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مقدمة
نظـام اإلفصاح هو تشـريع صـادر بموجب أحـكام القانون
رقم ( )19لسـنة 2020

األهداف
يهـــدف النظـــام إلـــى تطويـــر منظومـــة الحوكمـــة
المؤسســية بما يتوافق مع القانون رقم  19لســنة 2020
يســـعى الجهـــاز مـــن خـــال النظـــام ،لوضـــع أســـس
وضوابـــط واضحـــة للشـــفافية المؤسســـية.

التطبيق
يطبـق النظـام علـى رؤسـاء الدوائـر الحكوميـة ومـن
فـي حكمهـم ،ومسـؤولي وموظفـي اإلدارة التنفيذيـة
الحكوميـة ،ورؤسـاء وأعضـاء مجالـس اإلدارة بالشـركات
الخاضعـة الختصـاص الجهـاز .كمـا يشـمل موظفـي
اإلدارة التنفيذيـة بالشـركات الخاضعـة
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مستندات يستلزم وجودها
قبل البدء بتعبئة نموذج اإلقرار
شهادة  IBANلكل حساب بنكي داخل وخارج الدولة
صورة عن كل رخصة تجارية داخل وخارج الدولة
صورة عن كل ملكية  /مخطط أرض  /شهادة بحث لكل عقار داخل وخارج الدولة

ينصـح باالطلاع علـى الجـداول والنمـوذج المذكـور فـي دليـل المسـتخدم والتعليمـات
التنفيذيـة قبـل البـدء بتعبئـة النمـوذج اإللكترونـي وذلـك للمسـاعدة فـي تجهيـز البيانـات
والمسـتندات الداعمـة.
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التسجيل في النظام
 .1إدخال رقم الهاتف المحمول و البريد اإللكتروني الرسمي المسجل بالنظام.

مالحظة:
•النظام ال يقبل البريد اإللكتروني ضمن نطاق ..... YAHOO / GMAIL / HOTMAIL
•النظام ال يدعم إجراء عملية اإلفصاح عن طريق استخدام الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر “الماك”.
•كما يجب فتح النظام من خالل المتصفح “جوجل كروم” فقط.

 .2إدخال ( OTPالهاتف المحمول  /البريد اإللكتروني).

 .3تعيين كلمة مرور الستخدامها في النظام.
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تأكيد البيانات الشخصية

أستاذ
عبد هللا محمد عبد هللا

97150XXXXXXXX

abdullah@ad.ae

1.علـى المقـر اسـتكمال ادخـال باقـي بياناتـه الشـخصية ( المظللـة باللـون الرمـادي) والتأكـد مـن صحـة
البيانـات المدخلـة مسـبقا بواسـطة الجهـاز (المظللـة باللـون األصفـر).
2.فـي حـال كانـت البيانـات صحيحـة ،يتوجـب علـى المقـر التصريـح بذلك ومن ثـم مباشـرة باقي أعمـال تعبئة
اإلقرار.
3.فـي حـال كانـت البيانـات غيـر صحيحـة ،يتوجـب علـى المقـر التصريـح بذلـك مـع عـدم االسـتمرار فـي إجـراء
تعبئـة اإلفصـاح حتـى يتـم تصحيـح البيانـات وإخطـار المقـر بذلـك.
4.يرجـى مراعـاة تسـجيل االسـم الكامـل كمـا هـو مـدون في جواز السـفر ،سـواء كان االسـم المـدون ثالثيا أم
رباعيا أم خماسـيا.
5.يرجـى مراعـاة تسـجيل رقـم الهاتـف المتحـرك الصحيـح والمسـتخدم مـن قبـل المقـر ،إذ سـيتم إرسـال
التنبيهـات مـن قبـل الجهـاز علـى الرقـم المسـجل للمقـر لـدى الجهـاز.
6.يرجـى مراعـاة تسـجيل البريـد اإللكترونـي المسـجل لـدى الجهـاز ،إذ سـيتم إرسـال التنبيهـات مـن قبـل
الجهـاز عليـه.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .1بيانات المناصب الوظيفية والعضويات

