عدد المواطنين حوالي ( )%8من المناصح المتوفرة في منشآت القطاع الالاص،
وهذه النسبة نرى أنها ممتازة ولكنها ال تحقق بالضرورة الطموح الحالي ونسعى بالتأكيد إلى دعمها
في تعزيزها في القطاع الالاص ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير ،سعادة األخ عبيد الس مي هل لديك تعقيح؟ تفضل.
سعادة /عبيد خلفان السالمي:
شكرا ً معالي الرئيس ،في البداية  -حقيقة – أنا أحح أن أشكر الوزارة على هذه الجهود والشكر
موصول لمعالي الوزير شالصيا ً على الكثير من المبادرات المتعلقة بالتوطين منذ است مه لمهامه
في الوزارة ،اليوم موقع الوزارة ما شاء هللا نتكلم عن ( )%60عن القطاع الالاص ،هناك نشاط
وهذا الموقع هو األكثر زيارة من قبل المواطنين ،وهذا السؤال أتى من المواطنين ،وبعض التعيينات
األاليرة أدت إلى استياء الكثير منهم ،وهناك أيضا ً جائزة اإلمارات للتوطين موجودة في الوزارة –
معالي الرئيس – وهي جائزة سنوية تمنحها الوزارة لتكريم رواد التوطين في القطاع الالاص وهذا
شيء طيح ويدعم رؤية اإلمارات  2021وكذلك هناك منتدى  360أو منصة  360وهي منصة
تفاعلية للطلبة مع الشركات الالاصة وتهدف إلى توعيتهم وتعريفهم بسوق العمل في القطاع الالاص،
هناك أيضا ً شراكة ما بين الوزارة والقطاع الالاص وعددها ( )2320من الشركات ومؤسسات
القطاع الالاص وهذه كلها تحفز المواطنين للتوجه للعمل في القطاع الالاص واالرتقاء بجودة العمل
في هذه البيئة وهذا يشكرون عليه .لكن بنفس الوقت – معالي الرئيس – وبعد المسين سنة من
تأسيس دولة اإلمارات وما يقارح الالمسين سنة من إنشاء وتأسيس بعض الشركات الحيوية والتي
تحقق فيها العديد من اإلنجازات على المستوى المحلي والدولي سواء للدولة أو سواء لهذه الشركات،
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اليوم – معالي الرئيس – رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية "االنتربول" هو إماراتي وهذا
منصح دولي مرموق ،اليوم رئيس االتحاد الدولي للسيارات هو إماراتي وهذا منصح دولي ،وكلنا
فالر بهذه النماذج المشرفة ،فهل يعقل – معالي الرئيس – أننا ال نستطيع الحصول على إماراتي
يشغل منصح المدير التنفيذي في شركاتنا الحيوية؟! أنا أقصد الشركات الحيوية في القطاع الالاص
في الدولة ،إذا كان العذر بأنه ال يوجد مواطنين أكفاء لشغل هذا المنصح فأعتقد – الحقيقة – أن
هناك اللل في بعض هذه المؤسسات والشركات في تأهيل قيادات الصف الثاني والثالث لشغل هذه
المناصح العليا ،أما إذا كانت هذه القيادات موجودة ومؤهلة ومدربة فهناك مشكلة عدم ثقة في هذه
القيادات المواطنة ،معالي الرئيس دولتنا وهلل الحمد دائما ً ما تستقطح الالبرات العالمية المتميزة –
كما تفضل معالي الوزير – فإن اإلمارات هي وطن األح م والفرص وترحح باألشقاء والكوادر
المتميزة من جميع أنحاء العالم ،اآلن المؤسسات والشركات الحيوية في القطاع الالاص كان من
األجدر بها أن تعين األجنبي كأالصائي أو كالبير أو كمستشار بدالً من تعيينه مدير تنفيذي كون هذه
المناصح تعتبر واجهة القطاع الالاص في الدولة والتي من األولى أن يشغلها مواطن كونه األقدر
واألجدر على تنفيذ تطلعات قيادتنا الرشيدة ،وال يضير باألجنبي أن يكون البيرا ً أو مستشارا ً في هذه
المناصح في المؤسسات والشركات.
أتكلم – أيضا ً – عن منظور األمن الوطني ،من المؤكد أن توطين المناصح العليا في المؤسسات
الحيوية في القطاع الالاص وهو أمر حتمي ،أنا أتكلم عن الشركات الحيوية وهناك بعض الشركات
الالاصة ليس لدينا سيطرة عليهم ألنها شركات الاصة وكل واحد ينظر لما يراه ولمصلحته ،معالي
الرئيس هل نتوقع فع ً أن يسهم المدير التنفيذي في توطين المناصح القيادية في القطاع الالاص؟
أو أن يكون حريصا ً على تنفيذ المبادرات الالمسين الرامية لتعيين ( )75مواطن في الالمس سنوات
القادمة بمعدل ( )15ألف وظيفة سنوياً؟
من جهة أالرى – معالي الرئيس – وجود األجانح في المناصح القيادية أو منصح المدير التنفيذي
في تلك الشركات الحيوية في القطاع الالاص يعطي إشارة لبعض الشركات في القطاع الالاص الذين
ليس لدينا سيطرة عليهم بعدم التوطين أو التقيد بالتوطين ،نحن نعيش في بلد مبروكة وعيالهم متفوقين
ومتميزين في كل المجاالت ولكن لألسف هناك من ال يثق بقدرات الشباح المواطن ويحمل الفكرة
النمطية السائدة التي تصور المواطن بالشالص المتكاسل واالتكالي وأنه ال ينجز المستوى المطلوح،
بالرغم من أن هناك العديد من القطاعات الحيوية التي ازدهرت في اآلونة األاليرة وأثبتت جدارتها
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على المستوى الوطني يقودها مواطنون سواء ذكور أو إناث ،كما أنه ال يجح أن يغيح عن أذهاننا
أن هذه الشركات التي تفضل...
معالي الرئيس :
سعادة األخ عبيد يبدو أن فترة الالمس دقائق الالاصة بالتعقيح قد انتهت ،شكرا ً لك ،تفضل معالي
الوزير بالرد.
معالي /د .عبدالرحمن بن عبدالمنان العور( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
شكرا ً معاليك ،وشكرا ً لسعادة األخ عبيد ،أوالً يجح أن أؤكد أننا نشارك سعادة األخ عبيد رؤيته بأن
كفاءاتنا اإلماراتية لديها المهارة والقدرة والكفاءة لتولي المناصح وتولي زمام قيادة اقتصادنا وأيضا ً
تتولى زمام قيادة مؤسساتنا ومنظومتنا الحكومية ،هذا أعتقد أنه حوار مفروغ منه لكن على الطرف
اآلالر يجح أن نتشارك جميعا ً بالتأكيد على أن تجربتنا في دولة اإلمارات هي تجربة متميزة
واقتصادنا حقيقة هو نموذج تتطلع إليه جميع دول العالم إذا لم يكن من النماذج األولى على مستوى
العالم والشك على المستوى اإلقليمي والعالمي ،هناك العديد من الدول التي اقتبست من تجارح دولة
اإلمارات بهدف نقل هذه التجارح إلى اقتصادها وإلى سوقها ،هذه التجربة اإلماراتية المتميزة حققت
لنا – كما ذكرت سابقا ً – القدرة على استقطاح المهارات والكفاءات التي دعمت نمونا االقتصادي
وحققت لنا – أيضا ً – هذه التجربة المميزة ،وكذلك طبعا ً هذه النماذج كان لها دور فاعل في اللق
فرص عمل الشك أنها تعزز من إنتاجية قطاعنا االقتصادي في دولة اإلمارات.
مر على العالم جميعا ً ودولة
في ذات الوقت نحن في سوق الحمدهلل ينمو بتسارع إيجابي بالرغم مما ّ
اإلمارات ليست في معزل عن ذلك فيما يتعلق باآلثار السلبية التي االتلطت بجائحة كوفيد 19لكن
اقتصادنا الوطني وسوقنا ماشاء هللا في نمو وبالتالي ياللق فرص عمل ذات مهارات واستقطاح وأجور
تحفز من مشاركة هذه الكفاءات ،ونحن نسعى من ال ل البرامج التي تم ذكرها – معالي الرئيس واألخ
عبيد – إلى تعزيز هذه المشاركة بالمشاركة النوعية ،حيث هناك برامج وآليات وضعت لاللق فرص
لتغطية الزالم والحجم ،كما أن هناك بعض اآلليات واألدوات والسياسات التي تتعلق بتعزيز هذه
المشاركة وتنافسية الكوادر اإلماراتية بشكل نوعي في قطاعات اقتصادية ذات أولوية ،وبالتالي نؤكد
مرة أالرى على أن سوق دولة اإلمارات هو سوق عمل مفتوح ولكن لنا اهتمام – أيضا ً – بتعزيز هذه
المشاركة وبتولي القيادات اإلماراتية مساهمة أكبر في هذه القطاعات ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير ،سعادة األخ عبيد اللفان الس مي هل لديك تعقيح أالير؟ تفضل سعادتك.
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سعادة /عبيد خلفان السالمي:
نعم معالي الرئيس ،أنهي مدااللتي بذكر بعض المقترحات والتي أتمنى أن تؤالذ بعين االعتبار ،حيث
أن ( )%8أعتقد من منصح المدير التنفيذي الذي يشغله المواطنين أنا أراه – معالي الرئيس – أنها
نسبة قليلة جداً ،على كل حال أنا لدي بعض المقترحات وأتمنى – إن شاء هللا – أن تؤالذ بعين
االعتبار:
أوالً :توطين منصح المدير التنفيذي للشركات الحيوية في القطاع الالاص ،وأنا أتكلم عن الشركات
الحيوية التي في الواجهة وليس كل الشركات.
ثانياً :إلزام الشركات الحيوية في القطاع الالاص بوضع برامج تالصصية لتأهيل القيادات الوطنية
لشغل المناصح العليا في هذه الشركات.
ثالثاً :تفعيل الدور الرقابي للوزارة ،حيث ال يجح أن تقتصر المسؤولية الرقابية للوزارة على
المواضيع الهامشية بل يجح أن يكون لها دور إشرافي لضمان توطين هذه المناصح الحساسة.
رابعاً :وضع الطة زمنية تدريجية مدروسة لتوطين الوظائف الحيوية في القطاع الالاص واقتصار
هذه المهن على المواطنين فقط.
الامسا ً وأاليراً :إصدار قائمة سنوية بأفضل شركات ومؤسسات القطاع الالاص في توطين المناصح
القيادية .وشكرا ً معالي الرئيس.
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة األخ اللفان عبيد الس مي ،معالي الوزير هل لديك رد أالير؟ تفضل.
معالي /د .عبدالرحمن بن عبدالمنان العور( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
نعم أشكر سعادة العضو على مقترحاته الاصة فيما يتعلق بالبرامج التالصصية والتدريبية وأيضا ً
فيما يتعلق بتعزيز دور الوزارة الرقابي واإلشراف على آليات المتابعة ،ونؤكد أننا سندرس مثل هذه
المقترحات – معالي الرئيس – وأكتفي بذلك ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً معاليك ،واآلن ننتقل إلى السؤال الالامس.
 .5سؤؤؤؤؤؤؤؤال موجه إلى معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشؤؤؤؤؤؤؤرية
والتوطين من سؤؤؤعادة العضؤؤؤو /صؤؤؤابرين حسؤؤؤن اليماحي حول " توحيد نظام اإلجازات وسؤؤؤاعات
العمل بين القطاعين الخاص والحكومي " .
مضبطة الجلسة  - 3الدور  - 3الفصل 17

