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

التعليمات التنفيذية
لنظام اإلفصاح

التعليمات التنفيذية لنظام اإلفصاح
صـدرت هـذه التعليمـات بموجـب قـرار معالـي رئيـس جهـاز أبوظبـي للمحاسـبة رقـم ()68
لسـنة  ،2021كدليـل استرشـادي إلنفـاذ نظـام اإلفصـاح الصـادر وفقـ ًا لقـرار معالـى رئيـس
الجهـاز رقـم ( )42لسـنة  ،2021وتهـدف لتسـهيل عمليـة تحريـر وتقديـم اإلقـرارات بواسـطة
المسـؤولين والموظفيـن المقريـن وفق ًا ألحكام القانون رقم ( )19لسـنة  2020بشـأن إعادة
تنظيـم جهـاز أبوظبـي للمحاسـبة ،ونظـام اإلفصـاح سـالف الذكـر الصـادر بموجبـه.

نظـام اإلفصـاح هـو تشـريع صـادر بموجـب أحـكام القانـون رقـم ( )19لسـنة  ،2020ويهـدف
لتطويـر منظومـة الحوكمـة المؤسسـية بمـا يتوافـق مـع االتفاقيـة الدوليـة المنظمـة
لمكافحـة الفسـاد .ومـن هذا المنطلق ،يسـعى جهاز أبوظبي للمحاسـبة من خلال النظام،
لوضـع أسـس وضوابـط واضحـة للشـفافية المؤسسـية لـدرء الوقـوع فـي مخالفـات
تعـارض المصالـح بواسـطة مسـؤولي الجهـات الخاضعـة لرقابـة الجهـاز .وال يخفـى علـى
فطنـة القـارئ أن وضـع الضوابـط العامـة للحوكمـة يسـاهم فـي إرسـاء مبـادئ الشـفافية
التـي تخـدم الصالـح العـام.

هـذا ويثمـن جهـاز أبوظبـي للمحاسـبة ويقـدر التعـاون البنـاء مـع الجهـات الخاضعـة ومـع
المسـؤولين والموظفيـن الواجـب عليهـم تقديـم اإلقـرارات ،بمـا يسـهم فـي ترقيـة مفاهيم
الشـفافية والنزاهـة واالنضبـاط المؤسسـي فـي هـذه الجهـات.
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أوال :التعاريف

فــي تطبيــق أحــكام هــذا النظــام يكــون للكلمــات والعبــــــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل
منهــا ،مــا لــم يــدل ســياق النــص علــى خــاف ذلــك:
الدولة

 :اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

 :إمارة أبوظبي.

القانون ،أو قانون الجهاز

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

الجهاز

 :جهاز أبوظبي للمحاسبة.

رئيس الجهاز

 :رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

الجهات الخاضعة

 :الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفق ًا ألحكام القانون والنظام.

نظام اإلفصاح ،أو النظام  :نظام اإلفصاح الصادر بموجب قرار رئيس الجهاز رقم ( )42لسنة .2021
التعليمات التنفيذية ،أو

 :هذه التعليمات التنفيذية ،والتي تهدف إلى توفير دليل استرشادي لمقدم
اإلقرار ألغراض تنفيذ االلتزامات المناطة به وفق ًا ألحكام نظام اإلفصاح.

اإلقرار

 :بيان اإلفصاح عن الذمة المالية الواجب تقديمه من ِقبَل الشخص الذي

التعليمات

تسري عليه أحكام هذا النظام ،وفق النموذج الذي يعده ويصدره الجهاز
بموجب أحكام نظام اإلفصاح وهذه التعليمات التنفيذية.
الذمة المالية

 :الممتلكات واألصول واألموال والمصالح االقتصادية والتجارية والمالية
والشخصية األخرى وأية التزامات أخرى داخل وخارج الدولة ،وما في حكمها
وبياناتها المالية المملوكة بصورة مباشرة أم غير ذلك للشخص الذي
تسري عليه أحكام هذا النظام أو أبنائه القصر ،حيثما ينطبق.

ُ
الم ِقر ،أو المسؤول
المشمول بالنظام

 :أي مسؤول أو موظف مدرج ضمن الفئات التي يسرى عليها نظام
اإلفصاح وفق أحكامه ،والمشار اليها في البند ثانيا من هذه التعليمات.

الدرهم

 :العملة الرسمية للدولة.

السنة

 :السنة الميالدية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام.
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ثانيا :الفئات الملزمة بتقديم اإلفصاح
مـع مراعـاة أحـكام المـادة ( )12-2مـن نظـام اإلفصاح ،تسـري أحـكام قانون الجهـاز والنظام علـى الفئات
من األشـخاص:
 .1كبـار موظفـي الحكومـة ومسـؤولو الجهـات الخاضعـة وموظفـو 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 او التشـغيلية،
 .2أي أشـخاص آخريـن يتـم تكليفهـم بتقديـم اإلفصـاح بنـاء علـى قـرار رئيـس الجهـاز وفـق أحـكام نظـام
اإلفصـاح وهـذه التعليمـات.
ألغـراض إنفـاذ هـذه الفقـرة “ثانيـ ًا” أعلاه ،سـيتولى الجهـاز بالتعـاون مـع الجهـات الخاضعـة ،تحديـد
الموظفيـن المشـمولين بنظـام اإلفصـاح مـن ضمـن المسـؤولين المذكوريـن فـي البنـد  .1أعلاه ،وذلـك
مـن خلال التواصـل الدائـم مـع الجهـات الخاضعـة وتزويـد الجهـاز بكافـة البيانـات الشـخصية وبيانـات
التواصـل للموظـف المشـمول باإلفصـاح.

ثالثا :مواعيد تقديم اإلفصاح
الحالة األولى :المقرون المعينون قبل تاريخ  15أبريل 2021
نوع اإلقرار

موعد التقديم

اإلقرار األول

خالل عشرين يوم عمل من تاريخ البدء.