1.يقـوم المقـر بإدخـال المناصـب والوظائـف والتكليفـات المسـندة إليـه بالترتيـب مـن األقـدم إلـى
األحـدث (إن أمكـن) ،وتلـك التـي اليـزال يشـغلها فـي تاريـخ تقديـم اإلقـرار .وال يتـم ذكـر المناصـب
السـابقة التـي ال يشـغلها المقـر قبـل تاريـخ  15ابريـل .2021
2.يقصـد بالمنصـب أي منصـب يشـغله كبـار موظفـي الحكومـة ومسـؤولي الجهـات الخاضعـة وموظفـي
الجهـات الخاضعـة ،ومـن فـي حكمهـم ،والفئـات األخـرى وفـق التعاريـف الـواردة فـي القانـون والنظـام،
والتـي تشـمل علـى سـبيل المثـال وليـس الحصـر المسـؤولين والموظفيـن الذيـن تتضمـن مهامهـم،
سـواء باألصالـة أو بالتفويـض ،المسـؤولية عـن إدارة او الرقابـة علـى المـال العـام أو األنشـطة الرقابيـة أو
الماليـة أو اإلداريـة أو التشـغيلية.
3.يشـمل إجمالـي الدخـل السـنوي الراتـب األساسـي وكافـة العلاوات والبـدالت ضمـن الراتـب اإلجمالـي
الشـهري باإلضافـة إلـى مـا يتقاضـاه المقـر مـن امتيـازات وحقـوق مالية وفـق التشـريعات المتبعـة ،وهي
علـى سـبيل المثـال ال الحصـر بـدل تذاكـر السـفر ،بـدل تعليـم األبنـاء ،مكافـأة األداء السـنوية ،مكافـأة
تشـجيعية ،الـخ.
4.فـي خانـة اإليضاحـات ،يذكـر المقـر أيـة معلومـات يراهـا مفيـدة ومناسـبة لتقديـم اإلقـرار ،وفـي حـال عـدم
وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجـى التكـرم بذكـر عبـارة “ال يوجـد”.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .2البيانات العائلية ألبناء المقر القصر

 .1يتم ذكر اسم االبن القاصر كامال ،كما هو مدون وفق الوثيقة الرسمية إلثبات الشخصية.
 .2يتم ذكر جنس االبن القاصر.
 .3المقصـود بنـوع إثبـات الشـخصية هـو نـوع هويـة االبـن القاصـر مثـل جـواز سـفر أو هويـة وطنيـة أو
أيـة وسـيلة إثبـات أخـرى ،بشـرط أن تكـون رسـمية ،وفـي حـال كان الشـخص مـن حاملي جنسـية دولة
اإلمـارات أو حاصـل علـى إقامـة فـي الدولـة ،يفضـل أن يتـم إدخـال بيانـات الهويـة الوطنيـة.
 .4فـي خانـة اإليضاحـات ،يذكـر المقـر أيـة معلومـات يراهـا مفيـدة ومناسـبة لتقديـم اإلقـرار ،وفـي حـال
عـدم وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجـى التكـرم بذكـر عبـارة “ال يوجـد”.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .3.1الحسابات البنكية واألموال النقدية  -داخل الدولة

1.تشـمل الحسـابات البنكيـة داخـل وخـارج الدولة واألموال النقديـة المحتفظ بها خـارج قطاع البنوك
أو المؤسسـات الماليـة مـا يملكه المقـر أو أبنائه القصر.
2.يقصـد بالودائـع المصرفيـة والحسـابات البنكيـة كافـة الحسـابات بمختلـف مسـمياتها (جـاري،
توفيـر ،ودائـع ،شـهادات إيـداع ،وغيرهـا) وكذلـك النقـد المـودع فـي صناديـق األمانـات لـدى البنـوك،
وكافـة األرصـدة النقديـة المحتفـظ بهـا بصفـة األمانـة فـي المحافـظ االسـتثمارية المـدارة مـن
المؤسسـات الماليـة المرخـص لهـا بـإدارة أمـوال الغيـر وكـذا األرصـدة النقديـة المتوفـرة فـي
حسـابات التـداول اإللكترونـي أو الرقمـي.
3.يتم إدخال اسم مالك الحساب ،سواء كان المقر ذاته أو أي شخص آخر مسؤول عن التصريح عنهم.
4.في خانة الرصيد المتوفر ،يتم ذكر مبلغ الرصيد في يوم تقديم اإلقرار.
5.فـي خانـة اإليضاحـات ،يذكـر المقـر أيـة معلومـات يراهـا مفيـدة ومناسـبة لتقديـم اإلقـرار ،وفـي حـال عـدم
وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجـى التكـرم بذكـر عبـارة “ال يوجـد”.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .3.2الحسابات البنكية واألموال النقدية  -خارج الدولة
األموال النقدية المحتفظ بها خارج قطاع البنوك أو المؤسسات المالية