صفحة  30من 88

معالي الرئيس :
سعادة صابرين اليماحي تفضلي بت وة نص السؤال.
سعادة /صابرين حسن اليماحي:
"إعماال لنص المادة ( )143من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤؤؤؤال التالي إلى
معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين :
لماذا ال يتم توحيد نظام اإلجازات السؤؤؤنوية واألمومة وغيرها وبما فيها سؤؤؤاعات العمل الرسؤؤؤمية
بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم توجه المواطنين للعمل بالقطاع الخاص وتشؤؤجيعهم للعمل
في هذا القطاع حيث أن قلة عدد أيام اإلجازات السنوية وزيادة معدل ساعات العمل اليومية والتي
ال يقؤابلهؤا مبلم مؤادي ينؤاسؤؤؤؤؤؤؤبهؤا تسعؤد من أهم أسؤؤؤؤؤؤؤبؤاب نفور المواطنين من العمؤل في القطؤاع
الخاص؟".
معالي الرئيس :
شكراً ،تفضل معالي الوزير بالرد على السؤال.
معالي /د .عبدالرحمن بن عبدالمنان العور( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
شكرا ً معاليك ،كما أجدد مرة أالري شكري الهتمام سعادة األالت صابرين بكل ما يعزز مشاركة
المواطنين في القطاع الالاص وأنتهز هذه الفرصة ألشير لمعاليكم ولسعادة األعضاء إلى إط ق
أكثر من أربعين تشريعا ً من قبل حكومتنا الرشيدة في منظومة االحتفالية بالعام الالمسين من عمر
دولتنا ،وقيادتنا في هذه المنظومة وتوجيهاتها للحكومة عززت أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ
الدولة لدعم هذه المنظومة االقتصادية والمجتمعية في الدولة والتي من شأنها مواءمة القوانين مع
متطلبات التحديث والتغيير والعمل والمستجدات التقنية والتكنولوجية والتنافسية العالمية ،ويسعدني
في هذا الصدد في إطار سؤال سعادة األالت صابرين أن أشير إلى إصدار المرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )47لسنة  2021بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة اإلمارات ،والذي يوحد القواعد
العامة للعمل في الدولة في القطاعين الحكومي والالاص ،وسيدالل هذا المرسوم بقانون اتحادي حيز
التنفيذ اعتبارا ً من فبراير  ،2022كما أشير إلى صدور المرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2021
بشأن تنظيم ع قات العمل والذي يؤسس – حقيقة – لمرحلة جديدة في تنظيم سوق العمل وع قات
العمل في القطاع الالاص في الدولة مما يحقق التنافسية لهذا السوق وأيضا ً لاللق وجذح المواهح
للعمل في هذا السوق ،ونشير إلى أن المرسوم بقانون بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة
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اإلمارات أسس المعايير بتوحيد وتأطير الع قة بين الموظف وجهة عمله وتتضمن هذه األسس
العط ت الرسمية وكذلك اإلجازات وأنماط العمل وآليات التقاعد ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير ،سعادة صابرين هل لديك تعقيح؟ تفضلي.
سعادة /صابرين حسن اليماحي:
أشكر معالي الوزير على هذا التعقيح ونتمنى – بإذن هللا – حسح نتائج المرسوم بقانون الجديد أن
يذلل الصعاح أمام الموظف وأمام صاحح العمل.
معالي الرئيس ،لقد تقدمت بسؤالي هذا لدعم المواطنين والذي يقرؤه البعض بأنه بعيد كل البعد عن
المقاييس الربحية التي يسعى لها صاحح العمل مواطنا ً كان أو أجنبياًّ ،
من هللا عليه ليكون يدا ً من األيادي
التي تدفع بعجلة االقتصاد في الدولة ،والتي بدورها لم تأل جهدا ً لدعم استثماراتهم على أراضيها وتذليل
الصعاح والقيود أمامهم لتكون المنفعة متبادلة بينها وبينهم.
معالي الرئيس ،وحتى ال يُزج بسؤالي ومطالبي فيه بزنزانة العنصرية والتمييز فإنني أدعم مطالبي
قبل أن أبدأ بأي شيء بت وة نص المادة رقم ( )4من المرسوم بقانون تنظيم ع قات العمل رقم ()33
لسنة  2021الفقرة رقم ( )2والتي تنص على أنه" :ال تعد القواعد واإلجراءات التي يكون من شأنها
تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً" ،وبنا ًء عليه  -معالي الرئيس – فإن الفروقات
في اإلجازات المستحقة للموظف واضحة بين القطاعين الحكومي والالاص تؤثر بشكل ملحوظ على
االستقرار االجتماعي والوظيفي للموظف المواطن في القطاع الالاص كما تؤثر على توجهات
وقناعات المواطن الالريج الذي يبحث عن عمل بعد كل ما بذلته له الحكومة في تعليمه فيكون القطاع
الالاص آالر االتياراته إن وجد أص ً ضمن االالتيار.
معالي الرئيس ،نحن شعح لدينا قواعد وعادات وتقاليد هي جزء ال يتجزأ من كياننا ،فكيف هو الحال
وما هي التبعات األسرية الجتماع أسرة في أيام العطلة األسبوعية ياللو فيها مكان األم بسبح عملها في
القطاع الالاص ،تركت له حرية منح اإلجازة األسبوعية لموظفيه؟ إن التباين في اإلجازات – معالي
الرئيس – ياللق نوعا ً من النفور وقلة في اإلنجاز وإحساسا ً بالغربة داالل الوطن.
معالي الرئيس ،كيف لنا أن نكيل بمكيالين لمواطن مستقر في هذا البلد ولكنه يعمل في قطاع الاص
وكأنه مغترح تطبق عليه قوانين العمالة األجنبية؟ على سبيل المثال – معاليك ال الحصر – أبناء لعائلة
يشاء القدر أن يفقدوا والدتهم كفل لهم في القطاع الحكومي أن يحدوا عليها المسة أيام و ُحرم أحدهم من
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مشاركة إالوته هذا العزاء بأن اكتفى قانون تنظيم العمل بمنحه ث ثة أيام فقط ألن مقاييس درجات
القربى تالتلف بين القطاعين.
معالي الرئيس ،كيف تحقق العدالة التي أقرتها مبادئ االتحاد بأن تشمل كل مواطني الدولة على االت ف
الجنس والعمر بشكل متساو في األساسيات ونحن نمنح مولود إماراتي الحق في أن ال يفارق حضن
أمه ث ثة أشهر ونكتفي بأن نمنح اآلالر ستين يوما ً فقط وقد تتقلص إلى ( )45يوما ً إن كانت حاجة األم
لراتبها أقوى حتى ال تفقد نصفه في الالمس عشرة يوما ً التالية؟
وعلى الضفة األالرى في نفس الموضوع – معاليك – يحظى الرضيع بمائتي وأربعين ساعة رضاعة
تحت مظلة العمل الحكومي ،بينما يكتفي رضيع تعمل أمه في القطاع الالاص بمائة وثمانين ساعة
رضاعة ،ذنبه الوحيد أن أمه تعمل في القطاع الالاص ،أبحث عن المساواة بين هذين الطفلين
اإلماراتيين – معاليك – من ال ل هذا الطرح ،واألمثلة كثيرة – معاليك – لن يسعني الوقت ألذكرها
سواء اإلجازة السنوية أو إجازة مرافق المريض التي يحرم منها الموظف في القطاع الالاص ،وحتى
اإلجازة المرضية التي يكتفى بها بمدة تسعين يوما ً ال ل العام وبالمقابل تمتد لعام كامل في القطاع
الحكومي ،ناهيك عن إجازة العدة التي لم يتطرق لها قانون العمل الحديث واكتفى بمنح إجازة المسة
أيام في حال موت الزوج أو الزوجة ،كما ويحرم الموظف المواطن من إجازة حج مدفوعة األجر في
القطاع الالاص ،بينما يحصل مواطنه في القطاع الحكومي على إجازة لمدة ( )15يوما ً مدفوعة األجر
مرة كل عشر سنوات ،ويمكنه في القطاع الحكومي االستفادة من اإلجازة الدراسية واستكمال تأهيله
العلمي بواقع ستة أشهر يمكن تجديدها لنفس المدة ويحرم منها مواطن يعمل في القطاع الالاص ال
يمكنه الحصول على إجازة دراسية إال بعد إتمامه لعامي عمل وفي النهاية يحصل على عشرة أيام
إجازة ألداء االالتبارات...
معالي الرئيس :
هل تودين إكمال الحديث من الالمس دقائق القادمة؟ تفضلي.
سعادة /صابرين حسن اليماحي:
أيضا ً وبمقارنة ساعات العمل الفعلية بين القطاعين وبين قرار اإلجازة األسبوعية نجد أن القطاع
الحكومي يعمل ( )36ساعة أسبوعيا ً بينما يعمل الموظف في القطاع الالاص ما يقارح األربعين
ساعة ونص وفوق وهذا في قطاع البنوك ،وقد تزداد في قطاعات أالرى ،مستفيدين من السقف الذي
حدده القانون بأن ال تجاوزون ( )48ساعة في األسبوع.
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معالي الرئيس ،جاءت هذه المطالح في الدرجة األولى دعم مبادرات الت حم األسري الذي نسعى
له كدولة لتدعيم ركائزه األساسية لما له من انعكاس إيجابي على التماسك األسري واالستقرار
االجتماعي الصحي ،هذه األهداف واألهداف االقتصادية األالرى ال يمكن تحقيقها بعيدا ً عن ربطها
ببعضها ،فهذا كيان واحد وحلقات في سلسلة مرتبطة بعضها ببعض حتى تتمكن من أداء الغرض
المطلوح منها اقتصاديا ً واجتماعيا ً ووطنياً ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة صابرين ويتبقى لك أربع دقائق إذا كانت لديك رغبة في التعقيح األالير ،تفضل معاليك
بالرد.
معالي /د .عبدالرحمن بن عبدالمنان العور( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
شكرا ً معاليك ،بدايةً – الحقيقة – الموضوع الذي طرحته سعادة األالت صابرين هو موضوع بالغ
األهمية ب شك وأجدد اإلشارة إلى المرسوم بقانون رقم ( )47لسنة  2021بشأن القواعد العامة
الموحد للعمل في دولة اإلمارات ،كما تعلمون – معاليكم وأصحاح السعادة – أن هذا القانون هو
اإلطار التشريعي األول في دولة اإلمارات الذي يضع إطارا ً لتوحيد األطر والع قة بين الموظف
وجهة عمله ،وفي هذا السياق أسس المرسوم بقانون إلطار اإلجازات للعاملين وأيضا ً وضع األطر
لإلجازات السنوية واإلجازات الوالدية واإلجازات المرضية التي ذكرتها سعادة العضو ،وكذلك
إجازة الحداد واإلجازة الدراسية ،فض ً عن إجازات التفرغ ألداء الالدمة الوطنية التي يستحقها
الموظف أو العامل المواطن وفق التشريعات النافذة بهذا الشأن ،وكذلك أسس آلليات احتساح مثل
هذه اإلجازات إذا ما تم االعتماد على آليات أو أنماط أالرى من العمل بال ف العمل بدوام كامل
تحسح على أساس النسبة والتناسح ،كما حدد القانون – أيضا ً – الحد األقصى لساعات العمل في كل من
القطاعين العام والالاص ،وأشير إلى أنه من المهم جدا ً اإلشارة إلى أن ما طرأ هو تحديث على قانون
ع قات العمل بنا ًء على قانون قواعد العمل الموحد والحكومة في صدد دراسة – أيضا ً – تشريعات متعلقة
بالقطاع الحكومي االتحادي من ناحية ع قة العمل أو قانون الموارد البشرية الحكومة في الحكومة
االتحادية ،ومن الجدير بالذكر أن ساعات العمل األسبوعية في القطاع الحكومي االتحادي تم زيادتها
إلى ( )37.5ساعة وهي أقرح اآلن من السابق إلى القطاع الالاص حيث تم تقليص هذه الفجوة،
وكذلك تم اعتماد مبادئ جديدة ّ
عززت فرص المواطنين في القطاع الالاص منها اإلجازة الدراسية
وإجازة الوالدية التي لم تكن تمنح في السابق ،في هذا اإلطار وفي هذا السياق ال يجح أن ننسى
أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات اللق فرص عمل للكفاءات والكوادر اإلماراتية في سوق العمل
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في الدولة وبين تحقيق هذا التوازن بين الحياة والعمل للموظف المواطن أو الموظفة المواطنة،
وبالتالي هناك ميزان دقيق يجح أن نحافظ عليه لعدم اللق ر ّد سلبي قد ال يحقق الغاية المنشودة فيما
لو تم اتالاذ إجراءات قد ال تصح على المدى الطويل في صالح المواطن وفرص عمله ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير ،تفضلي سعادة صابرين.
سعادة /صابرين حسن اليماحي:
معالي الرئيس ،أكرر مرة أالرى أن التواجد العائلي المكتمل األركان لجميع أفراده سيتمالض عنه
استقرار أسري ينعكس على استقرار المجتمع ويزيد العطاء واإلنتاج ،كما وفي توحيد اإلجازات بين
المواطنين في هذين القطاعين سيغذي مبادرة التوطين وسيكون إضافة نوعية لحزم الالمسين التي
استبشرنا فيها اليرا ً ولم تترد الحكومة في دعمها ماديا ً فما بالك في ساعات عمل.
معالي الرئيس ،أنا أطالح بتحقيق المساواة بين الموظفين في القطاعين العام والالاص للمواطنين،
ولقد استمديت هذه القوة في مطلبي وحلقت بطموحي وأمنياتي بعيدا ً من حكومة تعقد اجتماعا ً تلو
اآلالر وتطلق مبادرة تلو األالرى سعيا ً إلسعاد مواطنيها ،أبوابها مفتوحة على مصراعيها وكفوفها
تمتد لكل من يستطيع أن يأتي بالير يعود بصورة أو بأالرى على راحة أبناء الوطن وتذليل الصعاح
أمامهم ،لذلك أرجو من معالي الوزير – معالي الرئيس – أن يستالدم كافة مواد القانون التي تمكنه
من دعم هذه المطالبات والتي نجدها في المرسوم الجديد لقانون تنظيم العمل في مادة رقم ( )14من
المرسوم في الفقرة رقم (" )2لمجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية
زيادة ساعات العمل أو تالفيضها لبعض القطاعات االقتصادية أو بعض الفئات العاملة" ،والمادة رقم
( )20من نفس القانون "تحدد ال ئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فئات العمال التي يجوز استثنائهم
من األحكام الواردة بساعات العمل" ،والمادة رقم ( )4من نفس القانون والتي سبق وأن ذكرتها في بداية
مدااللتي ،أالتمها معالي الرئيس بمقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائح رئيس الدولة – رئيس
مجلس الوزراء – حاكم دبي "حفظه هللا" حين قال" :أصدرنا عشر قرارات لدعم التوطين والملف
سيبقى حياً ،ولو احتجت لمائة قرار جديد لدعم الملف لن أتردد" .شكرا ً معالي الرئيس وشكرا ً معالي
الوزير.
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة صابرين اليماحي ،تفضل معالي الوزير.
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معالي /د .عبدالرحمن بن عبدالمنان العور( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
شكرا ً معاليك ،مرة أالرى نحن نجدد دعمنا لكل ما سياللق من توحيد إلطار الع قة بين الموظف
وجهة عمله بين القطاعين الحكومي والالاص ،وأول الالطوات في هذا االتجاه تم إصدار المرسوم
بقانون بشأن القواعد العامة الموحدة في العمل في الدولة ،وهذه الالطوة األولى تسعى إلى توحيد
هذه األطر وبالتالي سيتم دراسة كل ما من شأنه توحيد هذه األطر والع قة بين صاحح العمل وبين
جهة العمل سواء كان في القطاع العام أو الالاص ،ونشير إلى أهمية أن ناللق هذا التوازن الذي ال
يالل بفرص تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الالاص ،وأكتفي بهذا القدر من اإلجابة معاليك
وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير ،ننتقل اآلن إلى السؤال السادس.
 .6سؤؤؤؤؤؤؤؤال موجه إلى معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشؤؤؤؤؤؤؤرية
والتوطين من سؤؤؤؤؤؤؤعادة العضؤؤؤؤؤؤؤو /ناعمة عبدالرحمن المنصؤؤؤؤؤؤؤوري حول " توطين مهنة مدققي
الحسابات في الدولة " .
معالي الرئيس :
لتتفضل سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري بت وة نص السؤال.
سعادة /ناعمة عبدالرحمن المنصوري( :مراقب المجلس)
"إعماال لنص المادة ( )143من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤؤؤؤال التالي إلى
معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين :
مهنة المحاسؤؤؤؤؤؤؤبة والتدقيق تعتبر من المهن التي لها دور رئيسؤؤؤؤؤؤؤي وهام ومؤثر في االقتصؤؤؤؤؤؤؤاد
الوطني ،حيث أنها تعتبر عصؤؤب االقتصؤؤاد وينبثق من ميزانياتها بتحليالتها المالية المختلفة كافة
اإلحصؤؤؤؤؤؤائيات المالية واالقتصؤؤؤؤؤؤادية بمؤشؤؤؤؤؤؤراتها وبياناتها المختلفة المتمثلة في حجم التعامالت
المالية وحجم االسؤؤؤؤؤؤتثمارات  ،حيث يعد المحاسؤؤؤؤؤؤب هو حارس األموال الخاصؤؤؤؤؤؤة بالشؤؤؤؤؤؤركة أو
المؤسسة .
وفي ظل التطور االقتصؤؤؤؤؤؤؤادي الذي تعيشؤؤؤؤؤؤؤه الدولة فما هي الجهود واإلجراءات التي قامت بها
الوزارة لتوطين مهنة المحاسبة في الدولة؟".
معالي الرئيس :
شكراً ،تفضل معالي الوزير بالرد على السؤال.
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معالي /د .عبدالرحمن بن عبدالمنان العور( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
شكرا ً معاليك كما أشكر سعادة األالت ناعمة على سؤالها ،حقيقة نحن – أيضا ً  -نشارك سعادة
األالت ناعمة اهتمامها بتوطين وتوفير فرص عمل كوادرنا اإلماراتية في مهنة المحاسبة والتدقيق،
ويسعدني في هذا اإلطار أن أشير إلى أن مجلس تنافسية الكوادر اإلماراتية الذي أطلق منظومة
سس مجموعة من السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بتدريح وتأهيل وتفعيل
برامج "نافس" قد أ ّ
مشاركة الكوادر اإلماراتية في مالتلف القطاعات االقتصادية بالشراكة مع الوزارة وكذلك بإعداد
البرامج التوجيهية ومتابعة هذه البرامج والسياسات سواء على المستوى المحلي أو االتحادي أو
الالاص ،ومن هذه البرامج التي يسعدني أن أشير إليها في معرض اإلجابة على استفسار األالت
ناعمة برنامج يسمى "مزايا" ،وهذا البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر اإلماراتية في مهن
تالصصية ،ويمنح الموظف المواطن ع وة قيمتها المسة آالف درهم لالمس سنوات فوق راتبه الذي
سيستلمه من جهة عمله ،وذلك في مهن محددة ويسعدني أن أشير إلى أن مهنة التدقيق والمحاسبة
ومهنة التحليل المالي هي من المهن التي تم تحديثها لنستهدفها بهذا التمكين ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير ،سعادة ناعمة هل لديك تعقيح؟ تفضلي.
سعادة /ناعمة عبدالرحمن المنصوري( :مراقب المجلس)
شكرا ً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزير ،بدايةً أشكر الوزارة على ما تقوم به من دعم
ا لمواطنين في عملية التوطين وفي الوظائف ونحن نثمن ما تقوم به والاصة في برنامج "نافس"،
ولكن سؤالي اليوم يتحدث – معالي الرئيس – عن توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة ،معالي
الرئيس جميعنا نعلم أن الحكومة تشجع كل القطاعات العامة والالاص على تعزيز سياسة التوطين
في كافة الوظائف ومن ال ل تأسيس إدارة الاصة بها وزيادة حصة نسبة المواطنين وإصدار
التشريعات والقوانين واإلجراءات ،ولكن معالي الرئيس تبيّن انالفاض في عدد مدققي الحسابات
المسجلين في الدولة ،حيث كان العدد في عام  )741( 2020مدقق ،وال ل الالمس أشهر األولى
من سنة  2021نزل العدد إلى ( )708مدقق ،فهذا التصريح وارد من وزارة االقتصاد ،السؤال
معالي الرئيس :ما هي األسباح التي أدت إلى تدني نسبة التوطين في هذه المهنة؟ كما أود التأكيد أن
مهنة مدقق الحسابات في الدولة يجح أن تبدأ باستهداف توطين القطاعات في المناصح القيادية كما
ذكر إالواني ،حيث بالرجوع إلى ممارسات بعض الدول المجاورة تبين معاليك أنه ال يمكن قبول
أي شالص في هذه المهنة إال من مواطني الدولة وال يسمح ألي جنسية أالرى أن تحتل هذه الوظائف،
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فمن شروط االلتحاق في هذه المهنة – معاليك – كما تبيّن من إصدار جهاز أبوظبي للمحاسبة قواعد
تعيين مدققي الحسابات واشتراط وجود مواطن ،فمن شروط قبول العروض الفنية أن ال تقل دوره
بنسبة  %30من أعمال التدقيق.
معالي الرئيس ،هل هناك توجه لدى الوزارة الموقرة نحو إلزام شركات التدقيق العالمية بشيء مماثل
للجهات التي تمتلك الدولة نسبة بها بوجود مواطنين فيها؟ وشكرا ً معالي الرئيس.
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة ناعمة ،تفضل معالي الوزير.
معالي /د .عبدالرحمن بن عبدالمنان العور( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
شكرا ً معاليك ،مرة أالرى أجدد مشاركتي لسعادة األالت ناعمة اهتمامها بتوطين مهنة التدقيق،
وأشير إلى أن النتائج منذ عام  2020إلى عام  2021تبين أثر إيجابي بزيادة تقدر أكثر من ()%9
وهناك قفزة في توطين المهن المرتبطة بالجانح المالي سواء كانت المحاسبة أو التدقيق أو ما إلى
ذلك ،كذلك أشير إلى أن هناك مجموعة من التشريعات أو المبادرات المرتبطة بالقيمة المضافة
المحلية ،ويدالل في هذا اإلطار أيضا ً وجود كوادر إماراتية ونسح من الكوادر اإلماراتية تشارك
في هذه المؤسسات مما يمنح هذه الشركات أو المؤسسات و المنشآت القيمة المضافة التي من ال لها
يمكنهم الحصول على تمييز إيجابي في التعامل مع الحكومة مثل الطروحات والمناقصات التي يتم
طرحها ،وبالتالي نحن متوافقون من ناحية أهمية هذه المهنة وأشير ونعتقد أن المبادرة التي تم
اإلشارة لها في إجابتنا السابقة تحت مظلة "نافس" سوف تعزز من هذه المشاركة والمساهمة باإلضافة
إلى المبادرة المتعلقة بالقيمة المضافة محلياً ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير ،هل لديك تعقيح أالير سعادة األالت ناعمة المنصوري؟ تفضلي.
سعادة /ناعمة عبدالرحمن المنصوري( :مراقب المجلس)
نعم معاليك ،أتقدم بالشكر والتقدير على تعاونهم الدائم وعلى هذه المبادرات التي نسمع بها ونحس
بالفعل أن المواطن له مكانته ولكن – معالي الرئيس إن شاء هللا – سيستمر تعاوننا الدائم مع الوزارة
الموقرة وسيستمر مجلسنا بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر في مصلحة الدولة ،كما نثمن الجهود
في شأن دعم المواطنين ورفع نسبة التوطين في الدولة والاصة لما تحتله هذه المهنة من أهمية كبرى
في الدولة ،حيث أن صاحح هذه المهنة معاليك يقوم باالط ع على أمور جدا ً حساسة ،لذلك نود أن
يكون التوطين لهذه المهنة بشكل دائم.
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معاليك من ال ل طرح سؤالي البرلماني في مواقع التواصل الالاصة بي وردتني م حظات كثيرة
من شباح المستقبل ،فإذا كان هناك مجال معاليك لتقديم هذه االقتراحات من جيل المستقبل وشباح
الوطن الغالي إلى الحكومة من بعد إذنك معاليك.
معالي الرئيس :
تفضلي.
سعادة /ناعمة عبدالرحمن المنصوري( :مراقب المجلس)
لضيق الوقت معاليك أنا رتبت هذه المقترحات وبالتالي سأسلمها لمعالي الوزير.
معالي الرئيس :
معالي الوزير هل لديك تعقيح أو رد على التعقيح األالير؟ تفضل.
معالي /د .عبدالرحمن بن عبدالمنان العور( :وزير الموارد البشرية والتوطين)
أوالً يشرفني أن أتلقى أي مقترحات تتفضل بها سعادة األالت ناعمة ويسعدنا أيضا ً التعاون معها
وأكتفي بما تقدمت به من رد.
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير ،ومرة أالرى – حقيقة – نرحح بك وبزم ئك ونتمنى لكم جميعا ً التوفيق
والسداد إن شاء هللا.
نعود لنستكمل الجلسة  ،يبدو أن هناك استراحة فرضتها ظروف جائحة كورونا وعدم قدرة حضور
كل الوزراء في وقت واحد  ،ويسعدني الترحيح بمعالي األخ محمد هادي الحسيني وزير دولة
للشؤون المالية  ،وأصحاح السعادة العاملين معه  ،والترحيح بمعالي األخ الدكتور حارح سعيد
العميمي  -رئيس ديوان المحاسبة  ،وأصحاح السعادة األالوة العاملين معه وننتقل إلى البند السابع
المتعلق بمشروعات القوانين المحالة من اللجان.
ليتفضل سعادة مروان المهيري  -مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة ....
الحقيقة لدي معلومة اآلن أن الحكومة لديها عرض  ،ولذلك ستبدأ الحكومة بتقديم العرض  ،ثم بعد
ذلك سنطلح من المقرر ت وة ملالص تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون  ،تفضل معالي الوزير.
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
مشكور معالي الرئيس  ،ستقوم بتقديم العرض* األالت حمدة الرئيسي .

* العرض المقدم من وزارة المالية في شأن مشروع الحساح الالتامي ملحق رقم ( )2بالمضبطة.
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ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ  /ﺣﻣﺩﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ) :ﻣﺣﺎﺳﺏ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ  ،ﺳﻭﻑ ﻧﻘﺩﻡ ﻟﻛﻡ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ . 2020
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺳﻧﺗﻁﺭﻕ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﻣﻠﺧﺹ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ .
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺗﻌﻛﺱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﺗﺳﺎﻋﺩ ﺻﻧﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ  ،ﻭﻋﻣﻼً ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (26ﻟﺳﻧﺔ  2019ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 2020/12/31ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺟﻬﻭﺩ ﻭﺇﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻫﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺳﻧﻭﻱ ﻳﺻﺩﺭ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﺗﻌﺩﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ  ،ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ) (69ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺭﻗﻡ ) (26ﻟﺳﻧﺔ  2019ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎﻭﺭ :
ﺃﻭﻻً  :ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻻﻳﺿﺎﺣﻳﺔ.
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ .
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً  :ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ ً  :ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ  ،ﻭﺗﻐﻁﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻋﺩﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﺑﻣﺟﻣﻭﻉ ) (51ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﺎﺱ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  :ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ  ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺑﻖ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺑﻣﺟﻣﻭﻉ ﺳﺑﻊ ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻧﻅﺭﺍ ً ﻟﻌﺩﻡ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﻣﺟﻣﻭﻉ ) (53.5ﻣﻠﻳﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻡ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺑﻘﻳﻣﺔ ) (55.7ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻳﻧﺗﺞ ﺑﺫﻟﻙ ﻋﺟﺯ ﺑﻘﻳﻣﺔ ) (2.2ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ  ،ﻭﻗﺩ
ﺗﻡ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ .
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أما بالنسبة للرسم البياني فهو يوضح الفائض والعجز من ال ل سنة  2014حتى عام ، 2020
وهنا نوضح لكم المجموعات التي تندرج تحت اإليرادات وهي الضرائح  ،ومساهمات اإلمارات
المحلية  ،واإليرادات األالرى .
أما بالنسبة للمصروفات فهي تحتوي على مجموعات كالتالي :
تعويضات الموظفين .
المستلزمات السلعية والالدمية .
مصروفات أالرى .
الشريحة التالية فهي توضح الميزانية التفصيلية مقابل الميزانية الفعلية في السنة المالية المنتهية في
 2020/12/31مقارنة بالميزانية الفعلية المنتهية في . 2019/12/31
أما بالنسبة لملالص أرصدة األصول والالصوم الجارية فقد نتج بقيمة ( )46مليار درهم بالنسبة
لألصول الجارية وتتلالص تحت أرصدة البنوك وأرصدة مدينة أالرى .
أما بالنسبة للالصوم الجارية فقد نتج بذلك ( )20.4مليار درهم لتندرج تحت حسابات بنكية وأرصدة
دائنة أالرى  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً  ،هل لديك إضافة معالي الوزير أم نبدأ بتقرير اللجنة ؟
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
نبدأ بالتقرير معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
إذا ً تفضل سعادة مروان المهيري  -مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة .
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
الس م عليكم  ،صبحكم هللا بالالير .
تقرير* لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية
بشأن قانون اتحادي رقم (

) لسنة  2022في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد لالتحاد

والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

* تقرير اللجنة كام ً في شأن مشروع القانون ملحق رقم ( )3بالمضبطة.
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ورد إلى المجلس الوطني االتحادي كتاح معالي عبد الرحمن بن محمد العويس "وزير الصحة
ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي" المؤرخ  2021/07/06بشأن
مشروع القانون االتحادي الوارد في عنوان هذا التقرير ،حيث طلح عرضه على المجلس الوطني
االتحادي طبقا للمادة ( )135من الدستور ،وتدارست اللجنة مشروع القانون المعروض في ضوء
الدستور وال ئحة الدااللية للمجلس والتشريعات وكذلك في ضوء تقرير ديوان المحاسبة والمذكرة
االيضاحية له ،كما اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية.
منهجية عمل اللجنة:
اتبعت اللجنة في اعدادها لتقريرها منهجا قائما على ث ث محاور رئيسررررررية أولها وصررررررفيا وثانيها
تحليليا وثالثها تركيبيا.
وصف مشروع القانون:
بمطالعة مشرررررررروع القانون تبين انه يتكون من  34مادة تشرررررررمل على بيان تنفيذ ميزانية كل جهة
اتحادية مشررررمولة بالقانون االتحادي رقم ( )6لسررررنة  2019في شررررأن ربط الميزانية العامة ل تحاد
والجهات المسررتقلة وكذلك ناتج تنفيذ ميزانية هذه الجهات باإلضررافة الى الحسرراح الالتامي لمجموع
الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساح الالتامي الموحد ل تحاد
المحور التحليلي :يتضمن هذا المحور مالحظات اللجنة على مشروع قانون الحساب الختامي
تحيل اللجنة الى تقريرها المفصؤؤؤؤل لالطالع على المالحظات المذكورة تفصؤؤؤؤيال فيه وتذكر اللجنة
في هذا الموضوع أهم مالحظاتها وهي كالتالي:
أوالً  :الحظت اللجنة أنه أصرربح من المعتاد تقديم مشررروع قانون الحسرراح الالتامي للمجلس متأالرا
عن ميعاده الدسرررررتوري المقرر في المادة ( )135من الدسرررررتور وهي ال ل األربعة أشرررررهر التالية
النتهاء السررررنة المالية ،حيث أن مشررررروع القانون ورد الى المجلس بتاريخ  ،2021\7\6ورغم أن
هذا اإلجراء يعد من اإلجراءات الشرررركلية ،إال أن له حكمة دسررررتورية وهي إتاحة الفرصررررة للمجلس
واللجنة من دراسة مشروع قانون الحساح الالتامي بصورة دقيقة.
ثانيا ً  :اسررتنتجت اللجنة بعد دراسررة وتحليل مشررروع القانون ،تنظيمه لث ثين جهة اتحادية مسررتقلة،
والحظت اللجنة أن الجهات االتحادية المستقلة التي لديها عجز في الميزانية هي ستة جهات ،وذلك
بالزيادة عن السنة السابقة حيث كان العجز لدى جهة واحدة فقط،
ثالثا ً  :لوحظ عدم تحصيل بعض الوزارات والجهات االتحادية لبعض الرسوم المستحقة عن بعض
الالدمات التي تقدمها للمسرررتفيدين من الدماتها ،ولوحظ أن هذه الرسررروم غير المحصرررلة بلغت أكثر
مضبطة الجلسة  - 3الدور  - 3الفصل 17