اإلقرار الثاني
(تحديث اإلقرار)

خالل عشرين يوم عمل من نهاية كل سنة من تاريخ تقديمه لإلقرار األول أو من
تاريخ آخر إقرار ،ما بقي المقر في المنصب أو الوظيفة ،وذلك دون تحديد لعدد مرات
تقديم تحديث اإلقرار.

اإلقرار الثالث
(اإلقرار النهائي)

خالل عشرين يوما عمل من تاريخ إعفاء المقر من جميع المناصب أو الوظائف أو
إحالته للتقاعد أو تركه لها.

الحالة الثانية :المقرون المعينون اعتبار ًا من تاريخ  15أبريل :2021
نوع اإلقرار

موعد التقديم

اإلقرار األول

خالل عشرين يوم عمل من تاريخ صدور قرار التعيين ،أيا كانت أداة التعيين.

اإلقرار الثاني
(تحديث اإلقرار)

خالل عشرين يوم عمل من نهاية كل سنة من تاريخ تقديمه لإلقرار األول ،أو من
تاريخ آخر إقرار ،ما بقي المقر في المنصب أو الوظيفة ،وذلك دون تحديد عدد مرات
تقديم تحديث اإلقرار.

اإلقرار الثالث
(اإلقرار النهائي)

خالل عشرين يوم عمل من تاريخ إعفاء المقر من جميع المناصب أو الوظائف أو
إحالته للتقاعد أو تركه لها.
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الحالة الثالثة :وفقا لطلب الجهاز بتقديم اإلقرار
ويكـون ذلـك بنـاء علـى طلـب الجهاز وفقـ ًا ألحكام القانـون ونظـام اإلفصاح ،ويتم فـي هذه الحالـة تحديد
موعـد اإلفصاح فـي الطلب.
الحالة الرابعة :حالة تعدد المناصب والتكليفات قبل تاريخ  15أبريل 2021
يُفصـح المقـر فـي اإلقـرار األول عـن كافـة المناصـب والوظائـف والتكليفـات والعضويـات األخـرى
الخاصـة بـه ،وفـي حـال تـم إسـناد منصـب أو تكليـف أو عضويـه أو وظيفـة أخـرى لـه أو إعفائـه مـن أي
منهـا ،فيتوجـب عليـه اإلفصـاح عـن ذلـك فـي اإلقـرار الثانـي (تحديـث اإلقـرار).
الحالة الخامسة :حالة تعدد المناصب والتكليفات بعد تاريخ  15أبريل 2021
يُعتـد بالمنصـب األول فـي التعييـن فـي حـال تعـدد المناصـب والوظائـف والتكليفـات والعضويـات
األخـرى ،ويتـم تقديـم اإلقـرار األول عنـه وفـق اآلليـة المشـار إليهـا فـي هـذه التعليمـات ،وفـي حـال تـم
تكليـف المقـر بمنصـب آخـر أو وظيفـة أخـرى أو تكليـف آخـر بعـد تقديمـه ألي إقـرار وفقـ ًا ألحـكام النظـام،
فيتـم اإلفصـاح عـن ذلـك مـن خلال تقديـم اإلقـرار الثانـي (تحديـث اإلقـرار).
وعنـد تـرك المقـر لجميـع مناصبـه ووظائفـه وتكليفاتـه أو إعفـاؤه أو تقاعـده منهـا ،فيجـب عليـه تقديـم
اإلقـرار الثالـث (اإلقـرار النهائـي).