1.في حال كان المبلغ مودع لدى بنك خارج الدولة ،فيتم ذكر المبلغ بالعملة المودع بها.
2.يقصـد بالنقـود المحتفـظ بهـا خارج قطاع البنوك أو المؤسسـات الماليـة ،تلك النقود التـي يملكها المقر
وأوالده مـن القصـر والتـي يتـم االحتفاظ بها بواسـطة الشـخص نفسـه أو بواسـطة الغير بأي وسـيلة أو
كيفيـة كانـت خارج نطـاق البنوك أو المؤسسـات المالية.
3.فـي خانـة اإليضاحـات ،يذكـر المقـر أيـة معلومـات يراهـا مفيـدة ومناسـبة لتقديـم اإلقـرار ،وفـي حـال عـدم
وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجـى التكـرم بذكـر عبـارة “ال يوجـد”.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .4.1الديون التي يملكها المقر داخل  /خارج الدولة

1.يُقصـد بالديـون التـي يملكهـا المقـر داخـل /خـارج الدولـة الديـون التـي قـام المقـر بإقراضهـا ألي شـخص أو
جهـة (أي مـا لـه مـن ديـون)( ،مثـال محمـد هـو الشـخص المقـر قـام بإقـراض عبـد هللا مبلـغ علـى سـبيل
السـلف لذلـك يذكـر المقـر هـذا المبلـغ ضمـن هـذا الجـدول).
2.يقصـد بمالـك الديـن الشـخص المقـر فـي حال قام بإقـراض أي شـخص أو جهـة .وتتحدد الديـون الصادرة
مـن الغيـر لصالـح المقـر بموجـب إقـرار ديـن أو الشـيكات أو الكمبيـاالت أو السـندات ألمـر أو الكفـاالت أو
الضمانـات األخـرى بمختلـف مسـمياتها.
3.فـي الخانـة المخصصـة لمبلـغ الديـن ،يقصـد به قيمـة الدين األصلـي مضافا إليـه الفوائد أو الربـح المترتب
علـى أصـل الدين ،حسـب الحاالت.
4.يقصد بالمبلغ األساسـي للدين أصل الدين الذي تم اسـتدانته دون احتسـاب الفوائد أو األرباح أو التأمين
علـى الدين أو الرسـوم البنكية الخ.
5.يقصـد بسـعر الفائـدة نسـبة الفائـدة او الربـح علـى الديـن .وعليـه يجـب إدراج ذلـك فـي الخانـة المخصصـة
لذلـك مـع توضيـح عمـا إذا كانـت نسـبة الفائـدة تصاعديـة أم تنازليـة أم ثابتـة.
6.تاريخ سداد الدين ،هو التاريخ المتوقع الذي سوف ينتهي فيه سداد الدين.
7.فـي الخانـة المخصصـة لإليضاحـات ،يذكر المقر أيـة معلومات يراها مفيدة ومناسـبة لتقديـم اإلقرار ،وفي
حـال عـدم وجـود أية بيانـات أو إيضاحات ،يرجـى التكرم بذكر عبـارة “ال يوجد”.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .4.2الديون الشاغلة لذمة المقر داخل  /خارج الدولة