صفحة  42من 88

من مليار درهم ،مما يؤكد غياح رقابة الجهات المالتصرررررررة أثناء تنفيذ الميزانية ،وكذلك عدم قيام
الجهات المالتصة بالتدقيق بعد تنفيذ الميزانية بمهامها واستالدام سلطاتها القانونية.
رابعا ً  :لوحظ زيادة لجوء بعض الوزارات والجهات االتحادية الى الدمات التعهيد حيث بلغ اجمالي
الدمات التعهيد مبلغا يجاوز  69مليون درهم
الامسررررررا ً  :قيام بعض الجهات بإجراء مناق ت مالية دون اعتمادها من السررررررلطة المالتصررررررة وذلك
بالمالالفة ألحكام المادة ( )50من المرسوم بقانون  26لسنة  2019بشأن المالية العامة.
سررررادسررررا ً  :عدم التزام بعض الجهات االتحادية بقواعد وتعليمات إعداد مشررررروع الحسرررراح الالتامي
المنصررررروص عليها في القانون والتعليمات المالية وذلك من حيث اسرررررتيفاء الشررررركل القانوني لبعض
نماذج الحساح الالتامي أو استيفاء البيانات المطلوبة.
المحور التركيبي :نتائج دراسة اللجنة لمشروع القانون وتوصياتها
 .1ضررررررررورة مرافقة تقرير األداء المالي المعد من وزارة المالية طبقا للمادة ( )1\69لمشرررررررروع
قانون الحساح الالتامي الوارد للمجلس الوطني حتى يتسنى دراسة المشروع بدقة وسرعة.
 .2تشرركيل لجنة من الجهات المالتصررة في الدولة لدراسررة التشررريعات واللوائح والتعاميم السررارية
للوقوف على أسباح تكرار بعض الم حظات لدى بعض الجهات على مدار سنوات متتالية.
 .3إعادة النظر في دليل إجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة االتحادية بما يكفل اسرررررررتالدامه في
أضيق الحدود.
 .4تطوير وزارة المالية للبرامج التدريبية المقدمة للجهات االتحادية تتناول فيها منهجيات وقواعد
إعداد الميزانية وتقدير االحتياجات وم ا إلى ذلك من برامج تسررررررراهم في تحقيق إكسررررررراح هذه
الجهات المعلومات التي تمكنهم من تحديد الميزانية وفقا ألسرررررررس علمية تحقق توازن الميزانية
إيرادا ومصروفا.
هذا وفي ضوء البيانات والم حظات المذكورة فإن اللجنة توافق على مشروع القانون وترفع تقريرها
للمجلس التالاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة األخ مروان المهيري  ،واآلن هل هناك أية م حظات على تقرير اللجنة ؟ الكلمة لمعالي
الدكتور علي راشد النعيمي ثم سعادة عدنان الحمادي ثم سعادة كفاح الزعابي  ،تفضل معالي الدكتور
علي راشد النعيمي .
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معالي /د .علي راشد النعيمي:
بسم هللا الرحمن الرحيم  ،معالي الرئيس  ،يمثل دستور االتحاد مرجعية تشريعية ضابطة وحاكمة
ومنظمة وملهمة لمؤسسات االتحاد ولشعح االتحاد  ،ولذلك فإن مالالفة أي نص دستوري ال يعتبر
م حظة شكلية بل م حظة أساسية وفي غاية األهمية  ،وما ورد في نصوص ومواد دستور االتحاد
ملزم للجميع وال يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه  ،ولذلك تاللف المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة عن
االلتزام بمادة دستورية أعتقد أن هذه مالالفة يجح التوقف عندها  ،ويجح مناقشتها كي نضمن أال
تتكرر أبدا ً ألن القبول بمالالفة دستورية سيفتح أبواح ال يمكن قبولها تالل بأسس قيام هذه الدولة
وبالمرجعية الضابطة والحاكمة لدولة االتحاد  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير .
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
أشكر سعادة األخ علي علي مدااللته  ،وإن شاء هللا في المستقبل سنحاول االلتزام بالجدول الزمني
الموضوع  ،وسنوجه بذلك للجهات والوزارات  ،وللعلم قامت وزارة المالية برفع الحساح الالتامي
الموحد إلى مجلس الوزراء الموقر بتاريخ  2021/4/15بعد الرد على تقرير ديوان المحاسبة
المبدئي بنتيجة التدقيق في الحساح الالتامي الموحد والذي تم است مه بتاريخ  ، 2021/4/8وشكراً.
معالي الرئيس :
شكر معالي الوزير  ،ولكن فقط للتوضيح  -معالي الوزير  -العبرة بوصول تقرير الحساح الالتامي
ً
إلى المجلس  ،أما ما يتعلق بالفترات ما قبل ذلك فمعنية بها الحكومة  ،تفضل سعادة عدنان الحمادي.
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
صبحكم هللا بالالير  ،أنا معالي الرئيس كنت سأتحدث بالتفصيل عن هذه الم حظة والمالالفة
الدستورية للوائح ومواد الدستور  ،وأيضا ل ئحة المجلس الوطني الدااللية المادة ( ، )139وبالتالي
أؤكد على الم حظة التي أوردها معالي الدكتور علي راشد النعيمي  ،ويجح  -معالي الرئيس  -أن
نتوقف بالفعل عند هذه الم حظة  ،فهذه الم حظة ليست وليدة اللحظة  ،فمن ال ل مراجعة وقراءة
لمعظم مضابط أدوار االنعقاد الماضية تكررت هذه الم حظة  ،قد نقبل بهذه الم حظة في سنين
ماضية  ،لكن أعتقد أن حكومة اإلمارات في اآلونة األاليرة انتهجت مبدأ الذكاء االصطناعي
والحكومة االلكترونية والذكية  ،ف أجد مبرر  -معالي الرئيس  -لهذا التأالير مستقب ً .
مضبطة الجلسة  - 3الدور  - 3الفصل 17

صفحة  44من 88

أما الم حظة الثانية فقد وردت أيضا ً في التقرير التفصيلي للجنة تحت المحور التحليلي الذي تضمن
م حظات اللجنة وتحديدا ً النقطة الرابعة  ،في هذه المحاور تفضلت اللجنة مشكورة بإيجاد مبررات
مقنعة وردود وافية على جميع الم حظات إال المحور أو النقطة الرابعة التي ذكرت اللجنة في
تقريرها أنه لم يتسن لها الوصول لألسباح التي أدت إلى وجود فائض أو عجز في الميزانية  ،أنا
أعتبر هذه اإلجابة  -معالي الرئيس  -إجابة مبهمة تحتاج لتفسير وإجابة سواء كان من اللجنة أو من
الحكومة الموقرة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة األخ عدنان  ،هل لديك توضيح لهذه الم حظة سعادة األخ مروان ؟ تفضل .
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
معالي الرئيس  ،نحن نتفق مع األخ عدنان في الم حظة وهي مرتبطة بالنقطة التي تسبقها وهي :
" لم تستطع الوزارات والهيئات بلوغ الهدف المرسوم لها من وزارة المالية وذلك لتحقيق الميزانية
الصفرية بالرغم من توجه األوصول إلى الميزانية الصفرية " وتلتها الم حظة التي ذكرها األخ
عدنان  ،فالم حظتان نحن لم نصل لنتيجة أو لسبح عدم وجود المسببات لهذا الموضوع بالرغم من
البحث فيها  ،لذلك نحن نتمنى أن نستمع للرد من الحكومة على هذا الموضوع .
معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير .
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
الحقيقة أنه عند إعداد الميزانية يكون طبعا هناك ايراد ومصروف  ،وتقوم أحيانا ً بعض الجهات
بالصرف وأالذ اعتمادات أكثر من اإليراد مما يسبح عجز  ،فإذا كان هناك سؤال عن أي جهة معينة
ممكن أن نجيح عليه  ،لكن المضمون والتجميع لكل الجهات أدى إلى العجز الذي ورد بأكثر من
ملياري درهم  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
معالي الوزير  ،هناك فرق بين صدور الميزانية بعجز يُغطى فيما بعد وبين أن تكون صدرت
الميزانية وحددت ميزانية لكل جهة ولكن هذه الجهات تجاوزت ميزانيتها  ،تفضل .
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
بعض الجهات كانت وضعت تقدير لبعض اإليرادات وحصل انالفاض في هذه اإليرادات أثناء
الجائحة مما أدى إلى العجز .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻣﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻟﻘﺩ ﻭﺿﺣﻧﺎ ﻧﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺣﺻﻝ ﻋﻧﺩﻫﺎ ﻓﺎﺋﺽ  ،ﻭﺑﻌﺽ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺣﺻﻝ ﻋﻧﺩﻫﺎ ﻋﺟﺯ  ،ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻝ ﻋﻧﺩﻫﺎ ﻋﺟﺯ ﺯﺍﺩﺕ ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻧﺩﻫﺎ ﻋﺟﺯ ﻭﺃﺻﺑﺣﺕ ﺳﺕ ﺟﻬﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻝ ﻋﻧﺩﻫﺎ ﻓﺎﺋﺽ ﻷﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ
ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ  ،ﻓﻼ ﺯﻟﻧﺎ ﻋﻧﺩ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﻝ ﻣﻥ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻓﺿﻝ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻟﻛﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺩﻳﻛﻡ ﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﻟﻠﺟﻬﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ ) :ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ(
ﻟﻭ ﺳﻣﺣﺕ ﻟﻲ ﺑﻣﻼﺣﻅﺔ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻓﺎﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺭﻗﻡ ) (1122ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ  " :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) - (28ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻣﺑﻠﻎ
) (6812707369.44ﺑﻧﺳﺑﺔ ) (%88ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﺩﻯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ ﻣﻥ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ  ،ﻭﻟﻡ ﺗﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ
ﻭﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺟﺩﺍ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﻋﻧﺩﻧﺎ ﻣﺑﻠﻎ ) (4.6ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺅﺩﺍﺓ ﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻡ
ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ  ،ﻛﺫﻟﻙ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﻣﺑﻠﻎ ) (1.2ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑﻧﻭﺩ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﺃﻱ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ  -ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ  ،ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ،
ﻭﻓﺭﻭﻕ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ  ،ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟـ ) (6ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ .
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻛﻔﺎﺡ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺃﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﺩﻧﺎﻥ
ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺣﻣﺎﺩﻱ  ،ﻓﺑﻘﺭﺍءﺗﻲ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻﺣﻅﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ
ﻣﺗﺄﺧﺭﺍ ً  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (135ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺧﻼ ﻣﻥ
ﺑﻳﺎﻥ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .
ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻫﻭ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺟﺯ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﻟﻣﺿﺎﺑﻁ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟﺩ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩﺗﻳﻥ ﻭﻫﻣﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺄﺧﻳﺭ ﻓﻲ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ  ،ﻭﻭﺟﻭﺩ ﻋﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ  ،ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﻫﻲ
ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﺧﻼ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺗﻭﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ
ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ  ،ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺃﻭﻻً ﺃﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﻛﻔﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  ،ﻟﻛﻥ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺽ ،
ﻭﺭﺃﻳﺕ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺿﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺎﺋﺽ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻧﻘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻧﺎ ﺗﻁﺭﻗﻧﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ،
ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺳﻧﻭﺟﻪ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺣﺗﻰ ﻻ
ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺄﺧﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
ﻋﻔﻭﺍ ً ﻫﻝ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺳﺅﺍﻝ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺃﻡ ﻓﻘﻁ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻛﻔﺎﺡ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻧﺎ ﺗﻘﺩﻣﺕ ﺑﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ﻓﻘﻁ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (135ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ  ،ﻭﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﺑﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺟﺯ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﺧﻠﻭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﻧﻘﻁﺗﻳﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
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معالي الرئيس :
تفضل سعادة األخ مروان المهيري .
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
باإلمكان طلح األسباح  ،نحن اليوم كلجنة كنا دائما متعاونين مع اإلالوة في الحكومة في وضع
تقرير اللجنة والعمل على مشروع قانون الحساح الالتامي  ،والحاجة إلى وجود األسباح هو محاولة
التقليل سواء من االعتمادات اإلضافية أو العجز في الميزانيات  ،وبالتالي يتم استغ ل الميزانية
بالشكل األمثل ونصل إلى الميزانية الصفرية كما هو توجه الحكومة في هذا الشأن  ،لذلك فنحن بما
أنه لم نصل لألسباح لم نستطع وضع حلول لهذه الجزئية  ،وهذا ما نود الوصول إليه  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
معالي الوزير  ،الحقيقة أنه في االجتماعات التي تتم بين اللجنة المالتصة وممثلي الحكومة ممكن
توفير الكثير من هذه الم حظات ألنه بإبراز األسباح تقل الم حظات  ،الكلمة لسعادة األخ حمد
الرحومي .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي ( :النائب األول للرئيس)
شكرا ً معالي الرئيس  ،بداية أشكر اللجنة على جهودها الدائمة  ،وهي بالفعل من اللجان التي لديها
الكثير من العمل واإلنجاز .
ثانيا ً  :نحن اآلن نتوقع حقبة جديدة في التزام الحكومة وبقية الجهات التي يصلها هذا األمر أن هذا
أمر دستوري مطلوح التزام الجميع به وليس الوزارة فقط  ،فالرسالة يجح أن تصل لجميع الجهات
األالرى من ال ل الوزارة اآلن .
كذلك هناك تساؤالت  ،واآلن موجود معنا اللجنة الموقرة والديوان والوزارة للرد على استفسارات
األعضاء  ،فمث عندما نتكلم عن  " :عدم إفصاح وزارة المالية عن الجهات المستقلة التي قامت
بتنفيذ الميزانية بالصرف بالتجاوز في بنود الميزانية ومنها جهة أو جهتين  ،سؤالي للوزارة معالي
الرئيس  :هل عدم اإلفصاح يعتبر هدف لحاجة معينة ؟
السؤال للجنة كذلك  :هل الطلح اآلن بعدم اإلفصاح من قبل الحكومة له تبرير معين بحيث نعرف
أن هذا قد يكون حسابات ليس مطلوبا أن تُعلن أو تكون في جلسة سرية .
الم حظة الثانية  :ورد  " :التحفظ على التغييرات التي تمت على حساح االحتياطي العام للوزارات
" طبعا أنا اتكلم عن تقرير اللجنة المفصل بشأن التسويات التي تمت ال ل البند ( )99998دون أن
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تعرف ماهيتها وطبيعتها  ،فنفس القضية اآلن اللجنة لم تستطع الحصول على المعلومة من ال ل
الم حظة  ،وكان معها الوزارة والديوان .
النقطة الثالثة  :الميعاد الدستوري أيضا سأتطرق له  ،فاإلالوة األعضاء تفضلوا وتكلموا عنه ولكن
سأتطرق له ألن الديوان ينازع سلطاته مع بعض الجهات وأذكر منها جهة واحدة فقط حتى نعرف
أن التأالير له تبعات لبعض الجهات التي تقدمه وما تلتزم بالوقت ألنها ربما ال ترى حجم االلتزام
المفروض  ،فهذا التزام دستوري  ،فبالنسبة لتقرير جهاز االمارات لإلستثمار تقرير الديوان يتكلم
عن  " :قام الجهاز بإرسال بياناته المالية عن السنة المالية في  ، 2021/11/29ففي بعض الحاالت
المشابهة لذلك أكيد أن الوزارة والديوان والمجلس سيتعرضون لضغط أنهم مطلوح منهم إنجاز
أشياء جاءت أص متأالرة  ،وعندما أقرأ في مدااللة أالرى هناك منازعة ما بين الجهة وما بين
ديوان المحاسبة الذي يقول لهذه الجهات أنها ملزومة دستوريا وقانونيا بااللتزام بهذا التوقيت  ،ومن
ثم يكون هناك معارضة لهذا األمر .
نقطة أالرى  :ورد في النقطة الثانية في الصفحة الثامنة ما يلي  " :لوحظ عدم تحصيل بعض
الوزارات  ...مما يؤكد غياح رقابة الجهات المالتصة أثناء تنفيذ الميزانية  ،وكذلك عدم قيام الجهات
المالتصة بالتدقيق بعد تنفيذ الميزانية " هل نقصد هنا بشكل مباشر وزارة المالية والديوان ؟
كذلك هناك م حظة من اللجنة هي  " :الحظت اللجنة لجوء بعض الوزارات والجهات االتحادية
لالدمات التعهيد لوظائف تنفيذية توجد فيها البرات مواطنة وذلك بالمالالفة لقرار مجلس الوزراء "
رقم ( : )5لوحظ تكرار بعض الم حظات  ...والتنسيق بين الوزارة  ،اآلن هل يوجد عندنا إشكالية
في تحديد هذه الم حظات ومن ثم التوافق ما بين الديوان وما بين الحكومة في أن هذه الم حظات
هل هي تقصير من الوزارة في التوافق على نظام محاسبي معين متفقين عليه ألنني أقرأ في بعض
الم حظات من اإلالوة في اللجنة تتكلم عن أنهم بحاجة إلى تنسيق إضافي ما بين الديوان والوزارة
للالروج باتفاق معين  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة األخ حمد الرحومي  ،تفضل معالي الوزير .
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
أشكر سعادة األخ حمد الرحومي  ،سأحاول اإلجابة على أسئلة سعادة األخ حمد  ،وإذا نسيت سؤاال
منها أرجو تذكيري به .
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ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺢ  ،ﻭﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻭﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺗﻌﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻭﺇﺭﻓﺎﻗﻪ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ .
ﺑﺷﺄﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﺟﺯءﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .
ﺑﺷﺄﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﻳﻘﻊ ﺿﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻼﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ  ،ﻭﺃﻋﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ  ،ﻓﻣﺛﻼ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑـ ) (315ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﻣﺗﻌﺛﺭﻳﻥ  ،ﻛﺫﻟﻙ ﻣﺛﻼ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ ) (438ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﻏﺭﺍﻣﺎﺕ ﻭﺭﺳﻭﻡ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ  ،ﻓﺄﺣﻳﺎﻧﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻣﻌﻳﻧﺔ .
ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ  :ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻧﺳﻳﻖ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺣﺙ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ .
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﺍﺳﺋﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻧﺳﻳﺕ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ  ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺟﺎﺑﺗﻙ ﺫﻛﺭﺕ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻟﻳﺱ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ  ،ﺃﻭﺩ
ﺍﻻﺳﺗﻳﺿﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ  ،ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ) :ﻭﺯﻳﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻳﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭﻩ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺣﺎﺭﺏ  ،ﻫﻝ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻭﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ؟ ﺗﻔﺿﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺩ .ﺣﺎﺭﺏ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﻳﻣﻲ) :ﺭﺋﻳﺱ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ(
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ  ،ﻭﺍﻟﺣﻣﺩ

ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻥ  ،ﻭﺍﻟﺻﻼﺓ ﻭﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﻳﻥ .

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﺍﻷﺥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧﻭﺓ
ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ  ،ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﻧﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ  ،ﺍﻟﺳﻼﻡ
ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 3ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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يشرفني أن أتواجد معكم اليوم لمناقشة الحساح الالتامي الموحد للدولة عن العام المالي المنتهي في
 ، 2020وقبل الولوج إلى اإلجابة على السؤال أود ان أبين أن دور الديوان كجهاز رقابي يعمل
على التحقق من حسن وإدارة األموال العامة  ،وحسن تنفيذ الموازنة العامة في اإلطار الالاص
بالنظم والسياسات والتشريعات المعمول بها في الحكومة االتحادية  ،وبما يالدم األهداف االستراتيجية
لحكومة دولة اإلمارات بالدمة إنسان دولة اإلمارات بالدرجة األولى .
فيما يتعلق بالحساح الموحد  -طبعا  -هناك جهات تنضوي تحت هذا الحساح  ،ولكن هناك بعض الجهات
تالرج بحسابات مستقلة الارج هذا الحساح الموحد منها جهاز االستثمار  ،وبالتالي فهو غير مطالح بضم
بيانات الحساح المالي لجهاز اإلمارات ل ستثمار ضمن الحساح الموحد ل تحاد  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
تحت أي نص الرج هذا األمر ؟
معالي /د .حارب سعيد العميمي( :رئيس ديوان المحاسبة)
حسح علمي وزارة المالية صنفت بعض األجهزة التي تقوم بتمويل  -وقد يكون من المناسح أن
يكون الجواح من معالي الوزير  -فالجهات التي يتم تمويل ميزانيتها من الحكومة االتحادية تنضوى
جميعها ضمن الحساح الموحد ل تحاد  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
في تقديري أنه حتى تالرج من هذا اإلطار يجح أن يكون هناك نص على ذلك  ،تفضل معالي
الوزير .
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
الجهات الموجودة في الميزانية هي الجهات الالدمية  ،أما الجهات األالرى فهي غير موجودة .
معالي الرئيس :
لو سمحت سعادة المستشار كارم عبداللطيف بتوضيح هذه النقطة على األقل من الناحية القانونية .
االستاذ  /كارم عبداللطيف ( :المستشار القانوني بالمجلس)
عفوا ً معالي الرئيس  ،واضح من المرسوم بقانون الصادر بتأسيس جهاز االمارات لإلستثمار أنه ال
يالضع لديوان المحاسبة  ،وبالتالي فحساباته ال تذهح لديوان المحاسبة لهذا السبح  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
إذا ً األمر بموجح نص في قانون  ،واآلن هل هناك أية م حظات أالرى على تقرير اللجنة ؟ تفضل
سعادة األخ حمد الرحومي .
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻣﺎ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺿﺢ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻧﻪ ﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﻳﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ(
ﻟﻭ ﺳﻣﺣﺕ ﻟﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺍﻵﻥ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﻳﺩﻧﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ....
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺩ .ﺣﺎﺭﺏ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﻳﻣﻲ) :ﺭﺋﻳﺱ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻟﻭ ﺳﻣﺣﺕ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﺋﺫﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﺣﺎﺭﺏ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺩ .ﺣﺎﺭﺏ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﻳﻣﻲ) :ﺭﺋﻳﺱ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﻳﺱ ﻣﻌﻔﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ،ﻓﺎﻟﺟﻬﺎﺯ ﻫﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﻪ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺗﻪ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﻳﻣﻭﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﺇﻳﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻣﻭﻳﻠﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻓﺎﻟﺟﻬﺎﺯ ﻏﻳﺭ ُﻣﺗ َﺿ ﱠﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻭﺍﺋﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻭﺿﻳﺢ .
ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ /ﺩ .ﻭﺍﺋﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ ) :ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺑﺗﻪ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﻛﻠﻣﺔ " ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ " ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ  ،ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺑﻼ ﺷﻙ ﻭﻳﻘﺩﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ  ،ﻭﺃﻛﺑﺭ ﺩﻟﻳﻝ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﻌﻠﻳﺎ ً ﻣﻘﺩﻡ ﻟﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﻭﺟﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ  ،ﻭﻫﻭ ﺗﺣﺕ
ﺑﺻﺭﻩ ﺍﻵﻥ  ،ﻓﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺃﻛﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ  ،ﻭﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ
ﻳﻣﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺳﺅﺍﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻣﺎﺫﺍ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻟﻳﺱ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ
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الموحدة  ،فهذا كان السؤال وليس إن كان يالضع لرقابة الديوان أم ال  ،فكان سؤالي لماذا جهاز
االستثمار ليس ضمن الحسابات الالتامية الموحدة  ،وهل هناك نص في هذا الشأن ؟ تفضل معالي
الوزير .
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )26ينص على أن الجهات االتحادية المستقلة يمنحها قانون أو قرار
إنشائها الشالصية االعتبارية المستقلة  ،وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الالاصة ،
فلديها هيكل إداري وتنفيذي الاص بها الغير هادفة للربح  ،والجهاز هادف للربح ولذلك ربما يكون
هذا هو القانون الذي يستثنيه من االنضمام للحسابات الالتامية الموحدة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
هناك الكثير من الهيئات التي وردت هي مستقلة أيضا ووردت في ميزانيات مستقلة  ،ولكن سؤالنا
معالي الوزير أنك ذكرت أن جهاز االستثمار ليس ضمن الحسابات الالتامية الموحدة  ،وحتى ال
يكون ضمن الحسابات الموحدة نحتاج لمعرفة السبح .
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
ألنه جهة الدمية ومستقلة وربحية  ،فلهذا السبح هو ليس من ضمن الجهات االتحادية التي تندرج
في الحساح الالتامي الموحد .
معالي الرئيس :
تفضل سعادة المستشار كارم عبداللطيف .
األستاذ  /كارم عبداللطيف ( :المستشار القانوني بالمجلس)
ورد في المرسوم بقانون الصادر بإنشاء الجهاز المادة ( )16والتي تنص على  " :يصدر مجلس
اإلدارة قرارا بالنظم واإلجراءات المحاسبية السنوية للجهاز وفقا ً لألساليح واألعراف المحاسبية
الدولية المعمول بها "
المادة ( )17تنص على  " :يكون للجهاز مراجع حسابات الارجي أو أكثر من ضمن مكاتح المراجعة
والتدقيق القانونية المعتمدة في الدولة يحدد مجلس اإلدارة لمدة سنة قابلة للتجديد "
المادة ( )18تنص على  " :يتولى مراجع الحسابات الالارجي مراجعة وتدقيق حسابات الجهاز ،
وم حظة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بمقتضاه أو تنفيذا لها  ،وعليه تقديم
تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى مجلس اإلدارة الذي يلتزم برفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء "
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هذه المواد كلها توحي تماما بأن الجهاز ال يالضع لديوان المحاسبة  ،كذلك هناك جهات طبقا لقانون
الديوان نفسه ال تالضع لديوان المحاسبة  ،وطبعا معالي رئيس الديوان يعرف هذه الجهات أكثر
مني ،فليست كل الجهات الحكومية تالضع للديوان  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
ال زالت النقطة غير واضحة  ،تفضل سعادة األخ حمد الرحومي.
سعادة  /حمد أحمد الرحومي ( :النائب األول للرئيس)
شكرا ً معالي الرئيس  ،بداية أنا عندي تقرير ( )38صفحة من الديوان برقابته على جهاز االستثمار،
إحدى الم حظات التي وردت فيه جهاز االستثمار رد على الديوان في م حظة مهمة المفروض أن
ننتبه لها  ،والرد كان كالتالي  " :أن جهاز االستثمار يقوم بتمويل ميزانيته من مصادره الالاصة "
وهذا عندما كان هناك منازعة ما بين الديوان وبين جهاز االستثمار  ،وتعقيح الديوان على رد
الجهاز كالتالي  " :أن الديوان على علم بأن جهاز االمارات لإلستثمار يقوم بتمويل ميزانيته من
مصادره الذاتية  ،لذا فإن الم حظة لم تتطرق إلى هذا الجانح وإنما تطرقت إلى ضرورة اعتماد
ميزانية الجهاز من قبل السلطة المالتصة باعتبار أن ذلك االعتماد يمثل األداة القانونية التي تجيز
تقديرات اعتمادات الميزانية وتنفيذها ال ل العام المالي "
وهذا الرد فيه نقطتين  :عدم وجودها في الحسابات الموحدة أمر  ،ووجود تقرير من الديوان على
جهاز االستثمار من ( )38فيه م حظات على عمل الجهاز هذا يعني أنه يالضع باألوراق واألدلة
والم حظات المعروضة أمامنا لديوان المحاسبة  ،وأنا أعتقد أنه يالضع كذلك للمجلس ألن هذه
التقارير تأتينا نحن  ،فنحن جهة مالتصة رقابية نستفيد من تقارير الديوان  ،فإذا كان جهة مستقلة ال
يالضع لرقابة ديوان المحاسبة أتصور أنه في هذه الحالة ممكن أن ال يالضع لرقابة المجلس  ،ولكن
اآلن هناك أكثر من م حظة يتكلم فيها الديوان بأن الجهاز ملزم بتطبيق قانون مجلس الوزراء وملزم
بتطبيق بعض األشياء  ،واالستثناء قد يكون في جزئية معينة ولكن أعتقد  -معالي الرئيس  -لو
سمحت لي بقراءة م حظة أالرى من تقرير الديوان "فيما يتعلق بالطلبات للمعايير الدولية إلعداد
تقارير مالية بالصوص اإليضاحات على الحسابات حيث يقول الجهاز ال يلزم تقديم إفصاح تفصيلي
إال عندما تكون معلومات جوهرية وقد تم الكشف عن المعلومات الجوهرية على النحو المطلوح،
باإلضافة إلى ذلك فإن المالك الوحيد لجهاز اإلمارات ل ستثمار هو الحكومة االتحادية للدولة التي
تتمتع بحق الوصول الكامل والحصري إلى السج ت المالية" ،هذا رد جهاز االستثمار ،اآلن رد
الديوان يقول" :أما بالصوص ما جاء في رد الجهاز بأن المالك الوحيد لجهاز اإلمارات ل ستثمار
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هو الحكومة االتحادية التي لديها حق الوصول إلى جميع السج ت المالية فإن ملكية الحكومة
االتحادية للجهاز ال يعد مبررا ً لعدم اإلفصاح عن البيانات المالية الضرورية وال زمة للجهات
المعنية التالاذ القرار في الحكومة االتحادية" ،بما معناه – معاليك – أن الجهاز الاضع للديوان وكان
هناك شد وجذح بينهما وهذا موجود في التقرير...
معالي الرئيس :
سعادة األخ حمد أعتقد – الحقيقة – الضوع الجهاز لرقابة الديوان هو أمر محسوم قانونا ً وممارسةً،
لم يمتنع الجهاز أو لم يأت الجهاز ليمنع ديوان المحاسبة من القيام بالرقابة ،ولهذا كما تفضلت في
التقرير فهناك مراس ت وم حظات ورد على هذه الم حظات ،فموضوع أنه يالضع لرقابة الديوان
فهذا أمر منته وواضح ،السؤال الذي كان مطروحا ً ومازال وإن كان ليس هناك إجابة فيمكن أن
ننتقل إلى موضوع عندما ذكر أن الجهاز ليس ضمن الحسابات الموحدة ،أنا – الحقيقة – عندما
يكون هناك أمر نود االستفسار عنه أن ال يالضع أو يالضع فيجح أن يكون هذا ضمن نصوص
وليس ضمن تفسير واجتهادات ،لدينا اآلن الدكتورة نضال الطنيجي تفضلي.
سعادة /د .نضال محمد الطنيجي:
الس م عليكم ،عفوا ً معالي الرئيس كان لدي طلح مدااللة في وقت النقاش على موضوع العجز في
بعض الجهات ،وكان رد معالي الوزير إذا كانت هناك أسئلة أو استفسارات بالصوص إحدى الجهات
فإن الموضوع متاح للرد عليه ،سؤالي أوجهه لمعالي الوزير :عندما يكون هناك عجز يتعلق بإحدى
مؤسسات التعليم العالي وهي مجمع كليات التقنية العليا ،أرجو توضيح أسباح هذا العجز وإذا ما كان
سببه اللل في إعداد موازنة كليات التقنية في البداية مما أدى إلى ظهور عجز في نهاية العام؟ وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة الدكتورة نضال الطنيجي ،معالي الوزير تفضل.
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
معاليك بالصرررروص السررررؤال حول مجمع كليات التقنية العليا فيمكن أن نرد بشرررركل وافي من الجهة
نفسررررررها ،لكن غالبا ً إذا كان هناك عجز فيكون ذلك بسرررررربح زيادة المصررررررروفات بشرررررركل أكبر من
اإليرادات الفعلية مما يسرررتلزم هذا على الجهات مثل مجمع كليات التقنية العليا طلح ميزانية ويمكن
أن نطلح منها الفض المصروفات لكنها ستكون الجهة األفضل للرد على السؤال ،وشكراً.
معالي الرئيس :
دكتورة نضال تفضلي.
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سعادة /د .نضال محمد الطنيجي:
شكرا ً معالي الرئيس ،بالصوص رد الوزير فإني أتقدم بطلح ولربما أعتقد أن المجلس يؤيدني فيه
بأننا بحاجة لرد كتابي من جميع الجهات والوزارات التي ظهر في تقرير الحساح الالتامي وجود
عجز لديهم ومدى تحقيقها للمبادرات والمشاريع الموجودة الاصة في الجهات التي لديها فائض،
أرجو أن يكون هناك رد كتابي من جميع هذه الجهات ،أيضا ً لدي استفسار آالر يا معالي الرئيس...
معالي الرئيس :
سآالذ موافقة المجلس على هذا الرأي ،إذا كانت هناك موافقة بحصول المجلس على رد من الجهات
التي لديها عجز وكذلك من الجهات التي لديها فائض ،ألن – حقيقة – اإلالوة في المالية أعرف تماما ً
بهذا األمر ،وكما يقولون بالعامية "الزائد أالو الناقص" ،عندما تكون هناك فوائض فهذا يعني أن
هناك جهات أالرى لم يتح لها االستفادة من هذا الفائض ،فتكرار الفائض في سنوات متتالية فهذا
تأكيد على أن الميزانية إما أنها لم تعد بالدقة المطلوبة أو أن هناك ضعف لدى اإلدارة وقدرتها على
تنفيذ هذه الميزانية مما أدى إلى حرمان وزارات وجهات أالرى من االستفادة من هذه المبالغ الزائدة،
فالعجز الطورة وكذلك الفائض يمثل الطورة ،أرجو أن يكون األمر واضح ،واآلن هل يوافق المجلس
على الطلح الذي تفضلت فيه سعادة الدكتورة نضال؟
(موافقة)
معالي الرئيس :
هناك موافقة والمقترح أص ً كان من معالي الوزير وأتصور أننا بانتظار رد واضح فيما يتصل
بالعجز وكذلك فيما يتصل بالفائض لدى الجهات التي أشار إليها التقرير ،دكتورة نضال تفضلي.
سعادة /د .نضال محمد الطنيجي:
ي نقطة ثانية – أيضا ً – وردت في تقرير اللجنة وأعتقد أن
شكرا ً معاليك على إتاحة الفرصة لي ،لد ّ
الموضوع جدا ً مهم الاصةً في هذه الجلسة والتي سبقها طرح أسئلة من أصحاح السعادة األعضاء
فيما يالص التوطين وتوفير وظائف وتمكين المواطنين في القطاع الالاص ،إذا كان هناك قصور
في دليل إجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة االتحادية ،ونحن نتكلم عن حرص وتوجه واضح من
الحكومة االتحادية فيما يالص توفير فرص عمل للمواطنين والتوطين ،ولكن نترك ثغرة كبيرة جدا ً
في هذا الموضوع من ال ل ما يسمى بالتعهيد ،أنا أطلح صراحة من معالي الوزير أن هذا الموضوع
ال يالص – فقط – وزارة التوطين ألن هذا الاللل الواضح الذي تكرر النقاش فيه من قبل المجلس
الوطني مع كثير من الوزارات األالرى ،وأعتبر أن موضوع التعهيد هو ثغرة يضرح في صميم
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حرص الحكومة على توفير فرص عمل للمواطنين في مالتلف الجهات في القطاع الحكومي ،ويجح
أن تعتبر الوزارة هذا الموضوع أولوية ،وكما أشارت اللجنة في تقريرها أن يكون استالدام الدمات
التعهيد في أضيق الحدود ،كلمة أضيق الحدود تعني أنه يجح أن تكون هناك معايير واشتراطات
فيها من الصرامة ما يتيح المجال للمواطنين للحصول على فرص عمل في القطاع الحكومي،
وشكراً.
معالي الرئيس :
شكراً ،معالي الوزير هل لديك تعقيح أو رد على الم حظة؟ تفضل.
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
نعم معاليك أشكر األالت نضال على السؤال ،قامت الحكومة االتحادية بتنظيم الدمات التعهيد من
ال ل عدة سياسات منها الشراكة مع القطاع العام والالاص والذي يعتبر التعهيد أحد أشكاله ،حيث
كان هناك قرار من مجلس الوزراء بشأن إجراءات وحوكمة التعهيد ،والجهات التي تستوفي هذه
الشروط تستطيع أن تبت في موضوع التعهيد ،الم حظة سنأالذ بها ويمكن أن نوجهها للجهات التي
تستالدم التعهيد لكن طالما أن الجهة تسير ضمن الضوابط والشروط المطروحة من قبل مجلس
الوزراء بالتالي فهي تسير حسح القانون.
معالي الرئيس :
معالي الوزير طبعا ً أنت أعرف بموضوع التعهيد وأشكاله تتعدد ،وأيضا ً هو شكل من أشكال من
حيث المبدأ ال غبار عليه وهو مطلوح ،ولكن االشتراطات تالتلف ،كأن يكون هناك اشتراط لمن
يحصل على عقود تعهيد من الحكومة أن تكون هناك نسح ال تقل عن كذا في التوطين ،وهذا أمر
ممارس من بعض الوزارات ،لكن هناك وزارات أالرى ال تمارس هذا األمر ،فمزيد من حوكمة
التعهيد في ع قة الحكومة مع القطاع الالاص نحن لسنا ضده ولسنا ضد التعهيد كمبدأ ولكن أن يقدم
التعهيد الدمات للحكومة فيجح اشتراط نسبة معينة للتوطين ،هذا هو الهدف الذي نادت فيه الدكتورة
اآلن ،ونأمل إن شاء هللا أن يلقى هذا الجانح أهمية من قبلكم يا معالي الوزير.
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
هذا جانح مهم معاليك ولكن الضوابط موجودة اليوم في اإلطار العام إلجراءات التعهيد ،في األحكام
والضوابط والمهام المطلوبة بشأن التعهيد ،وهناك معايير وآليات استرشادية لحوكمة التعهيد في
الحكومة االتحادية ،وهناك المهام والمسؤوليات المرتبطة بحوكمة التعهيد ،وهناك المراحل
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واإلجراءات االسترشادية لتطبيق دليل إجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة االتحادية من قبل الجهة
االتحادية ،هذه كلها موجودة وتم التنسيق فيها مع هيئة الموارد البشرية.
معالي الرئيس :
حسنا ً أنا لدي – الحقيقة – طالبي الكلمة حمد الرحومي ومريم بن ثنية وعائشة البيرق ،تفضل
مروان.
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
اسمح لي معاليك لدي م حظة حول نقطة التعهيد ،معالي الرئيس ما الحظناه في اللجنة في عقود
التعهيد التي وجدناها أثناء مراجعة الحساح الالتامي ل تحاد ،أن هناك بعض العقود تتكرر كل سنة،
هذه كانت إحدى الم حظات ،إذا كانت العقود تتكرر وهي لالدمات أو لوظائف نوعية فمن األولى
– معاليك – أن تكون موجهة لمواطنين ،والصوصا ً أن هذه الوظائف هي وظائف نوعية مثل
مهندس كمبيوتر أو مبرمج وغيرها ،فاألولى معاليك أن توجه لمواطنين ولو بالتعهيد كما تفضلت.
معالي الرئيس :
سعادة األخ حمد الرحومي تفضل.
سعادة /حمد أحمد الرحومي( :النائب األول للرئيس)
معاليك جاء في التقرير "لوحظ تكرار بعض الم حظات المحاسبية والمالية لدى بعض الوزارات
والجهات االتحادية المستقلة بصورة تكاد تكون سنوية واستنتجت اللجنة أن سبح هذه الم حظات
يعود إلى ضعف التواصل والتنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة "...وهذا ما نسي معالي
الوزير أن يرد عليه" ،ولعدم اتباع القوانين والتعاميم المحاسبية الصادرة من وزارة المالية وعدم
قيام ديوان المحاسبة باستالدام سلطاته الرقابية التي منحها له القانون والتي تكفل إلزام هذه الجهات
باتباع القوانين والتعاميم المحاسبية" ،سؤالي – معاليك  :-باالستشهاد بهذه الم حظة التي وردت
إلى اللجنة ،هل هناك بالفعل ضعف بالتنسيق ما بين الجهتين؟ وشكرا ً.
معالي الرئيس :
الجهتان موجودتان وسنستمع إليهما ،تفضل معالي سعيد.
معالي /د .حارب سعيد العميمي( :رئيس ديوان المحاسبة)
شكرا ً معالي الرئيس ،الحقيقة أن التنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات الالاضعة لرقابة الديوان هو
عمل مستمر وعمل قائم في إطار التشريعات المقرة في الحكومة االتحادية ،لكن عندما يتم التنويه
لعدم استالدام السلطات فأنا ال أفهم ما هي السلطات التي يراد استالدامها من قبل الديوان ،السلطات
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حسح المقرر في قانون الديوان هو رفع التقارير ورفع النتائج الرقابية للسلطات المعنية في الدولة
ومنها هذا المجلس المبارك لتكون تحت نظر الجهات التشريعية حتى يتم توجيه الجهاز التنفيذي
باتالاذ اإلجراءات المقررة وفق اإلطار التشريعي المعمول فيه في الحكومة االتحادية ،وشكراً.
معالي الرئيس :
معالي الوزير تفضل.
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
معاليك تقوم وزارة المالية بإصدار التشريعات ال زمة التي من شأنها تنظيم كافة اإلجراءات المالية
للجهات االتحادية وعمل دورات وورش عمل وفق الطة سنوية معتمدة ،والتأكيد على االلتزام
بالتعاميم الصادرة من قبل الوزارة وهناك تنسيق كبير مع ديوان المحاسبة بالرد على كافة
االستفسارات وأيضا ً هناك عقد ورش الاصة مع الديوان عند تطبيق السياسات الجديدة والمحدثة
إضافة إلى منح مراقبي الديوان ص حية االط ع على البيانات المالية لكافة الجهات االتحادية
المرتبطة بالنظام المالي االتحادي لتسهيل ممارسته لسلطته الرقابية على تلك الجهات ،فالتنسيق قائم
وفرق العمل تعمل بشكل جيد مع بعضها البعض ،لكن إذا كانت هناك بعض الم حظات مثل االت ف
وجهات النظر بين الجهة وبين ديوان المحاسبة فهذا يرفع في التقرير أيضا ً إلى مجلس الوزراء
الموقر ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير ،سعادة مريم بن ثنية تفضلي.
سعادة /مريم ماجد بن ثنية:
شكرا ً معالي الرئيس ،أنا سأرجع لنقطة تعهيد الدمات التوظيف التي تطرق إليها إالواني األعضاء،
الشك أن تعهيد الالدمات عندما قررتها حكومة الدولة كانت لتعزيز فرص مشاركة القطاع الالاص
في تقديم الالدمات الحكومية ،والتطوير على هذه العمليات مستمر والدليل على ذلك أن هناك تعميم
في سنة  2020بشأن حوكمة التعهيد في الحكومة االتحادية.
معالي الرئيس ،ما أريد قوله اليوم أن هناك فرصة لتوطين هذه المؤسسات ألن هناك نماذج موجودة
على أرض الواقع مثل الدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين وهي "تسهيل" ،هناك تعميم صادر
وقرار وزاري رقم ( )843لسنة  2014بشأن تراليص مركز الالدمة "تسهيل" والمادة ( )4تنص
على أن يكون المدير ونائح المدير والموظفين من مقدمي الالدمة من المواطنين ،فما الذي يمنع؟
هناك حاجة لشركات التعهيد ،فما الذي يمنع أن تكون الشركات التي تقدم هذه الالدمات مع الحكومة
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أن تكون مواطنة؟ بهذه الطريقة – معاليك – نقدم فرص استثمار للمواطنين وكذلك نقدم فرص عمل
للمواطنين كذلك ،فالم حظات التي تصل على الوزارات بشأن تكرار استالدام أو الحصول على
الدمات التعهيد فهذا يعني أن هناك حاجة ماسة لهذه الشركات ،فلماذا ال يتم توطين هذه الشركات
بالذات ألنها في النهاية ستوفر فرص عمل للمواطنين في العمل الالاص وتعمل في الحكومة وتكون
مساندة لها؟ وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً ،عائشة البيرق تفضلي سعادتك.
سعادة /عائشة رضا البيرق:
شررررررركرا ً معالي الرئيس ،نحن ندور حول التعهيد وما إلى ذلك ،سرررررررؤالي موجه لديوان المحاسررررررربة
والوزارة المعنية بهذا األمر ،عندما يدقق ديوان المحاسرررررربة أو وزارة المالية على – مث ً – وزارة
الموارد البشرررررية ،أال توجد لديهم قاعدة بيانات واحتياجاتهم واحتياجات سرررروق العمل؟ نحن نعرف
وأنتم تعرفون أكثر منا بأن الموارد البشرررررية ووجود قاعدة بيانات ال تسررررتلزم بالتعهيد إال إذا كانت
لكوادر علم ية متالصرررررررصررررررررة ال تو جد في ا لدو لة ،إذا ً أين ال تدقيق على العمل يات والتي هي لحّ
الموضرروع قبل أن ندقق على النتائج والعمليات؟ فهذا محور أسرراسرري أنه يجح أن تكون هناك قاعدة
بيانات في وزارة الموارد البشرررية تسررتدعي منا هل نحن بحاجة لهذه الوظائف أم ال؟ حسررح علمنا
أن االحتياج يكون – فقط – للكوادر البشرية العلمية التي ال تتواجد في الدولة ،وشكراً.
معالي الرئيس :
سعادة األخ حمد الرحومي تفضل.
سعادة /حمد أحمد الرحومي( :النائب األول للرئيس)
شكرا ً معالي الرئيس ،سأتكلم في موضوع التعهيد معاليك وبدايةً أنا أشكر ديوان المحاسبة على عمله
والجهد المبذول منهم للحفاظ على المال العام ،وهم جهاز مساند ألعمال المجلس ونحن نستفيد منهم
بشكل كبير جدا ً في التقارير السنوية سواء في الموضوع العام أو في األسئلة أو في مجال التشريع،
لذلك معاليك سأتكلم اليوم من ال ل ديوان المحاسبة في موضوع التعهيد الذي نتكلم عنه ،جهة من
الجهات – معاليك – أو هيئة في تقرير ديوان المحاسبة – يشكرون على هذا الجهد – أظهروا شيء
غير طبيعي وغير مقبول بالنسبة لنا ،معاليك في الصفحة رقم ( )376من التقرير الذي جاء في
( )376صفحة ،مدااللتي معاليك في المبالغة في شغل بعض الوظائف من ال ل التعهيد بالرغم من
صدور قرار مجلس الوزراء الموقر الذي ذكره اإلالوة ،إجراءات التعهيد بهدف االرتقاء وكفاءة
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التعهيد ومع ذلك بلغ إجمالي التعهيد ( )50مليون درهم ،هذه الوظائف كلها كان يمكن أن تذهح
للمواطنين ،أنا سأعطي – معاليك – قضية واحدة مرصودة من ال ل الديوان ويشكرون عليها
وأركز على هذه المدااللة حيث هناك عينة تظهر كيف يتم استغ ل التعهيد ،ورصد هذه الحالة لم
يكن سهل ويشكرون عليه ديوان المحاسبة ،معالي الرئيس هناك موظف غير مواطن يعمل ()7
سنوات في الهيئة ،اآلن بعد ( )7سنوات من عمل هذا الموظف في الهيئة وهو الزال على رأس
عمله يقدم استقالته ويتناقش معه مجلس اإلدارة ويرجع عن االستقالة ويفتتح في بريطانيا شركة،
ويقدم لهم  -وهو ما يزال على رأس عمله – مقترح أو عرض بأنه سيقدم لهم الالدمات من ال ل
هذه الشركة كتعهيد بدالً من كونه موظف ،هنا أنا أتكلم كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة – ألن
هذه قضية نحن بحاجة ألن نقف عليها ألنها عينة سيئة من عمليات التعهيد  )12( ،-سنة بالضبط
منها ( ) 7سنوات كموظف وهو على رأس عمله ،ثم استقال وبعد شهر حصل على العقد مع هذه
الجهة وأكمل الست سنوات األالرى كمتعهد ،اآلن أنا ال أتكلم عن المبلغ وهو قريح من ( )5م يين
درهم بل أتكلم عن المبدأ معاليك ،إذا كنت على رأس عملي وأستقيل وأحصل على عقد من الالارج
بالتالي أين الصف الثاني ،هل لو مات هذا اإلنسان فإن الهيئة ال تستطيع العمل؟! أنا أقرأ – فقط
معاليك – المالالفات التي رصدها ديوان المحاسبة وأعتقد من األهمية بمكان االستفادة من هذه
النقطة ،التعاقد عن طريق األمر المباشر دون تنفيذ وسائل الشراء األالرى بالمالالفة للقوانين ،عدم
وجود دراسات فنية تبين األسباح التي دعت الهيئة في اللجوء إلى التعاقد مع مورد من الارج الدولة،
كذلك المالالفة لحكم الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء بشأن الئحة المشتريات وإدارة المالازن
حيث يقول" :يجوز الشراء من الالارج ويجح في هذه الحالة أن يتم الشراء بنا ًء على دراسة فنية
تبين األسباح" ،اللجوء إلى التعاقد مع الشركة المذكورة دون مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس
الوزراء ،في النهاية معاليك "مما يجدر ذكره بأن الشركة المذكورة هي شركة مملوكة لف ن وهو
كان موظفا ً سابقا ً في الهيئة يشغل وظيفة المدير التنفيذي إلدارة الشؤون التنظيمية حيث عمل في
الهيئة في الوظيفة المذكورة من  2009إلى  2016حتى تاريخ استقالته ،وعلى مدى سبع سنوات
ال ل السنة المالية  2015تقدم باستقالته ،"...قدم استقالته وتفاوضوا معه وقالوا له اصبر قلي ً ومن
ثم تم إبرام العقد وهو على رأس عمله وهذه مالالفة أالرى ،في نهاية اليوم معاليك الديوان بيّن أن
العقود التي أبرمت مع ذلك الشالص والتي تمت في شأنها ...يشوبها الكثير من المالالفات القانونية
على النحو الذي تم ذكره ...وال أستطيع ذكرها كام ً ،مما تنطوي على مالالفات مالية جسيمة وهدر
في المال العام تتمثل في ضرر مالي على الهيئة بقيمة ما تم دفعه حتى شهر أغسطس  ...2020أي
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مازال الموضوع قائماً ،حسح الكشوفات والحسابات المستالرجة من النظام نقول بطريقة واضحة
أن وضعية مثل ...سأالتم مدااللتي يا معالي الرئيس.
اآلن لدينا واقعة موجودة من ديوان المحاسبة فيها سبع سنوات عمل ومن ثم سبع سنوات توظيف
لشالص واحد في مكان واحد ،أال يوجد له بديل حتى لو لم يكن مواطن؟ هل ال أستطيع االستغناء
عنه لدرجة أن أعطيه عقد وأرسله لب ده ويعمل من الالارج؟ وشكراً.
معالي الرئيس :
شكراً ،الكلمة لألخ اللفان الشامسي تفضل.
سعادة /خلفان راشد الشامسي( :مراقب المجلس)
شكرا ً معالي الرئيس ،كما جاء في تقرير اللجنة أن هناك أكثر من مليار درهم لم تحصل من بعض
الوزارات وبعض الجهات االتحادية ،معالي الرئيس ،سأتحدث هنا عن نقطة محددة وهي موضوع
الرسوم التي تحصلها الحكومة ،تحت هذا البند لفت نظري موضوع مهم الاص بوزارة الصحة أن
هناك مبلغ كبير لم يحصل من وزارة الصحة يعادل ( )390مليون درهم ،فيه ث ثة بنود ،أنا مدااللتي
معالي الرئيس وتركيزي سيكون على بند واحد منها وهو بند عقابي الاص بعدم تحصيل رسوم
الغرامات ،تركيزي هنا – معالي الرئيس – على عدم تحصيل الغرامات المفروضة على اإلع نات
الصحية والتي تبلغ أكثر من ( )14مليون درهم.
معالي الرئيس ،هذا ليس رسم فقط بل هذا أص ً إجراء لمالالفات وغرامات إلع نات صحية قد يكون
ضررها ربما عشرة أضعاف المالالفات المفروضة على هذه الشركات والمقدرة بمبلغ ( )14مليون درهم.
الضرر الصحي – معالي الرئيس – قد يكون أكبر ألن الجهات لم تالالف الشركات المعلنة إال ألنها
أالطأت أو بالغت أو ضللت باإلع نات أو أي من هذه األمور ،لذلك – معالي الرئيس – نحن نتكلم
إذا أعطيت مالالفات بمبلغ ( )14مليون درهم وال أستطيع تحصيلها فهذا يعني أني ال ألزم المالالف
بالدفع ،فأين القيمة العقابية لهذا البند؟
ثانيا ً معاليك ،لألسف اكتفى ديوان المحاسبة بذكر هذه الجهات في تقريره والمبالغ المستحقة دون أن
يستالدم أي إجراء قانوني ضد هذه الجهات ،سؤالي معالي الرئيس :ما هي الصعوبات والتحديات
التي تمنع ديوان المحاسبة من استالدام ص حياته القانونية التالاذ إجراءات أكثر حزما ً وفعالية حيال
تحصيل تلك المبالغ من الجهات االتحادية؟ وشكرا ً معالي الرئيس.
معالي الرئيس :
شكراً ،معالي الدكتور هل لديك إجابة على سؤال العضو اللفان الشامسي؟ تفضل.
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معالي /د .حارب سعيد العميمي( :رئيس ديوان المحاسبة)
شكرا ً معالي الرئيس ،أقدر اهتمام األخ بالتقرير وما تم عرضه من ال ل البيانات التي وردت
بالصوص الرسوم الصحية ،سلطات الديوان – معالي الرئيس – مقررة حسح قانون إنشاء الديوان
ومنها عملية رفع التقارير للسلطات المالتصة والديوان قام بعرض هذا الموضوع على مجلسكم
الموقر ،واألمر متروك للتقرير من قبل مجلسكم الموقر كما ترونه مناسباً ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكراً ،الدكتورة نضال تفضلي.
سعادة /د .نضال محمد الطنيجي:
شكرا ً معالي الرئيس ،فقط تعقيبا ً على رد معالي الوزير على مدااللتي فيما يالص دليل حوكمة
التعهيد ،أنا أعتقد أن صدور هذا الدليل حديثا ً ال يمنع وال يغني عن أن تكون هناك تحديثات وأن
تكون هناك مراجعة ألن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وما ذكرناه من أمثلة من التفاف حول
موضوع التوطين ،وما صدر مؤالرا ً من مبادرات من الحكومة فيما يتعلق بتمكين المواطن في
القطاع الالاص من ال ل مبادرة "نافس" ،كل هذه األمور تستوجح أن يعتبر معالي الوزير هذا
الموضوع من أولوياته ،وتعاد مراجعة دليل حوكمة التعهيد وأن تؤالذ بكل الم حظات التي يذكرها
ديوان المحاسبة وغير ذلك لن تكون هناك جدوى بأن تذكر هذه الم حظات في ديوان المحاسبة
ويناقشها المجلس الوطني ويكون الرد علينا بأنه صدر دليل حوكمة وهذا الدليل كافي لمعالجة
موضوع التعهيد وينظمه ،كل هذه األمثلة التي ذكرت من سعادة األعضاء تؤكد أن هناك حاجة
للتحديث على هذا الدليل ،وشكراً.
معالي الرئيس :
معالي الوزير تفضل.
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
معاليك أوالً أحح أن أشكر سعادة الدكتورة نضال وسعادة عائشة وسعادة مريم وسعادة حمد الذين
تطرقوا لموضوع التعهيد وموضوع التوطين ،وهذه المواضيع مهمة وأعتقد أنها تهم الجميع ونحن
ذكرنا موضوع الدليل وواضح من تطرق اإلالوان واألالوات ومعاليك للموضوع وربما ترون أن
هذا الموضوع قد تكون فيه ثغرة وأنه يفترض أن ندرسه بشكل أكبر ،فأنا اقتراحي أن يكون هناك
طلح ل جتماع مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية ألن اليوم أعتقد أن هدف النقاش هو الحساح
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الالتامي ،فيمكن أن تكون هناك جلسة يتم فيها النقاش مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية للتطرق
لهذه اآلليات وموضوع الضبط فيها ،وشكراً.
معالي الرئيس :
المعذرة معالي الوزير ،بالنسبة لموضوع التعهيد وضّح لي ما هي الع قة بين موضوع التعهيد
وهيئة الموارد البشرية االتحادية.
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
ألن في القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بالصوص دليل إجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة
االتحادية كان مرفوعا ً من قبل الهيئة االتحادية للموارد البشرية بالتالي هم يعيدون مراجعته أو يمكن
أن نرفع ذلك نحن...
معالي الرئيس :
معالي الوزير ،ما تناوله األعضاء هو عبارة عن م حظات على الحساح الالتامي وأنت من يمثّل
الحكومة في هذه الجلسة ،وبالتالي ما سيصدر عن هذه الجلسة من م حظات سيذهح إلى الحكومة
وأنت ممثل الحكومة ،أن تحيله بينكم إلى الجهة المالتصة لتتناوله مع الم حظات التي وردت ،طبيعة
عمل المجلس في هذه الحالة عندما يكون هناك ممث ً للحكومة فهو يرد على الحكومة في كافة
جوانبها ،عندما يأتي الوزير فإنه يأتي ممث ً عن الحكومة ،فهذه الم حظات موجهة للحكومة ككل
وليس لجهة واحدة ،أنت اآلن تناقش وتوضح عن كافة الحسابات الالتامية لكافة الهيئات والوزارات،
لم تأت كل وزارة على انفراد لتدافع عن حسابها الالتامي ،فالمبدأ األساسي الذي أريد أن أؤكد عليه
– معالي الوزير – أن م حظات األعضاء هنا وردت على الحساح الالتامي والم حظات موجهة
للحكومة بصفة عامة ،وتأكيد األعضاء على أهمية التعهيد كمبدأ شيء ،ولكن حوكمة التعهيد هو
الذي عليه م حظات ،الموافقة على التعهيد كمبدأ موجود وممارس ولكن ضعف الحوكمة أدى إلى
الم حظات التي أشار إليها األعضاء ،تفضل معالي الوزير.
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
شررركرا ً معاليك ،سرررننسرررق مع الجهة ولكن – فقط – للتوضررريح إذا كانت هناك نقاط بالصررروص جهة
معينة أو بالصررروص ضررروابط أو معايير فهذه قد يكون نقاشرررها الارج موضررروع الحسررراح الالتامي،
مث ً إذا كنا سرررنبقى في تعديل أو نقاش الم حظات أو طريقة وآلية الضررروابط أو تكون نسرررح معينة
للتوطين لهذه الجهات فقد ال تكون بحد ذاتها دااللة في موضرررررروع الحسرررررراح الالتامي ،وهذه النقطة
التي تطرقت إليها معاليك ،لكن ال مشكلة سنتواصل نحن مع الجهات وننسق معها ونحن طبعا ً نمثل
مضبطة الجلسة  - 3الدور  - 3الفصل 17