رابعا :ضمانات الخصوصية
تعتبـر اإلقـرارات وكافـة الوثائـق والمعلومـات والبيانـات المتعلقـة بهـا سـرية ،وال يجـوز نسـخها أو
إفشـاؤها أو تداولهـا أو االطلاع عليهـا مـن قبـل الغيـر أيـ ًا كان ،مـا عـدا المصـرح لهـم بذلـك بموجـب
القوانيـن المنظمـة لذلـك أو بطلـب مـن القضـاء .ويقـوم الجهـاز بأرشـفة وحفـظ اإلقـرارات ووثائقهـا
وفـق نظـام سـري خـاص.
حظر كشف المعلومات والبيانات الواردة في اإلقرارات
تعتبـر اإلقـرارات المقدمـة للجهـاز مـن المسـؤولين المشـمولين بالنظـام ،والبيانـات والمعلومـات
الـواردة بهـا ،أسـرارا رسـمية وفقـ ًا ألحـكام المـادة (( )9سـرية المعلومـات) مـن النظـام.
وعليـه ،يُحظـر علـى المطلعيـن علـى اإلقـرارات بحكم عملهم فـي الجهاز ،اإلفشـاء أو التداول أو النسـخ،
بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر ،ألي معلومـة عـن اإلقـرارات المقدمـة للجهـاز ،ويعاقـب المخالـف تأديبيـ ًا
بإنهـاء خدمتـه ويحـال للنيابـة العامة.
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خامسا :األدوار الرئيسية
دور جهاز أبوظبي للمحاسبة:
 .1نشـر التوعيـة التـي يراهـا مناسـبة إلحاطـة المسـؤولين المشـمولين بالنظـام (المقريـن) مـن خلال
وسـائل اإلعلام المختلفـة.
 .2توفير نموذج اإلقرار من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز.
 .3تحديث التعليمات التنفيذية ونماذج اإلقرارات بصورة دورية.
 .4التواصل البناء مع الجهات الخاضعة والمسؤولين المشمولين بالنظام (المقرين).
 .5الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات ومحاسبة المخالفين من موظفي الجهاز.
 .6توجيـه الموظـف أو المسـؤول ممـن ترشـحهم الجهـات الخاضعـة ألغـراض للتعـاون مـع الجهـاز فـي
سـبيل تنفيـذ نظـام اإلفصـاح.
دور الجهة الخاضعة:
 .1إخطـار الجهـاز بالموظـف أو المسـؤول (حلقـة التواصـل) لديهـا والمنـوط بـه التعـاون مـع الجهـاز
ألغـراض البنديـن  2و 3أدنـاه مـن هـذه المـادة.
 .2إخطـار الجهـاز خلال خمسـة عشـر يـوم عمـل مـن تاريـخ اسـتالم اإلخطـار مـن الجهـاز أو مـن صـدور
قـرار التعييـن أو التكليـف ،بقائمـة المسـؤولين والموظفيـن الذيـن ينطبـق عليهـم النظـام والملزمين
بتقديـم إقـرار الذمـة الماليـة ،موضحـ ًا بهـا مسـمياتهم ودرجاتهـم وأوصافهـم الوظيفيـة.
 .3إخطـار الجهـاز بـأي تغييـر يطرأ علـى قائمة المقريـن أعاله ،من حيث انتهـاء الخدمـة أو زوال الصفة أو
المنصـب ،أو بـأي سـبب آخـر ،فور حـدوث ذلك.
دور المقر:
 .1تقديم اإلقرار المطلوب منه خالل المهل القانونية المحددة بالشكل الصحيح ودون أخطاء.
 .2تقديم بيانات صحيحة عن الذمة المالية.
 .3التعاون التام مع الجهاز في حال طلب منه تقديم بيانات أو إفصاحات إضافية.
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سادسا :محتويات وخطوات تعبئة نموذج اإلقرار:
البيانات الشخصية.
الخطوة األولى:
بيانات المناصب الوظيفية والعضويات.
الخطوة الثانية:
البيانات العائلية وتشمل أبناء المقر من القصر.
الخطوة الثالثة:
الحسابات البنكية واألموال النقدية.
الخطوة الرابعة:
الديون.
الخطوة الخامسة:
األوراق المالية والعمالت الرقمية المملوكة داخل وخارج الدولة.
الخطوة السادسة:
الشركات والمؤسسات الفردية واالعمال التجارية والمهنية والمالية.
الخطوة السابعة:
العقارات.
الخطوة الثامنة:
المنقوالت ذات القيمة المملوكة للمقر وأبنائه القصر والمستخدمة ألغراض التجارة.
الخطوة التاسعة:
الوكاالت القانونية.
الخطوة العاشرة:
اإليضاحات األخرى.
الخطوة الحادية عشر:
التأكيد والتقديم.
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سابعا :أحكام عامة لإلقرار:
 .1يلتزم بتقديم اإلقرار المقرون المشار إليهم في هذه التعليمات.
 .2يحدد الجهاز ماهية اإلقرار إن كان إقرارا أوال أو تحديث ًا لإلقرار أو إقرارا نهائيا.
 .3تحـرر بيانـات اإلقـرار باللغـة العربيـة ،ويجـوز تحريرهـا باللغـة اإلنجليزيـة لغير الناطقيـن باللغـة العربية
مـن المقرين.
 .4فـي حالـة التقاعـس أو التأخـر فـي تقديـم إقـرار الذمـة الماليـة ،فـإن ذلـك يعـرض المقـر للمسـاءلة
القانونيـة وفـق أحـكام قانـون الجهـاز.
 .5إذا قـدم المقـر إقـرار الذمـة الماليـة ناقصـ ًا أو غيـر صحيـح مـع علمـه بذلـك ،أو إذا لـم يقـدم إقـرار ًا عـن
أحـد أبنائـه القصـر ،فـإن ذلـك يعـرض المقـر للمسـاءلة القانونيـة وفـق أحـكام قانـون الجهـاز.
 .6ال يجـوز للمقـر عنـد تحريـر إقـرار بذمتـه الماليـة أن يحيـل عملية إعـداد اإلقرار أو يشـير إلى بيانـات واردة
فـي إقـرار سـابق لـه ،وعليـه دائمـ ًا ذكـر البيانـات المطلوبـة في اإلقـرار الواجـب التقديـم وفقـا للقانون.
 .7إقـرار الذمـة الماليـة مـن األسـرار التي يجـب المحافظـة عليها ،ويعاقـب طبقا للقانـون كل من يخالف
ذلك.
 .8في حالة ما إذا كان المال تركة لم يتم قسمتها ،يتم ذكر حصة المقر أو أبنائه القصر.
 .9تذكـر بصيغـة األرقـام قيمـة األمـوال المدرجـة فـي جـداول اإلقـرار بالدرهـم إذا كانـت األمـوال موجـودة
داخـل الدولـة أو بالعملـة المودعـة بهـا.
 .10تشمل عناصر الذمة المالية ما يقع منها داخل وخارج الدولة.
.11فـي حـال عـدم وجـود بيانـات تسـتوجب اإلفصـاح أو إضافتهـا ضمـن أي خانـة مـن خانـات اإلقـرار ،يرجـى
كتابـة عبـارة “ال يوجـد” ،وعـدم تـرك أي خانـة خاليـة.
 .12عنـد تقديـم اإلقـرار ،يراعـى أنـه يتـم تخزيـن المعلومـات لمـدة  7أيـام فقـط فـي حـال تـم اختيـار خيـار
الحفـظ ( ،)Saveوال يعتـد باإلقـرار ،إال فـي حـال تـم تقديمـه بالضغـط علـى خيـار التقديـم ()Submit
لتأكي�د التقدي�م ،وال يمك�ن الرج�وع لإلق�رار أو تعديل�ه أو إع�ادة تقديم�ه بع�د مرحل�ة التقدي�م( )�Submis
.)sion
 .13وفـي جميـع األحـوال ،ينصـح عنـد تقديـم اإلقـرار باالحتفـاظ بنسـخة منـه كمرجـع عنـد الحاجـة أو
ألغـراض تحديـث اإلقـرارات.
ً
وتسـهيال لمهمـة تقديـم اإلفصـاح ،ينصـح قبـل البـدء فـي تعبئـة النمـوذج االطلاع علـى هـذه
.14
التعليمـات التنفيذيـة ودليـل المسـتخدم وإعـداد خطـة عامـة يتـم االسترشـاد بهـا فـي تجهيـز البيانات
والمسـتندات المطلوبـة وإدخالهـا فـي النظـام .اسـتنادا لتعريـف الذمـة الماليـة فـي نظـام اإلفصـاح
الصـادر بموجـب قـرار رئيـس جهـاز أبوظبـي للمحاسـبة رقـم ( )42لسـنة  2021بشـأن إصـدار نظـام
اإلفصـاح فـإن الذمـة المالية ألغـراض نظم اإلفصـاح هي :الممتلـكات واألصول واألمـوال والمصالح
االقتصاديـة والتجاريـة والماليـة والشـخصية األخـرى وأية التزامات أخـرى داخل وخـارج الدولة ،وما في
حكمهـا وبياناتهـا الماليـة المملوكـة بصـورة مباشـرة أم غيـر ذلـك للشـخص الذي تسـري عليـه أحكام
هـذا النظـام أو أبنائـه القصـر.