1.يُقصد بالديون الشاغلة لذمة المقر  /ما على المقر من ديون داخل وخارج الدولة.
2.يقصد بمالك الدين هو جهة اإلقرار سواء بنك أو شخص إعتباري أو شخص طبيعي إلخ ....
3.فـي الخانـة المخصصـة لمبلـغ الديـن ،يقصـد به قيمـة الدين األصلـي مضافا إليـه الفوائد أو الربـح المترتب
علـى أصـل الدين ،حسـب الحاالت.
4.يقصـد بالمبلـغ األساسـي للديـن أصـل الديـن الـذي تـم اسـتدانته دون احتسـاب الفوائـد أو األربـاح أو
التأميـن علـى الديـن أو الرسـوم البنكيـة الـخ.
5.يقصـد بسـعر الفائـدة نسـبة الفائـدة او الربـح علـى الديـن .وعليـه يجـب إدراج ذلـك فـي الخانـة المخصصـة
لذلـك مـع توضيـح عمـا إذا كانـت نسـبة الفائـدة تصاعديـة أم تنازليـة أم ثابتـة.
6.تاريخ سداد الدين ،هو التاريخ المتوقع الذي سوف ينتهي فيه سداد الدين.
7.فـي الخانـة المخصصـة لإليضاحـات ،يذكر المقر أيـة معلومات يراها مفيدة ومناسـبة لتقديـم اإلقرار ،وفي
حـال عـدم وجـود أية بيانـات أو إيضاحات ،يرجـى التكرم بذكر عبـارة “ال يوجد”.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .5األوراق المالية والعمالت الرقمية المملوكة داخل وخارج الدولة

1.تشـمل األوراق الماليـة األسـهم والسـندات واألذونـات الماليـة التـي تصدرهـا الشـركات المسـاهمة
الخاصـة أو العامـة المدرجـة وفقـ ًا للقوانيـن المنظمـة لألسـواق الماليـة فـي الدولـة ،سـواء متداولـة أو
غيـر متداولـة ،والسـندات واألذونـات التـي تصدرها الحكومـات والهيئـات العامة والمؤسسـات العامة في
الدولـة ومثيالتهـا مـن األوراق الماليـة للشـركات او الحكومـات أو الهيئـات والمؤسسـات األجنبيـة خـارج
الدولـة ،وأيـة أدوات ماليـة أخـرى محليـة أو غيـر محليـة أخـرى.
2.يتـم إدراج اسـم مالـك األوراق الماليـة والعملات الرقميـة فـي الخانـة المخصصـة لذلـك سـواء كانـت
باسـمه أو باسـم أوالده القصـر.
3.يـدرج المقـر نـوع الورقـة الماليـة سـواء كانـت أسـهم ،حصـص ،سـندات ،وحـدات ،أو أخـرى ،فـي الخانـة
المخصصـة للنـوع وذلـك باختيـاره مـن ضمـن القائمـة.
4.يـدرج المقـر عـدد األوراق الماليـة أو نسـبة الحصـص التـي يمتلكهـا ،باسـمه أو باسـم أوالده القصـر فـي
الخانـة المخصصـة للعـدد أو النسـبة.
5.يـدرج المقـر اسـم الشـركة أو جهة اإلصـدار التي تعود لها الحصـة أو الورقة المالية فـي الخانة المخصصة
السم الشـركة أو جهة اإلصدار.
6.يـدرج المقـر اسـم الدولـة التـي أنشـأت وأصـدرت بهـا تراخيـص الشـركة أو جهـة اإلصـدار فـي الخانـة
المخصصـة لجنسـية الشـركة أو جهـة اإلصـدار.
7.فـي الخانـة المخصصـة لإليضاحـات ،يـدرج المقـر أيـة معلومـات أخـرى يراهـا مفيـدة ومناسـبة ألغـراض
اإلقـرار ،وفـي حـال عـدم وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجـى التكـرم بذكـر عبـارة “ال يوجـد”.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .6الشركات والمؤسسات الفردية واألعمال التجارية والمهنية
والمالية داخل وخارج الدولة