صفحة  64من 88

الحكومة وال نمثل وزارة المالية فقط ،وشكراً.
معالي الرئيس :
معالي الوزير ،م حظات الديوان هي م حظات مالية فنية قانونية ،وم حظات المجلس هي
م حظات سياسية ،قراءة سياسة لم حظات الديوان وهذا ما يحصل ،الم حظات التي سمعتها قبل
قليل هي م حظات سياسية استالرجت من الحساح الالتامي وهذا هو واجح المجلس ،هل هناك أية
م حظات أالرى؟
(لم تبد أية م حظات أالرى)
إذا ً هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(موافقة)
معالي الرئيس:
واآلن ليتفضل سعادة المقرر بت وة مواد المشروع مادة .مادة.
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
قانون اتحادي رقم (

) لسنة 2021

فـــي شــــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة
الملحقة
عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،

 بعد االط ع على الدستور، وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن االتصاصات الوزارات وص حياتالوزراء ،وتعدي ته،
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2011بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )26لسنة  2019بشأن المالية العامة، وعلى القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2019في شأن ربط الميزانية العامة ل تحاد وميزانياتالجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2020
 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )12لسنة  2020في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانيةالعامة ل تحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2020
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 وبنا ًء على ما عرضه وزير المالية ،وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني االتحادي،وتصديق المجلس األعلى ل تحاد،
أصدرنا القانون اآلتي:
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على ديباجة مشروع القانون؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على ديباجة مشروع القانون؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة األولى
الحساب الختامي للميزانية العامة لالتحاد
تنفيذ الميزانية
 .1بلغت جملة المصروفـات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )52,880,242,230.04درهم ،بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعدي ت
القانونية التي تمت ال ل الفترة مبلغا ً قدره ( )62,205,333,999.98درهم ،بصافي
اعتمادات غير مستالدمة بمبلغ وقدره ( )9,325,091,769.94درهم.
 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـة فـي  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )49,946,878,333.08درهم ،بينما بلغت جملة اإليرادات المقدرة مبلغا ً قدره
( )61,354,600,000.00درهم بصـافي نقص في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة
مبلغا ً قدره ( )11,407,721,666.92درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية العامة ل تحاد عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31مبلغا ً قدره
() 2,933,363,896.96درهم.
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة األولى؟
(لم تبد أية م حظات)
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إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الثانية
الحساب الختامي للمجلس الوطني االتحادي
تنفيذ الميزانية
 .1بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )193,721,069.69درهم ،بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعدي ت القانونية
التي تمت ال ل الفترة مبلغا ً قدره ( )195,327,800.00درهم ،بصافي اعتمادات غير
مستالدمة بمبلغ وقدره ( )1,606,730.31درهم.
 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )195,421,437.33درهم ،بينما بلغت جملة اإليرادات المقدرة مبلغا ً قدره
( )205,040,000.00درهم بصـافي نقص في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة مبلغا ً
قدره ( )9,618,562.67درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31مبلغا ً قدره (
 ) 1,700,367.64درهم يورد للالزانة العامة.
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الثانية؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الثالثة
الحساب الختامي لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
تنفيذ الميزانية
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 .1بلغت جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )1,373,483,224.38درهم ،بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعدي ت القانونية
التي تمت ال ل الفترة مبلغا ً قدره ( )1,374,986,236.00درهم ،بصافي اعتمادات غير
مستالدمة بمبلغ وقدره ( )1,503,011.62درهم.
 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )1,382,803,728.70درهم ،بينما بلغت جملة اإليرادات المقدرة مبلغا ً قدره
( )1,374,986,236.00درهم بصـافي زيادة في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة
مبلغا ً قدره ( )7,817,492.70درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31مبلغا ً قدره (
 ) 9,320,504.32درهم يورد للالزانة العامة.
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الثالثة؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الرابعة
الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا
تنفيذ الميزانية
 .1بلغت جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )1,313,221,855.96درهم ،بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعدي ت القانونية
التي تمت ال ل الفترة مبلغا ً قدره ( )1,172,817,551.00درهم ،بصافي تجاوز قدره
( )140,404,304.96درهم.
 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )1,286,342,184.23درهم ،بينما بلغت جملة اإليرادات المقدرة مبلغا ً قدره
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( )1,172,817,551.00درهم بصافي زيادة في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة
مبلغا ً قدره ( )113,524,633.23درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )26,879,671.73درهم.
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الرابعة علما ً بأن الحكومة مع اللجنة متوافقين على إضافة كلمة
"بصافي" لحسن الصياغة؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الخامسة
الحساب الختامي لجامعة زايد
تنفيذ الميزانية
 .1بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )670,466,023.23درهم ،بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعدي ت القانونية
التي تمت ال ل الفترة مبلغا ً قدره ( )731,705,045.00درهم ،بصافي اعتمادات غير
مستالدمة بمبلغ وقدره ( )61,239,021.77درهم.
 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )730,836,416.13درهم ،بينما بلغت جملة اإليرادات المقدرة مبلغا ً قدره
( )731,705,045.00درهم بصـافي نقص في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة مبلغا ً
قدره ( )868,628.87درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31مبلغا ً قدره (
 ) 60,370,392.90درهم يورد للالزانة العامة.
مضبطة الجلسة  - 3الدور  - 3الفصل 17

صفحة  69من 88

معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الالامسة؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة السادسة
الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة
تنفيذ الميزانية
 .1بلغت جملة المصروفـرررـرررـرررات الفعلية للسنة المالية المنتهيـرررـرررة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )186,147,945.72درهم ،بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعدي ت القانونية
التي تمت ال ل الفترة مبلغا ً قدره ( )190,709,224.00درهم ،بصررررررررافي اعتمادات غير
مستالدمة بمبلغ وقدره ( )4,561,278.28درهم.
 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـررة المنتهيـررـررـررة فـررـررـررـرري  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )191,206,840.81درهم ،بينمررررا بلغررررت جملررررة اإليرادات المقرررردرة مبلغررررا ً قرررردره
( )200,224,000.00درهم بصررـرررررررررافي نقص في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة
مبلغا ً قدره ( )9,017,159.19درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31مبلغا ً قدره (
 ) 5,058,895.09درهم يورد للالزانة العامة.
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة السادسة؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة السابعة
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الحساب الختامي للهيئة االتحادية للكهرباء والماء
تنفيذ الميزانية
 .1بلغت جملة المصررروفات الفعلية للسررنة المالية المنتهيـرررررررررـرررررررررة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )5,676,321,611.25درهم ،بينما بلغت جملة المصررررروفات المقدرة بعد التعـرررررررررردي ت
القانونية التي تمت الـررررررررررررر ل الفترة مبلغا ً قدره ( )6,320,000,000.00درهم ،بصررررررافي
اعتمادات غير مستالدمة بمبلغ وقدره ( )643,678,388.75درهم.
 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـررة المنتهيـررـررـررة فـررـررـررـرري  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )5,231,085,011.88درهم ،بينمررررا بلغررررت جملررررة اإليرادات المقرررردرة مبلغررررا ً قرررردره
( )6,320,000,000.00درهم بصـررررافي نقص في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة
مبلغا ً قدره ( )1,088,914,988.12درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31مبلغا ً قدره (
 ) 445,236,599.37درهم.
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة السابعة؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الثامنة
الحساب الختامي للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
تنفيذ الميزانية
 .1بلغت جملة المصروفـرررـرررـرررات الفعلية للسنة المالية المنتهيـرررـرررة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )463,294,598.96درهم ،بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعدي ت القانونية
التي تمت ال ل الفترة مبلغا ً قدره ( )503,073,000.00درهم ،بصررررررررافي اعتمادات غير
مستالدمة بمبلغ وقدره ( )39,778,401.04درهم.
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 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـررة المنتهيـررـررـررة فـررـررـررـرري  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )472,363,993.78درهم ،بينمررررا بلغررررت جملررررة اإليرادات المقرررردرة مبلغررررا ً قرررردره
( )525,306,000.00درهم بصررـرررررررررافي نقص في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة
مبلغا ً قدره ( )52,942,006.22درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م مبلغا ً قدره (
 ) 9,069,394.82درهم يورد للالزانة العامة.
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الثامنة؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة التاسعة
الحساب الختامي لصندوق الزكاة
تنفيذ الميزانية
 .1بلغت جملة المصروفـرررـرررـرررات الفعلية للسنة المالية المنتهيـرررـرررة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )24,995,577.78درهم ،بينما بلغت جملة المصرررررروفات المقدرة بعد التعدي ت القانونية
التي تمررت ال ل الفترة مبلغرا ً قرردره ( )25,140,958.00درهم ،بصررررررررافي اعتمررادات غير
مستالدمة بمبلغ وقدره ( )145,380.22درهم.
 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـررة المنتهيـررـررـررة فـررـررـررـرري  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )25,448,140.55در هم ،ب ي نمررررا ب لغررررت ج ملررررة اإل يرادات ا ل مقرررردرة م ب لغررررا ً قرررردره
( )29,479,000.00درهم بصـافي نقص في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة مبلغا ً
قدره ( )4,030,859.45درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )452,562.77درهم يورد للالزانة العامة.
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معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة التاسعة؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة العاشرة
الحساب الختامي للمجلس الوطني لإلعالم
تنفيذ الميزانية
 .1بلغت جملة المصروفـرررـرررـرررات الفعلية للسنة المالية المنتهيـرررـرررة في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )154,606,170.01درهم ،بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعدي ت القانونية
التي تمت ال ل الفترة مبلغا ً قدره ( )166,828,000.00درهم ،بصررررررررافي اعتمادات غير
مستالدمة بمبلغ وقدره ( )12,221,829.99درهم.
 .2بلغت جملة اإليرادات الفعلية للسنة الماليـررة المنتهيـررـررـررة فـررـررـررـرري  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )150,947,237.69درهم ،بينمررررا بلغررررت جملررررة اإليرادات المقرررردرة مبلغررررا ً قرررردره
( )172,968,000.00درهم بصررـرررررررررافي نقص في اإليرادات الفعلية عن اإليرادات المقدرة
مبلغا ً قدره ( )22,020,762.31درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31مبلغا ً قدره
( )3,658,932.32درهم.
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة العاشرة؟ معالي الدكتور تفضل.
معالي /د .علي راشد النعيمي:
أنا عندي م حظة على المسمى في المادة العاشرة وأيضا ً على المؤسسات األالرى التي تم تغيير
مسمياتها ودمجها في مؤسسات أالرى ال ل السنة الماضية وهذا يتطلح رأي قانوني ،ألن المجلس
الوطني لإلع م لم يعد لو وجود اآلن ،فهل يبقى المسمى كما هو باعتبار أنه يتعلق بقانون قديم أم
البد من مراعاة المسمى الجديد؟ وشكراً.
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معالي الرئيس :
هذا هو الحساح الالتامي لسنة  ،2020وبالتالي الحساح الالتامي للسنة  2020بالمسميات التي
كانت موجودة في الميزانية لسنة .2020
هذه فرصة اآلن لنتوقف ونعود إلى رأي المجلس ،متبقي لدينا ( )24مادة وربما تحتاج إلى ساعة تقريباً،
هل ترون  -والحكومة هنا نستمع لرأيها – أن نستكمل الت وة ثم نتوقف للص ة والغداء أم نتوقف اآلن
للص ة والغداء أوالً ومن ثم نعود لنستكمل ت وة مواد مشروع القانون؟ ما هو رأي الحكومة.
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
نحن نقول نستكمل لكن الرأي لما يراه األعضاء.
معالي الرئيس :
حسنا ً يبدو أن هناك موافقة من المجلس على استكمال مناقشة مواد مشروع القانون ،هناك اقتراح
وهو عدم الحاجة لت وة نص المادة باعتبار أن نص المادة مقروء ومعروف من قبلكم جميعا ً وبالتالي
نكتفي بت وة رقم المادة وإذا كانت هناك م حظات لديكم فسنقف عندها ،ألن الكل اطلع على هذه
المواد وراجعها وأيضا ً من قبل الحكومة ،ما هو رأي الحكومة؟
معالي /محمد بن هادي الحسيني( :وزير دولة للشؤون المالية)
موافقون.
معالي الرئيس :
القانونيون موافقون أيضا ً حيث أن هناك سوابق لهذا األمر ،واآلن هل هناك أية م حظات أالرى
على المادة الحادية عشر؟
(لم تبد أية م حظات أالرى)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الحادية عشر
الحساب الختامي لهيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الحادية عشر؟
(لم تبد أية م حظات)
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إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الثانية عشر
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للجمارك
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الثانية عشر؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الثالثة عشر
الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد لإلسكان
 هناك تعديل في الصياغة بإضافة كلمة "بصافي" وهو ما فعلناه في المادة السابقة.معالي الرئيس :
إذا ً المطلوح الموافقة على التعديل الذي ورد من قبل اللجنة بالتوافق مع الحكومة وهو إضافة كلمة
"بصافي" لحسن الصياغة ،وأرجو من سعادة المقرر اإلشارة إلى أي تعديل في أي مادة .واآلن هل
هناك أية م حظات على المادة الثالثة عشر؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الرابعة عشر
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
 معاليك تم إضافة كلمة "بصافي" لحسن الصياغة.معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الرابعة عشر؟
(لم تبد أية م حظات)
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إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الخامسة عشر
الحساب الختامي لهيئة التأمين
 تم إضافة كلمة "بصافي" لحسن الصياغة.معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الالامسة عشر؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة السادسة عشر
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
 معاليك تم إضافة كلمة "بصافي" لحسن الصياغة في البند الثاني من المادة.معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة السادسة عشر؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة السابعة عشر
الحساب الختامي لهيئة األوراق المالية والسلع
 معاليك تم إضافة كلمة "بصافي" في البندين األول والثاني من المادة لحسن الصياغة.معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة السابعة عشر؟
(لم تبد أية م حظات)
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إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة /مروان عبيد المهيري( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية)
المادة الثامنة عشر
الحساب الختامي للهيئة الوطنية للمؤهالت
 معاليك تم إضافة كلمة "بصافي" في البند الثاني من المادة لحسن الصياغة.معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على المادة الثامنة عشر؟
(لم تبد أية م حظات)
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة التاسعة عشر
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للهوية والجنسية
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة العشرون
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية
تم إضافة كلمة " بصافي " على البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
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معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الحادية والعشرون
الحساب الختامي للهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الثانية والعشرون
الحساب الختامي لوكالة اإلمارات للفضاء
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الثالثة والعشرون
الحساب الختامي للمجلس األعلى لألمومة والطفولة
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
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معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الرابعة والعشرون
الحساب الختامي لمكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند األول والثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الخامسة والعشرون
الحساب الختامي لمكتب وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
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سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة السادسة والعشرون
الحساب الختامي للمجلس االتحادي للتركيبة السكانية
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة السابعة والعشرون
الحساب الختامي ألكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الثامنة والعشرون
الحساب الختامي لمكتب وزير التسامح
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
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معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة التاسعة والعشرون
الحساب الختامي للمؤسسة االتحادية للشباب
تم إضافة كلمة " بصافي " للبند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الثالثون
الحساب الختامي للهيئة االتحادية للرقابة النووية
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الحادية والثالثون
الحساب الختامي للمركز االتحادي للمعلومات الجغرافية
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
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صفحة  81من 88

معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الثانية والثالثون
الحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات االتحادية المستقلة
تم إضافة كلمة " بصافي " في البند الثاني من المادة .
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
سعادة  /مروان عبيد المهيري ( :مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية باإلنابة)
المادة الثالثة والثالثون
الحساب الختامي الموحد
تم إضافة كلمة " بصافي" في البند الثاني من المادة
معالي الرئيس :
هل هناك أية م حظات على هذه المادة ؟
(لم تبد أية م حظات)
معالي الرئيس :
إذا ً هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(موافقة)
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المالحـق
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صفحة  84من 88

ملحق رقم ()1
رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة
موضوع " سياسة الحكومة في شأن األمن المائي
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صفحة  85من 88

ملحق رقم ()2
العرض المقدم من وزارة المالية بشأن
مشروع قانون الحساب الختامي الموحد لالتحاد
والحسابات الختامية للجهات المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
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صفحة  86من 88

عرض الحساب الختامي للسنة المالية 2020

وزارة رائدة عالميا في المجال المالي تساهم في تحقيق رؤية دولة اإلمارات

المحتويات

 .1مقدمة
 .2نبذة عن الحساب الختامي الموحد-نطاق التغطية-أساس توحيد البيانات المالية
 .3ملخص بيانات الحساب الختامي الموحد-ملخص بيان األداء المالي
الموحد-ملخص أرصدة األصول والخصوم الجارية

الحساب الختامي للسنة المالية 2020

2

المقدمة

عرض الحساب الختامي للسنة المالية 2020
في إطار سعي وزارة المالية المستمر في تطوير وزيادة فاعلية التقارير والبيانات المالية في
الحكومة االتحادية ،بهدف تقديم بيانات مالية مباشرة تعكس األداء المالي الحقيقي لالتحاد ،وتساعد
صناع القرار في اتخاذ القرارات الرشيدة نحو التخطيط السليم لتوزيع الموارد المالية المتاحة لتحقيق
تنمية مستدامة ،وعمالً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )26لسنة 2019م ،بشأن المالية العامة
 ،فقد تم إعداد تقرير مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2020م ،للوزارات والجهات االتحادية ،وذلك لتوضيح جهود وانجازات وزارة المالية في رفع
كفاءة البيانات المالية للحكومة االتحادية وفقًا ألفضل الممارسات العالمية.

3

نبذة عن الحساب الختامي الموحد

مكونات الحساب الختامي الموحد

الحساب
ii
الختامي
الموحد

تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات
االتحادية ،تعده الوزارة على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من
الجهات االتحادية ،ويتضمن القوائم المالية الموحدة والمذكرة االيضاحية
وفقا ً للتعليمات المحددة ضمن التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير.

المرجعية
القانونية

المادة  69من المرسوم بقانون اتحادي رقم  26لسنة 2019
بشأن المالية العامة:
تعد الوزارة وفقا ً ألحكام هذا المرسوم بقانون والئحته التنفيذية مشروع
الحساب الختامي الموحد ،كما تعد تقريرها عن هذا الحساب بما يكفل اظهار
المركز المالي الحقيقي للحكومة وتقريرها عن أداء الجهات االتحادية التي
تشملها الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية.

01
02

المذكرة
االيضاحية

بيان األداء
المالي الموحد

03
بيان المركز
المالي الموحد

04
بيان السيولة
النقدية

4

نطاق التغطية
الرقم

الوزارات

1

وزاره الخارجية والتعاون الدولي

1

2

وزارة الداخلية

2

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

3

وزارة الدفاع

3

مجمع كليات التقنية العليا

23

4

جهاز االمن

4

جامعة زايد

24

مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة

5

وزارة التربية والتعليم

5

الهيئة العامة للرياضة

25

مكتب وزير الدولة  -سلطان الجابر

6

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

6

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

26

المجلس االتحادي للتركيبة السكانية

7

وزارة المالية

7

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف

27

الهيئة االتحادية للرقابة النووية

8

وزارة االقتصاد

8

صندوق الزكاة

28

اكاديمية االمارات الدبلوماسية

9

وزارة الطاقة والصناعة

9

المجلس الوطني لإلعالم

29

مكتب وزير التسامح

10

وزارة الموارد البشرية والتوطين

10

هيئة اإلمارات للمواصفات و المقاييس

30

المؤسسة االتحادية للشباب

11

وزارة تطوير البنية التحتية

11

الهيئة االتحادية للجمارك

31

المركز االتحادي للمعلومات الجغرافية

12

وزارة العدل

12

برنامج الشيخ زايد لإلسكان

13

وزارة التغير المناخي والبيئة

13

الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء

14

وزارة تنمية المجتمع

14

هيئة التأمين

15

وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

15

ديوان المحاسبة

16

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

16

الهيئة اإلتحادية للموارد البشرية الحكومية

17

وزارة الدولة  -معالي /الدكتورة ميثاء سالم الشامسي

17

هيئة األوراق المالية والسلع

18

وزارة الدولة  -معالي  /زكي أنور نسيبة

18

الهيئة الوطنية للمؤهالت

19

وزير الدولة – أحمد الصايغ

19

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

20

مصروفات اتحاديه اخري 98

20

الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية

الرقم

الجهات المستقلة

الرقم

الجهات المستقلة

المجلس الوطني اإلتحادي

21

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

22

وكالة االمارات للفضاء

المجلس االعلى لالمومة والطفولة

5

أساس توحيد البيانات المالية

لقد تم عرض البيانات والقوائم المالية للحساب الختامي الموحد على األساس النقدي المعدل هذا وقد قامت الجهات االتحادية المستقلة أدناه التي تطبق
المحاسبة على أساس االستحقاق بإعادة عرض بياناتها المالية على األساس النقدي المعدل-:

هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

المجلس االتحادي للتركيبة السكانية

مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة

مجمع كليات التقنية العليا

الهيئة االتحادية للرقابة النووية

* تم استثناء الهيئة االتحادية للكهرباء والماء من البيانات الموحدة نظرا لعدم ترجمة بياناتها لألساس النقدي المعدل حسب التعليمات الصادرة
في التعميم

6
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ملخص بيان األداء المالي الموحد

اإليرادات

53.5

المصروفات

55.7

(مليار درهم)

2.2-

(مليار درهم)

%2.4-

%21.210.8

الفرق عن فعلي 2019

بيان تاريخي :الفائض/العجزمن  2014الى 2020

2.1

1.2

1.8

عدد الجهات االتحادية املستقلة املشمولة ضمن قانون ربط امليزانية من شأنه التأثيرعلى
فائض او عجز السنة املالية

-0.3

-2.2
2019

(مليار درهم)

%120.3-

الفرق عن فعلي 2019

الفرق عن فعلي 2019

2020

الفائض

2018

2017

2016

2015

-1.4
2014
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ملخص بيان األداء المالي الموحد

اإليرادات

53.5

المصروفات

(مليار درهم)

55.7

الفائض

2.2-

(مليار درهم)

(مليار درهم)

%21.2-

%2.4-

%120.3-

الفرق عن فعلي 2019

الفرق عن فعلي 2019

الفرق عن فعلي 2019

بيان تاريخي :الفائض/العجز من  2014الى 2020
10.8

الضرائب

مساهمات
االمارات
املحلية

اإليرادات
االخرى

% 15.5

% 32.0

% 52.5

تعويضات
املوظفين

% 40.4

مستلزمات
سلعية
وخدمية

مصروفات
اخرى

% 31.0

% 28.6

2.1

1.2

1.8
-0.3

-2.2

2020

2019

2018

2017

2016

-1.4

2015
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بيان األداء المالي الموحد (مليون درهم)

اإليرادات
الضرائب
مساهمات اجتماعية
المساهمات
ايرادات اتحادية أخرى
المصروفات والنفقات على األصول
المصروفات
تعويضات الموظفين
مستلزمات سلعية وخدمية
الفوائد
االعانات
المنح
المنافع االجتماعية
مصاريف أخرى
النفقات على األصول
األصول التي لها اعتمادات مالية

نسبة تنفيذ االيرادات

% 82.6
نسبة تنفيذ المصروفات

% 85.2

الميزانية
السنة المالية
المنتهية في
 31ديسمبر 2020
64,807
10,045
350
24,723
29,689
65,379
58,026
23,029
17,590
24
3,084
1,934
4,634
7,730
7,353
7,353

صافي فائض( /عجز) السنة المالية الحالية )(572

1

قامت وزارة المالية بتغطية العجز من االحتياطي النقدي

الفعلي
السنة المالية
المنتهية في
 31ديسمبر 2020
53,501
8,290
442
17,142
27,627
55,694
49,381
22,503
17,260
24
3,059
992
4,625
917
6,313
6,313
)(2,193

1

الفعلي
السنة المالية
المنتهية في
 31ديسمبر 2019
67,863
14,321
425
22,396
30,722
57,052
49,099
22,491
16,689
3,016
1,039
4,581
1,283
7,952
7,952
10,811
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ملخص أرصدة األصول والخصوم الجارية

ب .الخصوم الجارية

أ .األصول الجارية

46.0

(مليار درهم)

20.4

(مليار درهم)

أرصدة لدى البنوك

أرصدة مدينة اخرى

حسابات بنكية دائنة

أرصدة دائنة اخرى

% 34.9

% 65.1

% 2.5

% 97.5
10

شكرا ً لكم
www.mof.gov.ae
UAE Ministry of Finance
MOFUAE
MOFUAE
MOFUAE

ملحق رقم ()3
تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية في شأن
مشروع قانون الحساب الختامي الموحد لالتحاد
والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية
في  2020/12/31ومشروع القانون في صيغته النهائية
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صفحة  87من 88

ﻣﻌﺎ

اﻟﻤﻮﻗﺮ

ﺻﻘﺮ ﻏ ﺎش

رﺋ ﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃ اﻻﺗﺤﺎدي

ﺗﺤ ﺔ ﻃﻴ ﺔ و ﻌﺪ،
أرﻓﻖ إ ﻣﻌﺎﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟ ﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋ ﺔ ﺣﻮل ﻣ وع ﻗﺎﻧﻮن

ﺷﺄن

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد واﻟﺤﺴﺎ ﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ ﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬ ﺔ

2020/12/31

اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﻀﻞ ﻌﺮﺿﻪ ﻋ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮﻗﺮ.
وﺗﻔﻀﻠﻮا ﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣ ام
رﺋ ﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺳﻌ ﺪ راﺷﺪ اﻟﻌﺎ ﺪي

اﻟﺘﺎر ــﺦ2021/11/22 :
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ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺑﺷﺄﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ )( ﻟﺳﻧﺔ 2021
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2020/12/31

ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻛﺗﺎﺏ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﻭﻳﺱ "ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ" ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ  2021/07/06ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﺣﻳﺙ ﻁﻠﺏ ﻋﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ )(135
ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ.
ﻭﻗﺩ ﺗﺩﺍﺭﺳﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﻻﺋﺣﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ
ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺃﻫﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (26ﻟﺳﻧﺔ  2019ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺿﻭء
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﻳﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ.
ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ) (4ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺑﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ،2021/10/24 ،2021/09/26
2021/11/22 ،2021/11/07
ﻭﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺟﺗﻣﻌﺕ ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:

ﻣﻤﺜ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻌﻴﺪ راﺷﺪ اﻟﻴ ﻴﻢ

اﻟﺼﻔﺔ
وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﳌﻮارد واﳌ اﻧﻴﺔ

ﺳﻌﺎدة /ﻣﺮ ﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣ ي

وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺴﻴﺪ  /ﻋ ﻋﺒﺪﷲ ﺷﺮ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻋﺎ ﻲ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻻ ﺴﺔ  /ﻣﺮ ﻢ إﺑﺮا ﻴﻢ اﻟ ﺎﺟﺮي

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻻ ﺴﺔ  /ﻣﺮوة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰرﻋﻮ ﻲ

رﺋ ﺲ ﻗﺴﻢ ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﻮزارات ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ

اﻟﺴﻴﺪة/وﻋﺪ ﻳﻮﺳﻒ

رﺋ ﺲ ﻗﺴﻢ اﻷداء اﳌﺎ

اﻷ ﺴﺔ /ﻋﻔﺎف ﻣ ﺣﺴ ن

رﺋ ﺲ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟ ﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ
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اﻟﺴﻴﺪ /اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻛﺖ ﺴﺮي

ﻣﺴ ﺸﺎر ﻣﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺐ

اﻟﺴﻴﺪة /ﺣﻤﺪﻩ اﻟﺮﺋ

ﻣﺤﻠﻞ ﻣ اﻧﻴﺎت

اﻟﺴﻴﺪ  /ﻧﺎﺻﺮ اﺣﻤﺪ ا ﻐﺒ

ﻭﺗﺳﺗﺑﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻭﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ،ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺗﺑﻌﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﻬﺟﺎ ﻭﺻﻔﻳﺎ ﺛﻡ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺎ ﻭﺛﺎﻟﺛﺎ ﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺎ ،ﺛﻡ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﻟﺛﻼﺙ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -1ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﻭﺻ ﻔﻲ :ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﻓﻳﻪ ﻭﺻ ﻑ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻋﺩﺩ ﻣﻭﺍﺩﻩ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ،ﻭﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ.
 -2ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ :ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﻓﻳﻪ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﺗﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿ ﻭء ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺩﻳﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ.
 -3ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻲ :ﺗﺿ ﻣﻥ ﺗﻭﺻ ﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺿ ﻭء ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺿ ﻭء
ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ.

ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺻﻑ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺑﻣﻁﺎﻟﻌﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻭﻣﺫﻛﺭﺗﻪ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﻳﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺑﻳﻥ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺃﻭﻻً :ﻳﺗﺿ ﻣﻥ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2020/12/31
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً :ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺛﻼﺛﻭﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ) (34ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻵﺗﻳﺔ:
 .1ﺑﻳﺎﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺷﻣﻭﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (6ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺭﺑﻁ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .2020
 .2ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺑﺎﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ
ﻭﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ.
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 .3ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ.
 .4ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ.
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺃﻭﻻ :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ:
ﺗﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2020/12/31ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺟﺯ ﻣ ﻘﺩﺍﺭﻩ
) (2,933,363,896.96ﺩﺭﻫﻣﺎ ً.
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ:
ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩﻩ ﻭﺗﻛﺗﻔﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺫﻛﺭ
ﻣﺛﺎﻟﻳﻥ ﻣﻧﻌﺎ ﻟﻠﺗﻛﺭﺍﺭ.
 .1ﻣﺟﻣﻊ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ:
ﺑﻠﻎ ﻋﺟﺯ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺳ ﻧ ﺔ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓﻲ  2020/12/31ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (26,879,671.73ﺩﺭﻫﻡ.
 .2ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ:
ﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋﺽ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2020/12/31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ
) (84,216,963.06ﺩﺭﻫﻡ ﻳﻭﺭﺩ ﻟﻠﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ:
ﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﺷﻣﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2020/12/31ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗﺩﺭﻩ ) (740,370,098.02ﺩﺭﻫﻡ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً :ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ:
ﺑﻠﻎ ﻋﺟﺯ ﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳ ﻧ ﺔ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ ﺔ ﻓﻲ 2020/12/31ﻡ ﻣﺑﻠﻐ ﺎ ً ﻗ ﺩﺭﻩ
) (2,192,993,798.94ﺩﺭﻫﻡ.
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ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓــــــــﻲ 2020/12/31
ﺃﺳ ﻔﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻋﻥ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2020/12/31ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺃﻭﻻً :ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 2020
 .1ﻋﺩﻡ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻟﺩﻯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ " 12ﺍﻟﻣﺳ ﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ" ﺣﻳﺙ
ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺻ ﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2020ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺩﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ  75,041,781.94ﺩﺭﻫﻡ ﻭﺑﻧﺳ ﺑ ﺔ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻗ ﺩﺭﻫ ﺎ  .%21.44ﻭﻟﻡ ﺗﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣ ﺫﻛﺭﺓ
ﺍﻻﻳﺿ ﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺃﺳ ﺑﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺗﻛﺭﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﺧﺫﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎﻥ ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
 .2ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻗﻳﻣ ﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣ ﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺧ ﺩﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋ ﺔ " 28ﻣﺻ

ﺎﺭﻳﻑ ﺃﺧﺭﻯ" ﺑﻣﺑﻠﻎ

 6,812,707,369.44ﺩﺭﻫﻡ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ  %88.16ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺷ ﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ
ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﺩﻯ ﺇ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ
ﻋﺩﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ ﻣﻥ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ.
 .3ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺻ ﺎﺡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻ ﺭﻑ
ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔ ﻭﻣﺟﻣﻊ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ.
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻓﻲ 2020/12/31
 .1ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﺣﺗﺳ ﺎﺏ ﺍﻷﺭﺻ ﺩﺓ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻸﺻ ﻭﻝ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺻ ﻭﻡ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ،2020/12/31ﻭﻋﺩﻡ ﺗﻁﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺻ ﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ،ﺣﻳﺙ ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﺗﺅﺧﺫ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻ ﻭﻝ ﻭﺍﻟﺧﺻ ﻭﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﺗﺻ ﻧﻳﻔﻬﺎ ﻭﺃﺭﺻ ﺩﺓ
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ﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻋﻧﺩ ﺍﺣﺗﺳ ﺎﺏ ﺍﻷﺭﺻ ﺩﺓ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺃﺛﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﺣﺗﺳ ﺎﺏ
ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ.
 .2ﺗﺑﺎﻳﻥ ﺃﺭﺻ ﺩﺓ ﺍﻷﺻ ﻭﻝ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺩﺍء
ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﻳﺔ.
 .3ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺃﺭﺻ ﺩﺓ ﺍﻟﺧﺻ ﻭﻡ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺭ
ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻻﻳﺿﺎﺣﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) 2020ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺟﺯ( ﻭﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﻓﻲ
2020/12/31
 .1ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣ ﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺳ

ﺎﺏ ﺍﻻﺣﺗﻳ ﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ

ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2020ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﺳ ﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ  999998ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﺭﻑ ﻣﺎﻫﻳﺗﻬﺎ ﻭﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ.
 .2ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ ﻓﻲ  2020/1/1ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
 .3ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺻ ﻳ ﺩ ﺍﻻﺣﺗﻳ ﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ ﻓﻲ  2020/12/31ﻟﻛ ﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﺗﺳﺗﺑﻖ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻣﻼﺣﻅﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺃﻭﻻ :ﻻﺣﻅﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﺻ ﺑﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻣﺗﺄﺧﺭﺍ ﻋﻥ
ﻣﻳﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺩﺳ ﺗﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (135ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳ ﺗﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷ ﻬﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺳ ﻧﺔ
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ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ،2021\7\6ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻳﻌﺩ ﻣﻥ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺷ ﻛﻠﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﻛﻣﺔ ﺩﺳ ﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺭﺻ ﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺩﻗﻳﻘﺔ.
ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻟﻡ ﺗﺳ ﺗﻁﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺑﻠﻭﻍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺻﻔﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺻﻔﺭﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻟﻡ ﻳﺗﺳﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺎﺋﺽ ﺃﻭ ﻋﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﻗُﺳﻣﺕ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻓﺋﺎﺕ:
-

ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺧﺻ ﺻ ﺕ ﻟﻠﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻ ﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺳ ﺑﻳﻝ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷ ﺧﻳﺹ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ،
ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻟﻠﺣﻭﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ.

-

ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﺧﺻﺻﺕ ﻟﻠﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

-

ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺧﺻ ﺻ ﺕ ﻟﻠﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺩﻯ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ.