التعليمات التنفيذية لنظام اإلفصاح
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ثامنا :إرشادات تعبئة اإلقرار
البيانات الشخصية

أستاذ
عبد هللا محمد عبد هللا

97150XXXXXXXX

abdullah@ad.ae

 .1تقـوم الجهـة الخاضعـة بإرسـال بيانـات المقـر للجهـاز خلال أربعـة عشـر ( )14يـوم عمـل مـن صـدور
قـرار التعييـن أو التكليـف (بغـض النظـر عـن أداة التعييـن).
 .2يقـوم الجهـاز بإعـداد ملف إلكتروني وترسـل هـذه البيانـات للمقر بواسـطة البريد اإللكتروني الرسـمي
المسـجل لـدى الجهاز.
 .3علـى المقـر الولـوج لموقـع الجهـاز والمنصـة الخاصـة بتقديـم اإلفصـاح ،ومـن ثـم التسـجيل فـي
المنصـة مـن خلال إدخـال رقـم الهاتـف المسـجل لـدى الجهـاز ومـن ثـم تعييـن كلمـة مـرور جديـدة
والتأكـد مـن صحـة البيانـات الـواردة ضمـن البيانـات الشـخصية.
 .4فـي حـال كانـت البيانـات صحيحـة ،يتوجـب علـى المقـر التصريـح بذلـك ومـن ثـم مباشـرة باقـي أعمـال
تعبئـة اإلقـرار.
 .5فـي حـال كانـت البيانـات غيـر صحيحـة ،يتوجـب علـى المقـر التصريـح بذلـك مـع عـدم االسـتمرار فـي
إجـراء تعبئـة اإلفصـاح حتـى يتـم تصحيـح البيانـات وإخطـار المقـر بذلـك.
 .6يرجـى مراعـاة تسـجيل االسـم الكامـل كمـا هـو مـدون فـي جـواز السـفر ،سـواء كان االسـم المـدون
ثالثيـا أم رباعيـا أم خماسـيا.
 .7يرجـى مراعـاة تسـجيل رقـم الهاتف المتحـرك الصحيح والمسـتخدم من قبل المقر ،إذ سـيتم إرسـال
التنبيهـات مـن قبـل الجهـاز علـى الرقـم المسـجل للمقر لـدى الجهاز.
 .8يرجـى مراعـاة تسـجيل البريـد اإللكترونـي الخـاص بجهـة العمـل ،إذ سـيتم إرسـال التنبيهـات مـن قبـل
الجهـاز علـى البريـد اإللكترونـي المسـجل للجهـة لـدى الجهـاز.
مالحظة:
 البيانـات باللـون األصفـر هـي بيانـات مدخلـة تلقائيـا بواسـطة الجهـاز ويرجـى مـن المقـر التحقـقمـن صحتهـا قبـل البـدء فـي عمليـة تعبئـة اإلقـرار.
 البيانـات باللـون الرصاصـي هي بيانـات يجب على المقر إدخالهـا (يرجى االطالع على دليل المسـتخدم).التعليمات التنفيذية لنظام اإلفصاح
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خطوات تقديم النموذج:
الخطوة األولى :بيانات المناصب الوظيفية والعضويات

 .1يقـوم المقـر بإدخـال المناصب والوظائـف والتكليفات المسـندة إليه بالترتيب من األقـدم إلى األحدث
(إن أمكـن) ،وتلـك التـي اليـزال يشـغلها فـي تاريخ تقديـم اإلقـرار .وال يتم ذكـر المناصب السـابقة التي
ال يشـغلها المقـر قبـل تاريـخ  15ابريل .2021
 .2تشـمل خانـة المناصـب أو العضويـات ،جميـع المناصـب والتكليفـات والتعيينـات داخـل الدولـة
وخارجهـا وعلـى المسـتوى المحلـي واالتحـادي واإلقليمـي والدولـي ،سـواء كانـت بأجـر أو بـدون أجـر،
وسـواء كانـت تحمـل الصفـة الموجبـة لتطبيـق النظـام مـن عدمهـا.
 .3تاريخ االلتحاق :هو تاريخ مباشرة العمل بالجهة.
 .4تاريـخ التعييـن للمنصـب او العضويـة :هـو تاريـخ صـدور مرسـوم او قـرار التعييـن بالمنصـب او
العضويـة التـي تحمـل الصفـة التـي يفصـح عنهـا المقـر ،وقـد يتشـابه تاريـخ التعييـن بالمنصـب او
العضويـة مـع تاريـخ االلتحـاق .يُقصـد بإجمالـي الراتـب الشـهري الراتـب اإلجمالـي قبـل أي اسـتقطاع.
 .5يشـمل الدخـل السـنوي الراتـب اإلجمالي باإلضافة إلى مـا يتقاضاه المقر من امتيـازات وحقوق مالية
وهـي علـى سـبيل المثـال ال الحصـر بـدل تذاكـر السـفر ،بـدل تعليـم األبنـاء ،مكافـأة األداء السـنوية،
مكافـأة تشـجيعية ،مكافـأة تحقيـق أربـاح ...إلـخ.
 .6فـي خانـة اإليضاحـات ،يقـوم المقـر بذكـر أيـة تفاصيـل أخـرى يـود اإلفصـاح عنهـا ،مثـال علـى ذلـك ،عدم
معرفتـه التامـة بقيمـة المكافـأة السـنوية والتي تختلف من سـنة ألخرى ،فيقوم بشـرح ذلك في هذه
الخانـة مع ذكـر الرقـم التقريبي.
 .7فـي خانـة اإليضاحـات ،يذكـر المقر أية معلومـات يراها مفيدة ومناسـبة لتقديم اإلقـرار ،وفي حال عدم
وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجى التكـرم بذكر عبـارة “ال يوجد”.