1.يتـم إدخـال اسـم المالـك للشـركات والمؤسسـات الفرديـة واألعمـال التجاريـة والمهنيـة والماليـة سـواء
كان المقـر يفصـح عـن الذمـة الماليـة في سـياق هـذه الخطوة بصفته الشـخصية أو بصفته مسـؤوال عن
اإلفصـاح عـن ذمـة أي شـخص أو أشـخاص آخريـن.
2.فـي الخانـة الخاصـة بنـوع الشـركة ،يتم ذكر نوع الشـركة ،سـواء كانت شـركة أو مؤسسـة فرديـة .وفي حال
كانـت شـركة ،يتـم إيضـاح نـوع الشـركة ،مثال شـركة ذات مسـؤولية محـدودة ،وذلـك وفق ًا ألحـكام القانون
المنظم للشـركة.
3.فـي الخانـة المخصصـة للحصـة مـن اإليـرادات السـنوية للسـنة السـابقة ،يتـم ذكـر مـا تـم اسـتالمه مـن
إيـرادات عـن السـنة الماليـة السـابقة لسـنة اإلقـرار.
4.في حال عدم وجود شركاء ،يرجى التكرم بتوضيح ذلك بعبارة “ال يوجد”.
5.فـي الخانـة المخصصـة لإليضاحـات ،يذكـر المقر أيـة معلومات يراها مفيدة ومناسـبة لتقديـم اإلقرار ،وفي
حـال عـدم وجـود أيـة بيانات أو إيضاحـات ،يرجى التكـرم بذكر ذلك بعبـارة “ال يوجد”.
6.يتم إضافة وكيل الخدمات في خانة اإليضاحات ان وجدت.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .7العقارات داخل وخارج الدولة

1.تشـمل العقـارات أي عقـار مملوك كلي ًا أو جزئي ًا بمختلف تراخيص اسـتغالله (سـكني ،اسـتثماري ،تجاري،
أو أخـرى) سـواء كان للمقـر أو ألوالده القصر سـواء كان التملك بموجب سـند ملكيـة أو وثيقة أو وكالة أو
غيرهـا ،وسـواء كان العقـار يقع داخل الدولـة أو خارجها.
2.يقوم المقر بإضافة اسـم المالك حسـب اإلثبات الشـخصي الرسـمي ،سـواء كان العقار باسـمه أو باسـم
أوالده القصر.
3.يعبـئ المقـر فـي الخانـة المخصصـة لموقـع العقـار ،العنـوان حسـب مـا هـو مثبـت فـي سـند الملكيـة أو
الوثيقـة أو الوكالـة العقاريـة ،سـواء كان العقـار داخـل الدولـة أو خارجهـا.
4.يعبـئ المقـر في الخانة الخاصة بمسـاحة العقار ،المسـاحة المثبتة في سـند الملكيـة أو الوثيقة أو الوكالة
العقارية سـواء كان العقـار داخل الدولة أو خارجها.
5.يعبـئ المقـر فـي الخانـة المخصصـة لسـعر الشـراء ،مبلـغ الشـراء بالدرهـم إذا كان العقـار داخـل الدولـة
وبعملـة الدولـة المتواجـد بهـا العقـار إذا كان خـارج الدولـة.
6.يقـوم المقـر بذكـر اإليـرادات السـنوية المتحصلـة مـن العقـار المذكـور ،وإن لـم يكـن هنـاك إيـراد يتـم تعبئـة
الخانـة بالرقـم ( 0صفـر).
7.يعبـئ المقـر نسـبة ملكيتـه فـي العقـار وفقـا للنسـبة المثبتـة فـي سـند الملكيـة أو الوثيقـة أو الوكالـة
العقاريـة وذلـك فـي الخانـة الخاصـة بنسـبة الملكيـة.
8.فـي الخانـة الخاصـة باإليضاحـات ،يذكـر المقـر أيـة معلومـات يراهـا مفيـدة ومناسـبة لتقديـم اإلقـرار ،وفـي
حـال عـدم وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجـى التكـرم بتوضيـح ذلـك بعبـارة “ال يوجـد”.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .8المنقوالت ذات القيمة المستخدمة ألغراض التجارة