ﺃﻭﻻً :ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ:
 .1ﺍﺳ ﺗﻧﺗﺟﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌﺩ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﺗﻧﻅﻳﻣﻪ ﻟﺛﻼﺛﻳﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ،
ﻭﻻﺣﻅﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻋﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺳ ﺗﺔ ﺟﻬﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ
ﻣﺟﻣﻊ ﻛﻠﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳ ﺎ ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ،ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺍﻻﺗﺣ ﺎﺩﻳ ﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑ ﺎء ﻭﺍﻟﻣ ﺎء ،ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ،ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳ ﻠﻊ ،ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺷ ﺅﻭﻥ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺳ ﻳﺔ ﻟﻧﺎﺋﺏ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣ ﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺣﻘﻖ ﻓﺎﺋﺿﺎ ،ﻭﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ
ﺣﻘﻘﺕ ﺗﻭﺍﺯﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻳﺭﺍﺩﺍ ﻭﻣﺻﺭﻭﻓﺎ.
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 .2ﻟﻭﺣﻅ ﻋﺩﻡ ﺗﺣﺻ ﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ ﻋﻥ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳ ﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻟﻭﺣﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳ ﻭﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺻ ﻠﺔ ﺑﻠﻐﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﻏﻳﺎﺏ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺑﻌﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﻠﻁﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.
 .3ﻟﻭﺣﻅ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺭﻓﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ
ﺭﻏﻡ ﺗﻭﺻ ﻳﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻲ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺗﻬﺎ ﻟﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺿ ﺭﻭﺭﺓ
ﺍﺳ ﺗﺭﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ،ﻭﺧﺻ ﻭﺻ ﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﻭﺍﻻ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻛﺗﺳ ﺎﺏ ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺭﺳ ﻭﻡ
ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (26ﻟﺳﻧﺔ .2019
 .4ﻻﺣﻅﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﺟﻭء ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻬﻳﺩ ﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻬﺎ
ﺧﺑﺭﺍﺕ ﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﻬﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ.
 .5ﻟﻭﺣﻅ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﺑﺻ ﻭﺭﺓ ﺗﻛﺎﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺳ ﻧﻭﻳﺔ ،ﻭﺍﺳ ﺗﻧﺗﺟﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﺳ ﺑﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺿ ﻌﻑ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻ ﻝ
ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺑﻳﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻭﻟﻌﺩﻡ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻳﺎﻡ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﺑﺎﺳ ﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳ ﻠﻁﺎﺗﻪ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻛﻔﻝ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺑﺎﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ.
ﻭﺗﺛﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ) (8ﻟﺳﻧﺔ  2011ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (26ﻟﺳﻧﺔ
 2019ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻳﺙ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 .1ﻗﻳﺎﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻ ﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻ ﺻ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.
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 .2ﻗﻳﺎﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﻧﺎﻗﻼﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ ) (50ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ  26ﻟﺳﻧﺔ  2019ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ:
 .1ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺻ ﻭﺹ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﺳ ﺗﻳﻔﺎء ﺍﻟﺷ ﻛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﺑﻌﺽ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ
ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ.
 .2ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺻ ﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﻣﺻ ﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻸﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ.
 .3ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓ ﺻﺎﺡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻋﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣ ﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺢ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﺣﺎ ﺳﺑﻳﺎ
ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻸﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ.

ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻲ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻬﺎ
 .1ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﺩ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ) (1\69ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﺗﺣﺎﺩﺭ ﺭﻗﻡ ) (26ﻟﺳ ﻧﺔ  2019ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ
ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﺩﻗﺔ ﻭﺳﺭﻋﺔ.
 .2ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻳﻡ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ.
 .3ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﻬﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺿ ﻣﻥ ﺍﺳ ﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﻬﻳﺩ ﻓﻲ ﺃﺿﻳﻖ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ.
ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺿ ﻭء ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺗﺭﻓﻊ
ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ.
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ﻣﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻣﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ

ﻣﺭﻓﻖ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ:
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻥ.
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ملحق رقم ()4
ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس
بجلسته الثالثة المعقودة
بتاريخ 2022/1/11

مضبطة الجلسة  - 3الدور  - 3الفصل 17

صفحة  88من 88

ملخص الجلسة الثالثة
من
دور االنعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي السابع
عشر

2022 /01 /11م
قسم الجلسات -إدارة الجلسات واللجان

البند األول  :االعتذارات .
البند الثاني  :التصديق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 2021/12/7
البند الثالث  :االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة :
 .1مرسووووووادي رقم (ي

ي )153يلسوووووو ي2021يبملتصووووووى ايفاقي ربم يب ةيالام ي لىكل يكالام ي كل ي

سر ئ ليلتج بي الز ك جي لضر بييكم عي لتهربي لمملييف ممي تعاايبملضر ئبيفاقي لىخل .ي
 .2مرسووادي رقم (ي

ي )154يلس و ي2021يبملتصووى ايفاقي ربم يب ةيالام ي لىكل يكالام ي كل ي

سر ئ ليلتشج عيكامم ي الستثمم ت.ي
 .3مرسووووادي رقم (ي

ي )155يبملتصووووى ايفاقيرعى لي الربم ي لما ع يب ةيالام ي لىكل يك لملتبي

لىكلييلامعم ضياالي المت مز تيك لمز مي لمم اا يلامشم ك ةي لرسم ةيفييإكسباي.2020ي
 .4مرسوووووادي رقم (ي

ي ) 156يبمنضوووووممدي لىكل يإلقي ربم ين نيبشووووو اي لتصووووو

ي لىكلييلاسووووواعي

ك لخىممتيألغر ضيرسج لي لعالممت.ي
 .5مرسووووووادي رقم (ي
جمها

ي )157يلسوووووو ي2021يبملتصووووووى ايفاقي ربم يب ةيالام ي لىكل يكالام ي

يأكزبلسووتمايبش و ايجنبيم مي لمسوومفى تيمةيملسووس و يخا ب يبةيز ىيآلينه مايلألفمملي

إلنسمن .ي
 .6مرسادي رقم (ي ي )158يلس ي2021يبمنضممدي لىكل يإلقي ربم يإنشمءيمعهىي لاقمامتي لىكلي.ي
 .7مرسووووووادي رقم (ي
جمها

ي )159يلسوووووو ي2021يبملتصووووووى ايفاقي ربم يب ةيالام ي لىكل يكالام ي

يس شليبش اي لتعمكايك لمسمفىةي إل

ي لمتبم ل يفيي لمسمئلي لجمرك .ي

البند الرابع  :الرسائل الصادرة للحكومة :
-

سمل يصم ةيبش ايطابي لما فق يفاقيم م ش يماضاعي"يس مس ي لقلام يفييش اي ألمةي لممئيي".

البند الخامس  :مشروعات القوانين الواردة من الحكومة :
 .1مشركعي منااي رقم (يبش اي ألاى ثي لجمنق ةيك لمعرض ةيلاج اح.ي
أا ليبقر يمةيمعمليي لرئ نيإلقيلج يشلكاي لىفمعيك لى خا يك لخم ج يكذلكيبصب ي الستعجمل) ي

 .2مشركعي منااي رقم (يبش اي ي الفتبم .ي
أا ليبقر يمةيمعمليي لرئ نيإلقيلج يشلكاي لىفمعيك لى خا يك لخم ج يكذلكيبصب ي الستعجمل) ي

 .3مشركعي منااي رقم (يبش اير ظ ي لاكمالتي لتجم

.ي

أا ليبقر يمةيمعمليي لرئ نيإلقيلج ي لشلكاي لممل يك ال تصم يك لص مف يكذلكيبصب ي الستعجمل) ي

 .4مشركعي منااي رقم (يبش اير ظ ي ك ي لعبم ة.

يلإلامل يإلقيلج ي لشلكاي الجتممف يك لعمليك لسلمايك لما

ي لبشر ) ي

 .5مشركعي منااي رقم (يبتعى ليبعضيأالمدي لمرساديبقمنااي رقم (ي

ي )23يلس ي2021يبش اي

ألكسم يك لم ى ل متيك لشم تي لعسلر .
يلإلامل يإلقيلج يشلكاي لىفمعيك لى خا يك لخم ج ) ي

البند السادس  :األسئلة :
 .1سوول ليماجإيإلقيمعملييحياسو ةيبةي بر ا ي لقمم (ي–يكز ري لترب يك لتعا يمةيسووعم ةي لعضوواحي
فبر ءيبخ تي لعا ايياالي"ي لتى بي لم ى نييك لسمفمتي لتطاف يلطاب يملسسمتي لتعا ي لعمليي
فيي لىكل ي".ي
 .2سل ليماجإيإلقيمعملييحيجم ا يب تي سمل ي لمه ر(ي–يكز رةي كل يل شلكاي لتعا ي لعمديمةي سعم ةي
لعضاحيكبمحيمقمىي لزفمبيياالي"ي لت م ةي لصقييلامعام ةي لجى ي".ي
 .3سوول ليماجإيإلقيمعملييحي .يفبى لرامةيبةيفبىي لم ماي لعا ي–يكز ري لما

ي لبشوور يك لتاط ةي

مةيسوووعم ةي لعضووواحيصووومبر ةياسوووةي ل ممايياالي"يراط ةي لافمئ ي إل

يك إلشووور ف يفيي

لقطمعي لخمصي".ي
 .4سوول ليماجإيإلقيمعملييحي .يفبى لرامةيبةيفبىي لم ماي لعا ي–يكز ري لما

ي لبشوور يك لتاط ةي

مةيسووووووعم ةي لعضوووووواحيفب ىيخابماي لوالي لسووووووالميياالي"يراط ةيم صووووووبي لمى ري لت ب ن(يفيي
لشركمتي لق ا يفيي لقطمعي لخمصي".ي
 .5سوول ليماجإيإلقيمعملييحي .يفبى لرامةيبةيفبىي لم ماي لعا ي–يكز ري لما

ي لبشوور يك لتاط ةي

مةيسوووعم ةي لعضووواحيصووومبر ةياسوووةي ل ممايياالي"يراا ىينظمدي إلجمز تيكسووومفمتي لعمليب ةي
لقطمف ةي لخمصيك لقلاميي".ي
 .6سوول ليماجإيإلقيمعملييحي .يفبى لرامةيبةيفبىي لم ماي لعا ي–يكز ري لما

ي لبشوور يك لتاط ةي

مةيسووووعم ةي لعضوووواحينمفم يفبى لرامةي لم صووووا (ياالي"يراط ةيمه يمى قيي لقسوووومبمتيفيي
لىكل ".ي
البند السابع  :مشروعات القوانين المحالة من اللجان :
 مشووووركعي منااي رقم (يفييشوووو اي فتمم ي لقسوووومبي لختمميي لمااىيلالرقم يك لقسوووومبمتي لختمم يلاجهمتي لمستقا يفةي لس ي لممل ي لم ته يفيي31ح12ح 2020ي
مرفايرقر ريلج ي لشلكاي لممل يك ال تصم يك لص مف ) ي

البند الثامن  :ما يستجد من أعمال .

 الخالصة : تضمممنا الجلسممة عدد ( )6أسممئلة حيث بدأ المجلس بمناقشممة الس م ال األول الذي كان حول " التدريبالميداني والسمممممماعات التطوعية لطلبة م سممممممسممممممات التعليم العالي في الدولة" حيث أكد معالي  /وزير
التربية والتعليم في معرض إجابته عنه فاقيكجا يمتمبع ي ئم يلاطالبي لماتقق ةيببر مجي لتى بي لن(ي
لاايأاىيمتطابمتيرخرجه يلىىيملسووسوومتي لتعا ي لعملييك ت يرق يمسووتاىيرى به يلىىي لجهمتي لملاب ي
بهن ي ألمر .ي
 في حين طالبا سممممممعادة العضممممممو في تعقيبهايبتبع لي ك ي لمشووووووردي لم ى نيي لمختصيبمتمبع ي لطالبيلماتقق ةيببر مجي لتى بي لعماييلات كىيمةيمىىي سوووتبم ره يمةي لتى بيكمىىيمالءمتإيمعيرخصوووصووومره ي
كرا فقإيمعي لمخرجمتي لتعا م  .ي

يأما السممم ال الثاني الموجه من سمممعادة العضمممو /كفا محمد الإعابي إلى معالي  /وزيرة دولة لشممم ونالتعليم العام والذي كان حول " التأمين الصممممحي للمعلمين الجدد " فقىير ير ج ليم م شووووتإيالفتن يمعمليي
لاز رةيفةيفىدياضا ي لجاس .
ي
-يوبخصممو

الس م ال الثالث الذي كان حول " توطين الوظائف اإلدارية واإلشممرافية في القطا الخا

" فقد أوضح معالي  /وزير الموارد البشرية والتوطينيفي معرض إجابته عنه فاقيارصي لاز ةيفاقي
لتعمكايمعيكمف ي لجهمتي لمع يلتشووووووج عيكرقب زي لما ط ةيفاقي اللتقمقي بملعمليفيي لقطمعي لخمصي
ك لن(يسما يبز م ةيفى ي لما ط ةي لعمما ةيفيي لافمئ ي إل

يك إلشر ف يفييان ي لقطمعيب سب ي%10ي

مقم ن يبعمدي2020د .ي
-يفييا ةيأكدت سممممعادة العضممممويفييرعق بهميفاقيأام يراط ةي لافمئ ي إل

يك إلشوووور ف يفيي لقطمعي

لخمصيك لن(يسوووووو ققاي السووووووتى م ي لى ئم يلاخبرةيفييان ي لمجمليمةيخاللي لت ا ليك لتى بيلالا
لاط  .ي
ي

ي

 وفيما يتعلق بمناقشممممة السمممم ال الرابع الذي كان حول" توطين منصممممب المدير التنفيذي في الشممممركاتالحيوية في القطا الخا

" فقد أكد معالي  /وزير الموارد البشممممرية والتوطين في معرض إجابته عنه

على أن ألاى دي لتييكضوووعتيلرفعينسوووب ي لتاط ةيفيي لقطمعي لخمصيمرربط يبتاط ةي لافمئ ي لق م ي
فييبعضي طمفمتيساقي لعمل،يك ىيباوتينسب يشمغاييم صبي لمى ري لت ب ن(يمةي لما ط ةيفيي لقطمعي
لخمصي )%8ياتقينهم ي2021د.
 في حين اقتر سممممعادة العضممممو في تعقيبه بإلز دي لشووووركمتي لق ا يفيي لقطمعي لخمصيباضووووعيبر مجيرخصص يلت ا لي لق م تي لاط يلشولي لم مصبي لعا م،يكربع لي لىك ي لر مبييلااز ةيفييانهي لشركمتي
لضممايراط ةيانهي لم مصب .ي

 أما ما يخص مناقشممممممةيالسمممممم ال الخامسي لن(يكماياالي" توحيد نظام اإلجازات وسمممممماعات العمل بينالقطاعين الخا

والحكومي " فقد أكد معالي وزير الموارد البشممممممرية والتوطين فييمعرضيإجمبتإيف إي

فاقيأايإصووى ي لمرسوواديبقمنااي رقم (ي

ي )47يلسوو ي2021يبشوو اي لقا فىي لعمم ي لمااىةيلاعمليفيي

كل ي إلمم تيفيي لقطمف ةي لقلامييك لخمصيمةيشوووووو نإيأاي عمليفاقيراا ىيكر سوووووو نيمعم ريكأطري
لعطلي لر سم يك إلجمز تيكأنممطي لعمليكآل متي لتقمفىيفيي ساقي لعمل،يبمإل ضمف يإلقيإ صى ي لمر سادي
بقمنااي رقم (ي

ي )33يلسوو ي2021يبشوو اير ظ يفال متي لعمليك لن(ي لسوونيلمراا يجى ىةيفيير ظ ي

فال متي لعمليكسووووواقي لعمليبممي ققاي لت مفسووووو يكخاايرا زايب ةي لقطمف ةي لقلامييك لخمصيكجنبي
لما ابي لاط يلاعمليفيي لقطمعي لخمص .ي
يفييا ةيطالبا سعادة العضويفييرعق بهميبتاا ىينظمدي إلجمز تيكسمفمتي لعمليب ةي لقطمف ةي لقلامييك لخمصيكذلكيلىف يمبم

تي لتالا ي ألسوووووور(يكرىف ي كمئزهي ألسوووووومسوووووو يلمميلإيمةيأ ريإ جمبييفاقي

لتممسووكي ألسوور(يك السووتقر ي الجتممفييك لصووقي،يك لن(يسوو علنيمر ك هيفاقي إلنتمجيك لعطمءيمممي
س سه يفييرقق اي ألاى دي ال تصم يك الجتممف يك لاط يلاىكل  .ي
ي
 واختتم المجلس مناقشممة بند األسممئلة بمناقشممة الس م ال السممادس الذي كان حول "توطين مهنة مدققيالحسممممابات في الدولة " حيث أكد معالي /وزير الموارد البشممممرية والتوطينيفييمعرضيإجمبتإيف إيفاقي

رعمكايمجانير مفس ي للا

ي إلمم ر ي ينمفن)ييمعي لجهمتي لمع يفيي لقطمف ةي لقلامييك لخمصيفيي

طرحي لعى ىيمةي لبر مجي لت ا ا يلتى بيكراف

ي للا

ي لاط يفييمجمالتيرخصووص و يكم همي لتى اي

ك لمقمسب يك لتقا لي لمملي .ي
يفييا ة اسممتفسممرت سممعادة العضممويفييرعق بهميفة لجها يك إلجر ء تي لتيي ممتيبهمي لاز ةيلتاط ةيمه ي لمقمسب يفيي لىكل .

 واختتم المجلس مناقشممممة بنود جدول أعمال هذج الجلسممممة بمناقشممممة مشممممرو قانون اتحادييفييشوووو ايفتمم ي لقسوومبي لختمميي لمااىيلالرقم يك لقسوومبمتي لختمم يلاجهمتي لمسووتقا يفةي لسوو ي لممل ي لم ته ي
فيي31ح12ح،2020يك ىيك فاي لمجانيفاقيمشووووووركعي لقمناا من حيث المبدأ ثم مادة مادة ثم وافق عليه
في مجموعه والجداول المرافقة لهيبعد إبداء بعض السادة األعضاء مالحظاتهم عليه ،كما وافق المجلس
على طلب ردود من الجهات االتحادية التي لديها عجإ أو فائض في ميإانياتها .ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

يوقائع الجلسة:يي-يفقىي لمجاني لاط يي الرقم (يجاستإي لثملث يفيي ك ي نعقم هي لعم (ي لثملثيمةي لبصلي لتشر عيي لسمبعي
فشوووري ادي لثال مءي لسووومف ي لتمسوووع يكإاىىيكأ بع ةي ق يصوووبماميبتم

ي8يجمم ىي لثمنييسووو ي1443اـي

لما فاي11ي م ري2022د،يبرئمسووووو يمعمليحيصوووووقريغبم ي -ئ ني لمجاني لاط يي الرقم (يكبقضوووووا ي
معمليحياسوووووو ةيبةيإبر ا ي لق مم (ي–يكز ري لترب يك لتعا ي،يكمعملييحي .يفبى لرامةيبةيفبىي لم ماي
لعا ي–يكز ري لما

ي لبشووووور يك لتاط ةي،كمعمليحيمقمىيبةيام (ي لقسووووو ي–يكز ري لىكل يلاشووووولكاي

لممل يي،يكمعمليي لىكتا حيام بيبةيسع ىي لعم ميي-ي ئ ني ا اي لمقمسب  .ي
 وقد بدأ المجلس مناقشممممة بنود جدول أعمال هذج الجلسممممة بمناقشممممة السمممم ال األول الذي كان حول "التدريب الميداني والسممماعات التطوعية لطلبة م سمممسمممات التعليم العالي في الدولة " المقدم من سمممعادة
العضممممو /عفراء بخيا العليلي إلى معالي /حسممممين بن إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليمي ،والذي
أوضح في معرض إجابته عنه اآلتي:
-ي إلشم ةيإلقيأام ي لتى بي لم ى نييفييمراا ي

س ي لطملبيلبعضي لتخصصمتيفييملسسمتي لتعا ي

لعملييك لن(ي عتبريمةيمتطابمتي لتخرجي مثليرخصووووووصي لطبيأكي لتخصووووووصووووووومتي لب ،يبينما هناك
تخصممممصممممات علميةيفييملسووووسوووومتي لتعا ي لعمليي قتصووووري لتى بي لم ى نييف هميفاقيإكسوووومبي لطالبي
لمهم تيك لتعرديفاقيساقي لعمل .ي
-ي لت ا إيإلقيأايكجا ي مب يفاقي لتى بي لم ى نييلطاب يملسووووووسوووووومتي لتعا ي لعملييمةي بلي طمعيإ

ةي

لخر ج ةيكساقي لعمل .ي
يرقادي لاز ةي بإجر ءي سووتب مايسو ا(يلرصووىي ضوومي لخر ج ةيفةيرجربته ي لى سو يك ىيأكضووقتينتمئجيالستب ماي ألخ رةيفاقيفىدي ضمي )964يخر جميمةيإجممليي )9758يخر جميفةي لتى بي لعماييألسبمبي
مختاب  .ي
ي ممتي لاز ةيبملتعمكايمعيأفضوووومءيمجاني لتعا ي لعملييبإنشوووومءيبا ب يإللتركن يلاتى بي لعماييرهىديإلقي لترك زيفاقي لبرصي لتى ب يفييمختا ي لمهم تيفييسوووواقي لعمليبممي تا فايمعيمعم ريمباضوووو ي
الفتمم ي ألكم مييك له ئ ي لاط يلاملاالت .ي

ي إلشووووووم ةيإلقيكجا يمتمبع ي ئم يلاطالبي لماتقق ةيببر مجي لتى بي لن(ي لاايأاىيمتطابمتيرخرجه يلىىيملسسمتي لتعا ي لعملييك ت يرق يمستاىيرى به يلىىي لجهمتي لملاب يبهن ي ألمر .ي
ي لت ا إيإلقيصعاب ياصاليمعظ ي لطالبيفاقيفرصيرى بيفما يرتا فايمعيرخصصه يفييملسسمتيلتعا ي لعملي .ي
 إلشوووووووم ةيإلقيأنإيفيي خكن ي ألخ رةير ي فتمم ي لتى بي لعمايي لم ى نييفةيبعىيلاطالبي لماتقق ةيفييملسسمتي لتعا ي لعمليينظر يلاظركدي لر ا يذ تي لعال يبجمئق يف ركسيكاف ىي19ي كا كنم) .ي
ي لت ا إيإلقيأاي لعملي لتطافيياايخىم يمجتمع يالبىيأاي بم ي لطملبيلاق مديبهميمةيراقمءينبسووووووإيكفىديالنتظم يلا تيرخرجإيمةيملسسمتي لتعا ي لعملي .ي
 في حين كانا أهم األفكار والمالحظات التي أكدت عليها سممممممعادة العضممممممو في تعقيبها على رد معاليالوزير هي:
ي السووووتبسووووم يفةيإجر ء تي لاز ةيفييمر ب يفما ي لتى بي لم ى نييلاطاب يك لن(يلإير ريفاقيكبمءةيمخرجمتي لتعا ي لعملي .ي
ي لت ا إيإلقي مديبعضي لطاب ي لى سو ةيفييملسووسوومتي لتعا ي لعملييبملتى بي لعماييفييمجمالتيرختا يفةيرخصصمره ي لتيي ى سانهم .ي
ي إل شم ةيإلقيفىديكجا يرا صليب ةي لمل س س ي لتعا م يك لجه ي لملاب يبتى بي لطملبيك ت صم اميفقطيفاقي إلخطم يبإ بم ي لطملبيلاتى بيفيي لجه ي كايمتمبعتإ .ي
ي لمطملب يبتبع لي ك ي لمشووووووردي لم ى نييلمتمبع ي لطالبي لماتقق ةيفييبر مجي لتى بي لعماييلات كىيمةيمىىي ستبم ره يمةي لتى بيكمىىيمالءمتإيمعيرخصصإيكرا فقإيمعي لمخرجمتي لتعا م  .ي
ي ال تر حيب اي ت يإفى يمنكر تيربما يمعي لجهمتي لمختص يبتى بي لطاب يك لتييمةيخاللهمي ت ي ست عمبيأفى ي لطاب يك لاايان ي ألمريمتا فقمييمعيرخصصمره ي لعام  .ي
ي لت ا إيإلقيضوووووورك ةيراف ي لطاب ي لماتقق ةيبملسووووووسووووووومتي لتعا ي لعمليي ب ام ي لعملي لتطافييفييلمجتمع .ي

 وقد اكتفا سممممممعادة العضممممممو  /عفراء بخيا العليلي بالرد المقدم من معالي الوزيرة بعد التعقيب عليهمرتين.