التعليمات التنفيذية لنظام اإلفصاح

10

الخطوة الثانية :البيانات 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 حاملـي جنسـية دولة
اإلمـارات أو حاصـل علـى إقامـة فـي الدولـة ،يفضـل أن يتـم إدخـال بيانـات الهويـة الوطنيـة.
 .4فـي خانـة اإليضاحـات ،يذكـر المقر أية معلومـات يراها مفيدة ومناسـبة لتقديم اإلقـرار ،وفي حال عدم
وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجى التكـرم بذكر عبـارة “ال يوجد”.

التعليمات التنفيذية لنظام اإلفصاح
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الخطوة الثالثة :الحسابات البنكية واألموال النقدية

 .1تشـمل الحسـابات البنكيـة داخـل وخـارج الدولـة واألمـوال النقديـة المحتفـظ بهـا خـارج قطـاع البنوك
أو المؤسسـات الماليـة مـا يملكـه المقـر أو أبنائـه القصـر.
 .2يقصـد بالودائـع المصرفيـة والحسـابات البنكيـة كافـة الحسـابات بمختلف مسـمياتها (جـاري ،توفير،
ودائـع ،شـهادات إيـداع ،وغيرهـا) وكذلـك النقـد المـودع فـي صناديـق األمانـات لـدى البنـوك ،وكافـة
األرصـدة النقديـة المحتفـظ بهـا بصفـة األمانـة فـي المحافظ االسـتثمارية المـدارة من المؤسسـات
الماليـة المرخـص لهـا بـإدارة أمـوال الغيـر وكـذا األرصـدة النقديـة المتوفـرة فـي حسـابات التـداول
اإللكترونـي أو الرقمـي.
 .3يتم إدخال اسم مالك الحساب ،سواء كان المقر ذاته أو أي شخص آخر مسؤول عن التصريح عنهم.
 .4في خانة الرصيد المتوفر ،يتم ذكر مبلغ الرصيد في نفس يوم تقديم اإلقرار.
 .5في حال كان المبلغ المودع بعملة أخرى غير الدرهم ،فيتم ذكر المبلغ بالعملة المودع بها.
 .6في حال كان المبلغ مودع لدى بنك خارج الدولة ،فيتم ذكر المبلغ بالعملة المودع بها.
 .7بالنسـبة للحسـابات البنكيـة خـارج الدولـة فيذكـر رقـم الحسـاب بحسـب اآلليـة المعمول بهـا في تلك
الدولـة سـواء  IBANأو أي رقـم أو صيغـة أخـرى لرقـم الحسـاب الدولـي.
 .8فـي خانـة االيضاحـات ،يذكـر المقر أية معلومـات يراها مفيدة ومناسـبة لتقديم اإلقـرار ،وفي حال عدم
وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجى التكـرم بذكر عبـارة “ال يوجد”.
التعليمات التنفيذية لنظام اإلفصاح
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الخطوة الرابعة :الديون.
أوال :الديون التي يملكها المقر داخل /خارج الدولة

 .1تشمل الديون جميع الديون التي يملكها المقر أو أبنائه القصر داخل وخارج الدولة.
 .2يقصـد بمالـك الديـن الشـخص المقـر فـي حـال قـام بإقـراض أي شـخص طبيعـي أو معنـوي .وتتحدد
الديـون الصـادرة مـن الغيـر لصالـح المقـر أو أبنائـه القصـر بموجـب إقـرار ديـن أو شـيكات أو كمبيـاالت
أو سـندات ألمـر أو كفـاالت أو ضمانـات أخـرى بمختلـف مسـمياتها.
ً
أصلا مضافـا إليـه الفوائـد أو األربـاح فـي
 .3فـي الخانـة المخصصـة لمبلـغ الديـن ،يقصـد بـه قيمـة الديـن
حـاالت صيـغ التمويـل اإلسلامي ،المترتـب علـى أصـل الديـن ،حسـب الحـاالت.
 .4يقصـد بالمبلـغ األساسـي للديـن هـو قيمـة الديـن الذي تـم اسـتدانته دون احتسـاب الفوائـد أو األرباح
أو التأميـن علـى الديـن أو الرسـوم البنكيـة ...إلـخ.
 .5يقصـد بسـعر الفائـدة نسـبة الفائـدة أو الربـح على الديـن ،وعليه يجـب إدراجها في الخانـة المخصصة
لذلـك مـع توضيـح عمـا إذا كانت نسـبة الفائـدة تصاعديـة أم تنازليـة أم ثابتة.
 .6تاريخ سداد الدين ،هو التاريخ المتوقع لسداد الدين.
 .7فـي الخانـة المخصصـة لإليضاحـات ،يذكر المقـر أية معلومـات يراها مفيدة ومناسـبة لتقديـم اإلقرار،
وفـي حـال عـدم وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجـى التكـرم بذكـر عبـارة “ال يوجد”.
 .8بشكل عام ،ال يتطلب النموذج اإلفصاح عن المبلغ المتبقي من الدين.
 .9فـي حـال وجـود مبلـغ للديـن متنـازع عليـه قضائيـا أو غيـر ذلـك فيتـم اإلفصـاح عنـه وتوضيـح بياناتـه
ومعلوماتـه فـي خانـة اإليضاحـات.