1.المعيـار الرئيسـي لإلفصـاح عـن المنقـوالت ذات القيمـة هـو التملـك لغـرض التجـارة ،أمـا إذا كان
الغـرض هـو االسـتخدام الشـخصي ،فلا يتـم اإلفصاح عنهـا .وفى حـال كان للمقر هوايـة جمع نوع
معيـن مـن المنقـوالت مثـل (عملات ،تحـف ،سـاعات ،أو غيرهـا) ،فلا يتـم اإلفصـاح عنهـا.
2.يقوم المقر بإدخال المنقوالت ذات القيمة ،سواء كانت هذه المنقوالت باسمه أو باسم أبنائه القصر.
3.يقصـد بالمنقـوالت كل المنقـوالت ذات القيمـة المملوكـة بغـرض التجـارة وليـس لالسـتخدام
الشـخصي ،التـي تتجـاوز قيمتهـا  75ألـف درهـم وقت دخولها في ذمـة المقر أو أبنائه القصـر  ،أو التي
تتجـاوز قيمـة مجمـوع الفئـة الواحـدة منهـا  75ألـف درهـم ،وعلى األخـص المركبـات واآلليـات والحلي
واألحجار ذات القيمة والثمينة والتحف والثروات الحيوانية والمحاصيل الزراعية والسلع األساسية
التـي يمتلكهـا الشـخص ،ومنهـا المـواد الطبيعيـة واألساسـية مثـل الذهـب والفضـة ،البالتينيـوم،
األلومنيوم ،خامات الحديد والمعادن األخرى ،النفط الخام ،الفحم ،وأرقام السيارات وأرقام الهواتف،
وغيرهـا ،أيـ ًا كان شـكل ملكيتهـا ،بمـا فـي ذلك التملـك بواسـطة الحسـابات اإللكترونيـة أو الرقمية.
4.يعبـئ المقـر االسـم الرسـمي كمـا فـي وثائـق اإلثبـات الشـخصية لمالـك المنقـوالت ،سـواء كانـت هـذه
المنقـوالت باسـمه أو باسـم أوالده القصـر.
5.يعبـئ المقـر بيانـ ًا بعـدد المنقـوالت فـي الخانـة المخصصـة للعـدد ،وذلـك حسـب وحـدة القيـاس للنـوع
(العملـة للمبلـغ النقـدي ،العـدد لـرأس الماشـية ،كجـم /طـن للمحصـول زراعـي ،قيـراط لألحجـار ذات
القيمـة ،جـرام للمعـدن الثميـن ،أو أخـرى).
6.يعبـئ المقـر بيـان وصـف المنقـوالت حسـب النـوع مثـل مركبـات ،أو آليـات أو حلـي أو أحجـار قيمـة أو
نـوع العملـة أو تحـف أو ثـروة حيوانيـة أو زراعيـة أو مـواد طبيعيـة أو سـلع أساسـية وغيرهـا فـي الخانـة
المخصصـة للوصـف.
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7.يعبـئ المقـر إجمالـي قيمـة المنقـول الموصـوف بالبيـان وقـت دخولهـا ذمـة المقـر بالعملـة المسـتخدمة
وقـت الشـراء ،وذلـك فـي الخانـة المخصصـة إلجمالـي القيمـة ،ووفقـ ًا للتالـي:
أ .بالنسـبة للمنقـوالت الممولـة ذاتيـ ًا ،يعبـئ المقـر قيمـة المنقـوالت الثابتـة فـي سـند الشـراء (تكلفـة
الشـراء) وبالعملـة المسـتخدمة وبصـرف النظـر عـن األقسـاط أو الدفعـات المسـددة ،وتظهـر
األقسـاط غيـر المسـددة فـي جـدول الديـون التـي علـى المقـر.
ب.بالنسـبة للمنقـوالت الممولـة بـأي صيغـة مـن صيـغ التمويـل ،فتسـجل قيمـة المنقـول وفقـ ًا للقيمـة
المتفـق عليهـا حسـب العقـد كاملة (تكلفة الشـراء) بغض النظر عن األقسـاط أو الدفعات المسـددة
وتظهـر األقسـاط غيـر المسـددة فـي جـدول الديـون التي علـى المقر.
ج.بالنسبة للمنقوالت التي آلت ملكيتها عن طريق اإلرث أو الهبة ،تسجل قيمتها (صفر).
8.يعبئ المقر أي بيانات أخرى يجدها مهمة في الخانة المخصصة للمالحظات.
9.بشـكل عـام يجـب ذكـر قيمـة المنقـول وقـت دخولـه الذمـة الماليـة للمقـر ،وفـي حـال تعـذر ذلـك علـى وجـه
للمقـر بـأن القيمـة
الدقـة ،يُنصـح بذكـر القيمـة التقديريـة وإدراج ذلـك فـي خانـة اإليضاحـات ،واذا تبيـن ٌ
السـوقية للمنقـول قـد تغيـرت بشـكل ملحـوظ ،فيجـب ذكـر القيمـة السـوقية للمنقـول وفـق أدق تقديـر
فـي خانـة اإليضاحـات.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .9الوكاالت القانونية سواء من المقر أو للمقر داخل وخارج الدولة