 ثم ناقش المجلس بعدها السمممممم ال الثالث الذي كان حول " توطين الوظائف اإلدارية واإلشممممممرافية فيالقطا الخا

" المقدم من سعادة العضو  /صابرين حسن اليماحي إلى معالي  /د .عبدالرحمن بن عبد

المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين  ،حيث أوضح معاليه في معرض إجابته عنه اآلتي :
-ي ممتي لقلام يبإطالقيمجانير مفسوووووو ي للا

ي إلمم ر ي نمفن)يك لن(يسوووووو قاديبىف يك فعي للبمء تي

لاط يفيي لقطمعي لخمصيكم هميراط ةي لافمئ ي إل
-ي إلشووووووم ةيإلقيكجا ي لعى ىيمةي لمبم

يك إلشر ف  .ي

تيك لقا فزيفييبرنممجي نمفن)يلىف يأجا يفملي لما ط ةيفيي

لقطمعي لخمصيكسووووىي لبجاةيب ةي ألجا يفيي لقطمف ةي لقلامييك لخمصيك لن(يسوووو قبزي لما ط ةيفاقي
اللتقمقيبملعمليفيي لقطمعي لخمص .ي
ي إل شم ةيإلقيكجا يبر مجيرى ب يلاما ط ةيفييبعضي لتخ ص صمتي لعام يك لب ي لمطااب يفيي لقطمعيلخمصيك لتييمةيخاللهميس ت يم قه يشهم تيك خصيلمز كل ي لمهةيفييان ي لقطمع .ي
 -ي ل ت ك ىيفاقيارصي لاز ةيفاق ي لت عمكايمعي كمف ي لج همتي لمع

يلتشووووووج عيكرقب زي لما ط ةيفاقي

اللتقمقي بملعمليفيي لقطمعي لخمصيك لن(يسوووووووما يبز م ةيفى ي لما ط ةي لعمما ةيفيي لافمئ ي إل

ي

ك إلشر ف يفييان ي لقطمعيب سب ي%10يمقم ن يبعمدي2020د .ي

 في حين كانا أهم األفكار والمالحظات التي أكدت عليها سممممممعادة العضممممممو في تعقيبها على رد معاليالوزير هي:
-ي إلشوووم ةيإلقيغ مبي لقر تي لمازم يبتاط ةي لافمئ ي إل

يك إلشووور ف يفيي لقطمعي لخمصيمقم ن ي

بملقطمعي لقلامي .ي
-ي لت ا إيإلقيأام يراط ةي لافمئ ي إل

يك إلشووووور ف يفيي لقطمعي لخمصيك لن(يسووووو ققاي السوووووتى م ي

لى ئم يلاخبرةيفييان ي لمجمليمةيخاللي لت ا ليك لتى بيلالا

ي لاط  .ي

-ي الستبسم يفةيأسبمبي كتبمءي لاز ةيب سب يل يرتعىي )%4يفييراط ةي لافمئ ي إل

يك إلشر ف يفيي

لقطمعي لخمصيكذلكيفييأاىثيإاصمئ يبعمدي2020د .ي
ي لمطملب ي ب ايرلاايا مكيمقبز تيمجز يمةيأجليرشووووووج عي لما ط ةيفاقي اللتقمقيبملعمليفيي لقطمعيلخمصيفييكمف ي لتخصصمت .ي
 وقد اكتفا سمممعادة العضمممو  /صمممابرين حسمممن اليماحي بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليهمرتين.

 أما ما يتعلق بمناقشة الس ال الرابع الذي كان حول " توطين منصب المدير التنفيذي في الشركاتالحيوية في القطا الخا

" المقدم من سعادة العضو  /عبيد خلفان الغول السالمي إلى معالي /د.

عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين فقد أوضح معاليه في معرض إجابته
عن اآلتي:
 ي لت ا إيإلقيكجا يم ظام يبر مجيمعتمىةيرقت يمظا ي نمفن)يرتضمةيبر مجيمرربط يبتعز زيكبمء تيللا

ي إلمم ر يمةيخالليإرما ي لبرصيلهميكرمل هميمةي لقصاليفاقيشهم تيمه يرعززيمةيفرصي

فماهميفيي لقطمعي لخمص .ي
ي ىف يبرنممجي خبرة)ي لتى بي لمه ييك لظلي لاف بييلاما ط ةيفيي لقطمعي لخمصيمعيضمماي للبمء تيلممل يمةي بلي لبرنممج .ي
 -ي عمل ي لقطمعي لخمصيفييأنشط ي تصم

يمتعى ةيفيي لىكل ي عتمىي تصم اميفاقي ستقطمبي للبمء تي

ك لما ابي لتييرخىديكرىف ي ك هي تصم مي .ي
-يرسعقي لقلام يإلقي ف يكمف ي لمبم

تي لتييرعززيمةي ل شمطي ال تصم (يفيي لىكل يكر مفس ي لملسسمتي

ك لم شآتيفيي لقطمعي لخمص .ي
ي لت ك ىيفاقيأاي ألاى دي لتييكضعتيلرفعينسب ي لتاط ةيفيي لقطمعي لخمصيمرربط يبتاط ةي لافمئ يل ق م يفييبعضي طمفمتيساقي لعمل،يك ىيباوتينسب يشمغاييم صبي لمى ري لت ب ن(يمةي لما ط ةيفيي
لقطمعي لخمصي )%8ياتقينهم ي2021د ي

ي لت ا إيإلقيأاي للبمء تي إلمم ر يرماكي لمهم تي لتييرجعاهمي م ةيفاقيراليي لم مصبيكزممدي ال تصم يفيي لىكل يك لم ظام ي لقلام  .ي
 في حين كانا أهم األفكار والمالحظات التي أكد عليها سعادة العضو في تعقيبه على رد معالي الوزيرهي:ي ال تر حيب اي ت يراط ةيم صبي لمى ري لت ب ن(يفيي لشركمتي لق ا يفيي لقطمعي لخمص .يي لت ا إيإلقيضرك ةي لتز دي لشركمتي لق ا يفيي لقطمعي لخمصيباضعيبر مجيرخصص يلت ا لي لق م تيلاط يلشولي لم مصبي لعا ميفييانهي لشركمت .ي
 ي ال تر حيبتبع لي لىك ي لر مبييلااز ةيفاق ي لشركمت ي لق ا يفيي لقطمع ي لخمصيلضممايراط ةيانهيلم مصب .ي
ي ال تر حيب اي ت يكضعيخط يزم يرى ج يمى كس يلتاط ةي لافمئ ي لق ا يك تصم اميفاقي لما ط ةيفقط .ي
ي ال تر حيبإصى ي مئم يس ا يب فضليشركمتيخمص ي ممتيبتاط ةي لم مصبي لق م  .ي وقد اكتفى سعادة العضو /عبيد خلفان الغول السالمي بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليهمرتين.

 -وبخصممممو

مناقشممممة السمممم ال الخامس الذي كان حول " توحيد نظام اإلجازات وسمممماعات العمل بين

القطاعين الخا

والحكومي " المقدم من سمممممعادة العضمممممو  /صمممممابرين حسمممممن اليماحي إلى معالي  /د.

عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشممممممرية والتوطين فقد أوضممممممح معاليه في معرض
إجابته عنه اآلتي:
-ي لت ا إيإلقيأنإي ىير يإطالقيكرقى ثيأكبريرو ر تيرشر ع يفييرم

ي إلمم تيكذلكيبإصى يأكثريمةي

)40يرشر عميبملتز مةيمعي اتبمالتي كل ي إلمم تيفاقيمرك ي )50يفممميفاقير س سهم،يك لتييمةيش نهمي
ما ءم ي لقا ن ةيمعيمتطابمتي لتقى ثيك لتو ريك لعمليك لت مفس ي لعملم ،يككنلكيرعز زيك ف ي لم ظام ي
ال تصم يك الجتممف يفيي لىكل  .ي

-ي إلشووووم ةيإلقيأنإي ىير يإصووووى ي لمرسوووواديبقمنااي رقم (ي

ي )47يلسوووو ي2021يبشوووو اي لقا فىي لعمم ي

لمااىةيلاعمليفيي كل ي إلمم تيفيي لقطمف ةي لقلامييك لخمص،يك لن(يمةيشووووووو نإيراا ىيكر سوووووو ني
معم ريكأطري لعطلي لرسم يك إلجمز تيكأنممطي لعمليكآل متي لتقمفىيفييساقي لعمل،يكمةي لمبترضيأاي
ىخليان ي لمرساديا زي لت ب نيفييشهريفبر ري لمقبلي .2022ي
-ي إلشم ةيإلقيأنإي ىير يإصى ي لمرساديبقمنااي رقم (ي

ي )33يلس ي2021يبش اير ظ يفال متي لعملي

ك لن(ي لسوونيلمراا يجى ىةيفيير ظ يفال متي لعمليكسوواقي لعمليبممي ققاي لت مفسوو يكخاايرا زايب ةي
لقطمف ةي لقلامييك لخمصيكجنبي لما ابي لاط يلاعمليفيي لقطمعي لخمص .ي
-ي لت ك ىيفاقيأاي لمرسوواديبقمنااي رقم (ي

ي )33يلس و ي2021يبش و اير ظ يفال متي لعملي ضووعيأطر ي

لإلجمز تيككنلكي تضمةيأسسمييجى ىةيلىف ي لما طةيمثليإجمز تي لبرصي لى س يكإجمزةي لاضعيكذلكي
لخاايرا زايب ةي لق مةي لعما يك لق مةي لخمصوووو ،يكممياى ي لقمنااي لقىي أل صووووقيلسوووومفمتي لعمليللليمةي
لقطمف ةي لعمديك لخمص،يا ثيز ىتيسووووومفمتي لعملي ألسوووووباف يفيي لقطمعي لقلاميي الرقم (يإلقي37ي
سمف يكنص ي لسمف ،يكبمرتيأ ربيإلقيسمفمتي لعمليفيي لقطمعي لخمص،يكبنلكير يرقا صيانهي لبجاة .ي
ي
 في حين كانا أهم األفكار والمالحظات التي أكدت عليها سممممممعادة العضممممممو في تعقيبها على رد معاليالوزير هي:
 ي لت ك ىيفاقيأاي لبرك متيفيي إلجمز تي لمستقق يلاماف يك ضق يب ةي لقطمف ةي لقلامييك لخمص،يك لتييرل ريبشلليماقافيفاقي الستقر ي الجتممفييك لاف بييلاماف ي لما طةيفيي لقطمعي لخمص،ي
ك لن(ي نعلنيفاقيراجهمتيك مفمتي لخر جي لما طةي رجمهي لعمليفيي لقطمعي لخمص.
 ي إلشم ةيإلقيأاي لتبم ةيفيي إلجمز تيب ةي لقطمف ةي لقلامييك لخمصي خااينافم يمةي ل با يك ا يفييإلنجمزيكإاسمسيبملورب ي خلي لاطة،يكذلكيللانهمياليرققاي لعى ل ي لتييأ ررهميمبم ئي الرقم يبملمسمك ةي
ب ةيما ط يي لىكل يفيي ألسمس متيفاقي ختالدي لج نيك لعمر.ي ي
ي لت ك ىيفاقيكجا يفرك متيفييسمفمتي لعمليكمختا يأنا عي إلجمز تيب ةي لقطمف ةي لقلامييك لخمصيكفاقيسب لي لمثملي إلجمزةي لس ا يك إلجمزةي لمرض يك إلجمزةي لى س يكإجمزةي ألمام يكإجمزةي لقى ي
كإجمزةي لقجيككنلكيسمفمتي لرضمف .ي ي

 -ي لمطملب يبتاا ىينظمدي إلجمز تيكسمفمتي لعمليب ةي لقطمف ةي لقلامييك لخمصيكذلك يلىف يمبم

تي

لتالا ي ألسر(يكرىف ي كمئزهي ألسمس يلمميلإيمةيأ ريإ جمبييفاقي لتممسكي ألسر(يك الستقر ي الجتممفيي
ك لصقي ،يك لن( يس علن يمر ك ه يفاق ي إلنتمج يك لعطمء يممم يس سه يفي يرقق ا ي ألاى د ي ال تصم ي
ك الجتممف يك لاط يلاىكل  .ي
 وقد اكتفا سمممعادة العضمممو  /صمممابرين حسمممن اليماحي بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليهمرتين.

 واختتم المجلس مناقشممة بند األسممئلة بمناقشممة السم ال السممادس الذي كان حول " توطين مهنة مدققيالحسممممممابات في الدولة " المقدم من سممممممعادة العضممممممو /ناعمة عبدالرحمن المنصمممممموري إلى معالي  /د.
عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشمممممرية والتوطين حيث أوضمممممح معاليه في معرض
إجابته عنه اآلتي:
 -لتو ك وىيفاقيرعومكايمجانير ومفسوووووو و ي للا

ي إلموم ر و ي ينومفن)ي يمعي لجهومتي لمع و يفيي لقطومف ةي

لقلامييك لخمصيفييطرحي لعى ىيمةي لبر مجي لت ا ا يلتى بيكراف

ي للا

ي لاط يفييمجمالتي

رخصص يكم همي لتى ايك لمقمسب يك لتقا لي لمملي .ي
ي إلشووم ةيإلقي ربمعينسووب ي لتاط ةيفيي لمهةي لمرربط يبملجمنبي لمملييكم هميمه يمى قيي لقسوومبمتيفييلىكل يلتصليإلقي )%9يفييفمدي2021د .ي
 في حين كانا أهم األفكار والمالحظات التي أكدت عليها سممممممعادة العضممممممو في تعقيبها على رد معاليالوزير هي:
ي الستبسم يفة لجها يك إلجر ء تي لتيي ممتيبهمي لاز ةيلتاط ةيمه ي لمقمسب يفيي لىكل .ي إلشووم ةيإلقي نخبمضيأفى ي لمرخصيله يبمز كل يمه يمى اي لقسوومبمتيفيي لىكل يا ثيباغيفى ا يفييألشهري ألكلقيمةيفمدي2021دي )708يمقم ن يبعمدي2020ديا ثيكماي  .)741ي
ي لمطملب يبمالطالعيفاقيممم سووووووومتيكرجم بي لىكلي لمجمك ةيبشووووووو اي لترخ صيلمز كل يمه يمى ايلقسمبمتيا ثي شترطيأاي لاايمةيما ط يي لىكل  .ي
-ي الستبسم يفةيراجإي لاز ةيفييإلز دي لقطمعي لخمصيبتقى ىينسب يمع يلتاط ةيمه يمى اي لقسمبمت .ي

 وقد اكتفا سممعادة العضممو  /ناعمة عبدالرحمن المنصمموري بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيبعليه مرتين.
 واختتم المجلس مناقشة بنود جدول أعمال هذج الجلسة بمناقشةيمشركعي منااي رقم (يفييش اي فتمم يلقسوووومبي لختمميي لمااىيلالرقم يك لقسوووومبمتي لختمم يلاجهمتي لمسووووتقا يفةي لسوووو ي لممل ي لم ته يفيي
31ح12ح،2020يمن حيث المبدأ ثم مادة مادة ثم وافق عليه في مجموعه والجداول المرافقة له بعد إبداء
بعض السممادة األعضمماء مالحظاتهم عليه ،كما وافق المجلس على طلب ردود من الجهات االتحادية التي
لديها عجإ أو فائض في ميإانياتها.
 وبعد أن انتهى المجلس من مناقشممة بنود جدول أعمال هذج الجلسممة وافق على رفعها في تمام السمماعة( )01:08ظهرا.
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 نتائج الجلسة : وافق المجلس علىيمشركعي منااي رقم (يفييش اي فتمم ي لقسمبي لختمميي لمااىيلالرقم يك لقسمبمتيلختمم يلاجهمتي لمسوووتقا يفةي لسووو ي لممل ي لم ته يفيي31ح12ح،2020يمن حيث المبدأ ثم مادة مادة ثم
وافق عليه في مجموعه والجداول المرافقة له بعد إبداء بعض السممممادة األعضمممماء مالحظاتهم عليه ،كما
وافق المجلس على طلب ردود من الجهات االتحادية التي لديها عجإ أو فائض في ميإانياتها.
ي

 البيان اإلجرائي: اعتذر عن عدم حضور هذج الجلسة : .1سعم ةحيفاييجمس يأامى.
 .2سعم ةيحيم رهيساطماي لسا ى( .ي
 .3سعم ةيحيسم ةيمقمىيفال مز.
 .4سعم ةيحيفن ءياسةيبةي كمض.
 .5شنىيسع ىيفال(ي ل قبي.
 .6ام ىيفايي لعبم ي لشممسي.

 صمممدل المجلس على مضمممبطة الجلسمممة الثانية المعقودة بتاريخ  2021/12/07دون إبداء السمممادة أيمالحظات عليها.
 أحيط المجلس علما باالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي : .1مرسادي رقم (ي

ي )153يلس ي2021يبملتصى ايفاقي ربم يب ةيالام ي لىكل يكالام ي كل ي سر ئ لي

لتج بي الز ك جي لضر بييكم عي لتهربي لمملييف ممي تعاايبملضر ئبيفاقي لىخلي .ي
 .2مرسوووادي رقم (ي

ي )154يلسووو ي2021يبملتصوووى ايفاقي ربم يب ةيالام ي لىكل يكالام ي كل ي

إسر ئ ليلتشج عيكامم ي الستثمم ت.ي
 .3مرسووووووادي رقم (ي

ي )155يبملتصووووووى ايفاقيرعى لي الربم ي لما ع يب ةيالام ي لىكل يك لملتبي

لىكلييلامعم ضياالي المت مز تيك لمز مي لمم اا يلامشم ك ةي لرسم ةيفييإكسباي.2020ي
 .4مرسادي رقم (ي

ي )156يبمنضممدي لىكل يإلقي ربم ين نيبش اي لتص

ي لىكلييلاساعيك لخىممتي

ألغر ضيرسج لي لعالممت.ي
 .5مرسووووووادي رقم (ي
جمها

ي )157يلسوووووو ي2021ي بملتصوووووووى ايفاقي ربم يب ةيالام ي لىكل يكالام ي

يأكزبلسوووتمايبشووو ايجنبيم مي لمسووومفى تيمةيملسوووسووو يخا ب يبةيز ىيآلينه مايلألفمملي

إلنسمن .ي
 .6مرسادي رقم (ي ي )158يلس ي2021يبمنضممدي لىكل يإلقي ربم يإنشمءيمعهىي لاقمامتي لىكلي.ي
 .7مرسووووووادي رقم (ي
جمها

ي )159يلسوووووو ي2021ي بملتصوووووووى ايفاقي ربم يب ةيالام ي لىكل يكالام ي

يس شليبش اي لتعمكايك لمسمفىةي إل

ي لمتبم ل يفيي لمسمئلي لجمرك .ي

 أحيط المجلس علما بالرسالة اآلتية الصادرة للحكومة وهي :-ي سمل يصم ةيبش ايطابي لما فق يفاقيم م ش يماضاعي"يس مس ي لقلام يفييش اي ألمةي لممئيي"ي.

 أحيط المجلس علما بإحالة مشوووركعي منااي رقم (يبشووو اي ألاى ثي لجمنق ةيك لمعرضووو ةيلاج احيبصوووب يالستعجمليبقر يمةيمعمليي لرئ نيإلقيلج يشلكاي لىفمعيك لى خا يك لخم ج  .ي
 أحيط المجلس علما بإحالة مشوووركعي منااي رقم (يبشووو اي ي الفتبم يبصوووب ي السوووتعجمليبقر يمةيمعملييلرئ نيإلقيلج يشلكاي لىفمعيك لى خا يك لخم ج  .ي
 -أحيط المجلس علما بإحالة مشركعي منااي رقم (يبش اير ظ ي لاكمالتي لتجم

يبصب ي الستعجمليبقر ي

مةيمعمليي لرئ نيإلقيلج ي لشلكاي لممل يك ال تصم يك لص مف  .ي
ي
 وافق المجلس على إحالةيمشووووووركعي منااي رقم (يفييبشووووووو اير ظ ي ك ي لعبم ةيإلقيلج ي لشوووووولكايالجتممف يك لعمليك لسلمايك لما

ي لبشر .

 -وافق المجلس على إحالةيمشركعي منااي رقم (يبتعى ليبعضيأالمدي لمرساديبقمنااي رقم (ي

ي )23ي

لس ي2021يبش اي ألكسم يك لم ى ل متيك لشم تي لعسلر يإلقيلج يشلكاي لىفمعيك لى خا يك لخم ج  .ي

 البيان اإلحصائي للجلسة الثالثة:البند

وقا حديث
األعضاء

وقا حديث
الحكومة

الإمن الكلي
للبند

األسئلة

)42ي ق ي
ك )10ي ا ا

)35ي ق ي
ك )29ي من

سمف يك )23ي
ق يك )56ي
من

نسبة حديث نسبة حديث
الحكومة
األعضاء

50.2ي%

42.3ي%

مشممممممرو قانون اتحادي
في شممأن اعتماد الحسمما
الختمامي الموحمد لالتحماد
والحسممممممممابممات الختمماميممة
للجهممات المسممممممتقلممة عن

سمف يك )8ي
مئايك )33ي
من ي

سمف يك )47ي
)21ي ق ي
ق يك )39ي
ك )59ي من ي
من ي

63.7ي %ي

20.4ي %ي

السممممممنة المالية المنتهية
في 2020/12/31
الإمن الكلي للجلسة

)3يسمفمتيك )18ي ق يك )42ي من ي

مالحظة :الإمن الكلي للبند يشمل تالوة األمين العام للبند ومداخالت الرئيس باإلضافة إلى وقا حديثي
األعضاء والحكومة .ي