التعليمات التنفيذية لنظام اإلفصاح

13

ثانيا :الديون الشاغلة لذمة المقر داخل /خارج الدولة

 .1يُقصد بالديون الشاغلة لذمة المقر ما على المقر من ديون داخل وخارج الدولة.
 .2يقصد بالمدين الشخص المقر في حال قام باالقتراض من أي شخص طبيعي أو معنوي.
 .3يقصد باسم الدائن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام بإقراض المقر.
 .4فـي الخانـة المخصصـة لجنسـية الدائـن ،فـي حـال كان البنـك هـو الدائـن فيقصـد بـه الدولـة التـي يوجد
بهـا فـرع البنـك أو المؤسسـة الماليـة الـذي تـم االقتـراض منهـا.
 .5فـي الخانـة المخصصـة لمبلـغ الدين ،يقصد به قيمة أصـل الدين مضافا إليه الفوائـد أو مبلغ الفائدة
ً
مثلا ،المترتـب على أصل الدين ،حسـب الحاالت.
او الربـح،
 .6يقصـد بالمبلـغ األساسـي للديـن قيمـة الديـن الـذي تـم اسـتدانته دون احتسـاب الفوائـد أو األربـاح أو
التأميـن علـى الديـن أو الرسـوم البنكيـة ...إلـخ.
 .7يقصـد بسـعر الفائـدة نسـبة الفائدة أو الربـح على الدين ،فيرجـى إدراج ذلك في الخانـة المخصصة له
مـع توضيـح عمـا إذا كانـت نسـبة الفائدة تصاعديـة أم تنازليـة أم ثابتة
 .8تاريخ سداد الدين ،هو التاريخ المتوقع لسداد الدين
 .9بشكل عام ،ال يتطلب النموذج اإلفصاح عن المبلغ المتبقي من الدين.
 .10فـي حـال وجـود مبلـغ للديـن متنـازع عليـه قضائيـا أو غيـر ذلـك فيتـم اإلفصـاح عنـه وتوضيـح بياناتـه
ومعلوماتـه فـي خانـة اإليضاحـات.
فـي الخانـة المخصصـة لإليضاحـات ،يذكر المقـر أية معلومـات يراها مفيدة ومناسـبة لتقديـم اإلقرار،
وفـي حـال عـدم وجـود أية بيانـات أو إيضاحـات ،يرجى التكـرم بذكر عبـارة “ال يوجد”.
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الخطوة الخامسة :األوراق المالية والعمالت الرقمية المملوكة داخل وخارج الدولة

 .1يتم إدخال األوراق المالية والعمالت الرقمية المملوكة داخل وخارج الدولة للمقر أو ألبنائه القصر.
 .2يقصـد بـاألوراق الماليـة األسـهم والسـندات واألذونـات الماليـة التـي تصدرهـا الشـركات المسـاهمة
الخاصـة أو العامـة المدرجـة وفقـ ًا للقوانيـن المنظمـة لألسـواق الماليـة فـي الدولـة ،سـواء كانـت
متداولـة أو غيـر متداولـة ،والسـندات واألذونـات التـي تصدرهـا الحكومـات والهيئـات العامـة
والمؤسسـات العامـة فـي الدولـة ومثيالتهـا مـن األوراق الماليـة للشـركات أو الحكومـات أو الهيئـات
والمؤسسـات األجنبيـة خـارج الدولـة ،وأيـة أدوات ماليـة أخـرى محليـة أو غيـر محليـة أخـرى.
 .3يتـم إدراج اسـم المالـك فـي الخانـة المخصصة لذلك سـواء كانـت األوراق المالية والعملات الرقمية
باسـمه أو باسـم أبنائـه القصر.
 .4يـدرج المقـر نـوع الورقـة الماليـة سـواء كانـت أسـهم ،حصـص ،سـندات ،وحـدات ،أو أخـرى ،فـي الخانـة
المخصصـة للنـوع.
 .5يـدرج المقـر عـدد األوراق الماليـة أو نسـبة الحصـص التي يمتلكها باسـمه أو باسـم أبنائـه القصر ،في
الخانـة المخصصـة للعدد أو النسـبة.
 .6يـدرج المقـر اسـم الشـركة أو جهـة اإلصـدار التـي تعـود لهـا الحصـة أو الورقـة الماليـة فـي الخانـة
المخصصـة السـم الشـركة أو جهـة اإلصـدار.
 .7يـدرج المقـر اسـم الدولـة التـي أنشـأت وأصـدرت بهـا تراخيـص الشـركة أو جهـة اإلصـدار فـي الخانـة
المخصصـة لجنسـية الشـركة أو جهـة اإلصـدار.
 .8فـي الخانـة المخصصـة لإليضاحـات ،يـدرج المقر أية معلومـات أخرى يراهـا مفيدة ومناسـبة ألغراض
اإلقـرار ،وفـي حـال عـدم وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجـى التكرم بذكـر عبـارة “ال يوجد”.
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الخطوة السادسة:
الشركات والمؤسسات الفردية واألعمال التجارية والمالية والمهنية داخل وخارج الدولة