1.يقصـد بالوكالـة القانونيـة عقـد يقيـم المـوكل بمقتضـاه شـخصا آخر مقام نفسـه فـي تصرف جائـز معلوم
يقـوم الوكيـل بموجبـه بتصرفـات قانونيـة ينصـرف أثرها للموكل سـواء صـدرت الوكالة من المقـر للغير أو
صـدرت مـن الغيـر للمقر وسـواء كانـت الوكالة داخـل الدولـة أو خارجها ،حيثمـا ينطبق.
2.يقـوم المقـر بإضافـة اسـم المـوكل حسـب اإلثبـات الشـخصي الرسـمي الـوارد فـي الوكالـة سـواء كان
شـخصا طبيعيـا أو معنويـا.
3.فـي الخانـة المخصصـة لجنسـية الموكل ،يتم إدخال الجنسـية وقت إبـرام عقد الوكالة سـواء كان الموكل
شـخصا أو جهة.
4.يقـوم المقـر بإضافـة اسـم الوكيـل الـذي صـدرت لـه الوكالـة حسـب اإلثبـات الشـخصي الرسـمي الـوارد فـي
الوكالـة سـواء كان شـخصا أو جهـة.
5.فـي الخانـة المخصصـة لجنسـية الوكيـل ،يتـم إدخـال الجنسـية وقـت إبرام عقـد الوكالـة سـواء كان الوكيل
شـخصا أو جهة.
6.فـي الخانـة المخصصـة لنـوع الوكالـة ،يتـم إدخـال نـوع الوكالـة سـواء كانـت وكالـة خاصـة أو عامـة مـع ذكـر
محـل الوكالـة أو الغايـة منهـا.
7.يقوم المقر بإضافة بإدخال تاريخ الوكالة حسب ما هو مثبت في عقد الوكالة.
8.يقوم المقر بإضافة مدة الوكالة حسب ما هو مثبت في عقد الوكالة.
9.فـي الخانـة المخصصـة لجهـة توثيـق الوكالة ،يتم إدخال الجهة الرسـمية التـي قامت بتوثيق الوكالة سـواء
كان ذلـك داخل أو خـارج الدولة.
 .10فـي الخانـة الخاصـة باإليضاحـات ،يذكـر المقـر أي معلومـات يراهـا مفيـدة ومناسـبة لتقديـم اإلقـرار ،وفـي
حـال عـدم وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجـى التكـرم بتوضيـح ذلـك بعبـارة “ال يوجـد”.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .10اإليضاحات األخرى

1.يتـم إدراج أيـة بيانـات أو معلومـات أو إيضاحـات أخـرى لـم يتـم ذكرهـا فـي الجـداول السـابقة أعلاه ،أو
التـي مـن شـأنها إضفـاء المزيـد مـن التوضيـح علـى المعلومـات المعبـأة سـابقا ،وتشـمل األصـول
والمنقـوالت التـي يمتلكهـا المقـر أو أبنائـه القصـر ملكيـة صوريـة.
2.كما يمكن الضغط على زر “معاينة” لمراجعة البيانات التي تم إدراجها باإلقرار قبل تقديمه.
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خطوات تعبئة نموذج اإلقرار
 .11تقديم اإلفصاح

يتم التأكد من البيانات ،ثم الضغط على زر “التأكيد واإلرسال”.
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يرجى لطف ًا مراجعة التعليمات التنفيذية المرفقة بالبريد اإللكتروني لالطالع
على المزيد من التفاصيل المتعلقة بتقديم اإلقرار حيث تتضمن التعليمات
إجابات على مجموعة من االستفسارات في ذات الشأن.
وفي حال وجود استفسارات اضافية ،يمكنكم مشاركتها عبر البريد اإللكتروني
التاليSupport.ds@adaa.gov.ae :
نشكر لكم تعاونكم في تنفيذ أحكام القانون والنظام.
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