 .1يتـم إدخـال الشـركات والمؤسسـات الفرديـة واألعمـال التجاريـة والماليـة والمهنيـة سـواء التـي
يملكهـا المقـر أو أبنائـه القصـر كليـ ًا أو جزئيـ ًا.
 .2يتـم إدخـال اسـم المالـك سـواء كان المقـر يفصح عن الذمـة المالية في سـياق هذه الخطـوة بصفته
الشـخصية أو بصفتـه مسـؤوال عـن اإلفصـاح عـن ذمة أبنائـه القصر.
 .3فـي الخانـة الخاصـة بنـوع الشـركة ،يتـم ذكر نوع الشـركة ،سـواء كانت شـركة أو مؤسسـة فردية .وفي
حال كانت شـركة ،يتم إيضاح نوع الشـركة ،مثال شـركة ذات مسـؤولية محدودة أو شـركة مسـاهمة
عامـة أو شـركة مسـاهمة خاصـة أو شـركة تضامـن أو غيرهـا ،وذلـك وفقـ ًا ألحـكام القانـون المنظـم
للشركة.
 .4في حال عدم وجود شركاء ،يرجى التكرم بتوضيح ذلك بعبارة “ال يوجد”.
 .5فـي الخانـة المخصصـة لإليضاحـات ،يذكـر المقر أية معلومـات يراها مفيدة ومناسـبة لتقديـم اإلقرار.
وفـي حـال عـدم وجـود أيـة بيانـات أو إيضاحـات ،يرجى التكـرم بذكر ذلـك بعبـارة “ال يوجد”.
 .6يتم إضافة وكيل الخدمات في خانة اإليضاحات إن وجدت.
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الخطوة السابعة :العقارات داخل وخارج الدولة

 .1يقـوم المقـر بإدخـال العقـارات الموجـودة داخـل الدولـة وخارجهـا التـي يملكهـا كليـ ًا أو جزئيـ ًا سـواء
كانـت باسـمه أو باسـم أبنائـه القصـر.
 .2يقصـد بالعقـارات :أي عقـار مملـوك كليـ ًا أو جزئيـ ًا بمختلـف تراخيـص اسـتغالله (سـكني ،اسـتثماري،
تجـاري ،أو أخـرى) سـواء كان للمقـر أو ألبنائـه القصـر ،سـواء كان التملـك بموجـب سـند ملكيـة أو
وثيقـة أو وكالـة أو غيرهـا ،وسـواء كان العقـار يقـع داخـل الدولـة أو خارجهـا.
 .3يقـوم المقـر بإضافـة اسـم المالـك حسـب اإلثبـات الشـخصي الرسـمي ،سـواء كان العقـار باسـمه أو
باسـم أبنائـه القصـر.
 .4يعبـئ المقـر فـي الخانـة الخاصـة بموقـع العقـار ،العنـوان حسـب مـا هـو مثبـت فـي سـند الملكيـة أو
الوثيقـة أو الوكالـة العقاريـة ،سـواء كان العقـار داخـل الدولـة أو خارجهـا.
 .5يعبـئ المقـر فـي الخانـة الخاصـة بمسـاحة العقـار ،المسـاحة المثبتـة فـي سـند الملكيـة أو الوثيقـة أو
الوكالـة العقاريـة سـواء كان العقـار داخـل الدولـة أو خارجهـا.
 .6يعبـئ المقـر فـي الخانـة الخاصـة بسـعر الشـراء ،مبلـغ الشـراء بالدرهـم إذا كان العقـار داخـل الدولـة
وبعملـة الدولـة المتواجـد بهـا العقـار إذا كان خـارج الدولـة.
 .7يعبـئ المقـر نسـبة ملكيتـه فـي العقـار وفقـا للنسـبة المثبتـة فـي سـند الملكيـة أو الوثيقـة أو الوكالـة
العقاريـة وذلـك فـي الخانـة الخاصـة بنسـبة الملكيـة.
 .8فـي 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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الخطوة الثامنة :المنقوالت ذات القيمة المستخدمة ألغراض التجارة

 .1المعيـار الرئيسـي لإلفصـاح عـن المنقـوالت ذات القيمـة هـو التملـك لغـرض التجـارة ،أمـا إذا كان
الغـرض هـو االسـتخدام الشـخصي ،فلا يتـم اإلفصـاح عنهـا .وفـى حـال كان للمقـر هوايـة جمـع نـوع
معيـن مـن المنقـوالت مثـل (عملات ،تحـف ،سـاعات ،أو غيرهـا) ،فلا يتـم اإلفصـاح عنهـا.
 .2يقوم المقر بإدخال المنقوالت ذات القيمة ،سواء كانت هذه المنقوالت باسمه أو باسم أبنائه القصر.
 .3يقصـد بالمنقـوالت كل المنقـوالت ذات القيمـة المملوكـة بغـرض التجـارة وليـس لالسـتخدام
الشـخصي ،التـي تتجـاوز قيمتهـا  75ألـف درهـم وقـت دخولهـا فـي ذمـة المقـر أو أبنائـه القصـر  ،أو التي
تتجـاوز قيمـة مجمـوع الفئـة الواحـدة منهـا  75ألـف درهـم ،وعلـى األخـص المركبـات واآلليـات والحلـي
واألحجـار ذات القيمـة والثمينة والتحف والثروات الحيوانية والمحاصيل الزراعية والسـلع األساسـية
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 ذلـك التملـك بواسـطة الحسـابات اإللكترونيـة أو الرقميـة.
 .4يعبـئ المقـر االسـم الرسـمي كمـا فـي وثائق اإلثبـات الشـخصية لمالك المنقـوالت ،سـواء كانت هذه
المنقـوالت باسـمه أو باسـم أبنائـه القصر.
 .5يعبـئ المقـر بيانـ ًا بعـدد المنقـوالت في الخانـة المخصصة للعـدد ،وذلك حسـب وحدة القيـاس للنوع
(مثـال :العملـة للمبلـغ النقـدي ،العـدد لرأس الماشـية ،كجـم /طن للمحصـول زراعي ،قيـراط لألحجار
ذات القيمـة ،جـرام للمعـدن الثميـن ،أو أخرى).
 .6يعبـئ 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 مواد طبيعية أو سـلع أساسـية وغيرهـا في الخانة
المخصصـة للوصـف.
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 .7يعبـئ 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 قيمة المنقوالت الثابتة في سـند الشـراء (تكلفة
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 كاملـة (تكلفـة الشـراء) بغـض النظـر عـن األقسـاط أو
الدفعـات المسـددة وتظهـر األقسـاط غيـر المسـددة فـي جـدول الديـون التـي علـى المقـر.
ج .بالنسبة للمنقوالت التي آلت ملكيتها عن طريق اإلرث أو الهبة ،فتسجل قيمتها (صفر).
 .8يعبئ المقر أي بيانات أخرى يجدها مهمة في الخانة المخصصة للمالحظات.
 .9بشـكل عـام يجـب ذكـر قيمـة المنقـول وقـت دخولـه الذمـة الماليـة للمقـر ،وفـي حـال تعـذر ذلـك علـى
للمقـر بـأن
وجـه الدقـة ،يُنصـح بذكـر القيمـة التقديريـة وإدراج ذلـك فـي خانـة اإليضاحـات ،وإذا تبيـن ٌ
القيمـة السـوقية للمنقـول قـد تغيـرت بشـكل ملحـوظ ،فيجـب ذكـر القيمة السـوقية للمنقـول وفق
أدق تقديـر فـي خانـة اإليضاحـات.
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الخطوة التاسعة :الوكاالت القانونية سواء من المقر أو للمقر داخل وخارج الدولة

 .1يقـوم المقـر بإدخـال الوكالـة القانونيـة سـواء صـدرت الوكالـة مـن المقـر أو مـن الغيـر لصالحـه ،سـواء
كانـت الوكالـة داخـل الدولـة أو خارجهـا ،حيثمـا ينطبـق.
 .2يقصـد بالوكالـة القانونيـة عقـد يقيـم المـوكل بمقتضـاه شـخصا آخـر مقـام نفسـه فـي تصـرف جائـز
معلـوم يقـوم الوكيـل بموجبـه بتصرفـات قانونيـة ينصـرف أثرهـا للمـوكل.
 .3يقـوم المقـر بإضافـة اسـم المـوكل حسـب اإلثبـات الشـخصي الرسـمي الـوارد فـي الوكالة سـواء كان
شـخصا طبيعيـا أو معنويـا.
 .4فـي الخانـة المخصصـة لجنسـية المـوكل ،يتـم إدخـال الجنسـية وقـت إبـرام عقـد الوكالـة سـواء كان
المـوكل شـخصا طبيعيـا أو معنويـا.
 .5يقـوم المقـر بإضافـة اسـم الوكيـل الـذي صـدرت لـه الوكالة حسـب اإلثبـات الشـخصي الرسـمي الوارد
فـي الوكالـة سـواء كان شـخصا طبيعيـا أو معنويـا.
 .6فـي الخانـة المخصصـة لجنسـية الوكيـل ،يتـم إدخـال الجنسـية وقـت إبـرام عقـد الوكالـة سـواء كان
الوكيـل شـخصا طبيعيـا أو معنويـا.
 .7فـي الخانـة المخصصـة لنـوع الوكالـة ،يتـم إدخـال نـوع الوكالـة سـواء كانـت وكالـة خاصـة أو عامـة مـع
ذكـر محـل الوكالـة أو الغايـة منهـا.
 .8يقوم المقر بإدخال تاريخ الوكالة حسب ما هو مثبت في عقد الوكالة.
 .9يقوم المقر بإضافة مدة الوكالة حسب ما هو مثبت في عقد الوكالة.
 .10فـي الخانـة المخصصـة لجهـة توثيـق الوكالـة ،يتـم إدخـال الجهة الرسـمية التـي قامت بتوثيـق الوكالة
سـواء كان ذلـك داخـل أو خـارج الدولة.
.11فـي 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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الخطوة العاشرة :اإليضاحات األخرى

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.
الخطوة الحادية عشر :التأكيد واإلرسال.
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تاسعا :توضيحات عامة:
البند

اإليضاح

العقارات

أي عقــار مملــوك بشــكل كلــي أو جزئــي وبغــض النظــر عــن ترخيــص
اســتغالله ،ســواء كان لترخيــص ســكني ،اســتثماري ،تجــاري ،زراعــي،
أو أي ترخيــص آخــر ،وســواء كان للمقــر أو ألبنائــه القصــر ،أيمــا كانــت
أداة التملــك ،ســواء بموجــب ســند ملكيــة أو وثيقــة ،أو وكالــة عقاريــة
أو غيرهــا ،ويشــمل العقــار داخــل الدولــة وخارجهــا ،ويشــمل علــى
ســبيل المثــال األراضــي الفضــاء والعقــارات قيــد اإلنشــاء والعقــارات
المشــيدة.

األوراق المالية

األســهم والســندات واألذونــات الماليــة التــي تصدرهــا الشركــــات
المســاهمة والســندات واألذونــات التــي تصدرهــا الحكومــة االتحاديــة
والحكومــات المحليــة والهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة فــي
الدولــة وأيــة أدوات ماليــة أخــرى محليــة أو غيــر محليــة تقبلهــا الهيئــة.

األسهم المدرجة

هــي األســهم التــي تمــت الموافقــة علــى تداولهــا فــي ســوق األســهم
بعــد التحقــق مــن اســتيفائها للشــروط المطلوبــة لــإدراج مــن
الجهــات المختصــة.

السندات المدرجة

أي أداة تنشــئ أو تقــر مديونيــة تــم إصدارها بواســطة شــركة والقروض
والســندات واألدوات األخــرى القابلــة للتحويــل فــي رأس مــال شــركة
وجميــع أدوات الديــن العــام الصــادرة عــن الهيئــات المعنيــة والمدرجــة
فــي أســواق المــال.

المشتقات المالية

عقــود ماليــة محــددة القيمــة مــن قبــل طرفــي العقــد ،وتشــتق تلــك
العقــود قيمتهــا مــن قيمــة األوراق الماليــة المتضمنــة ،وتعتمــد علــى
تغيــر قيمــة تلــك األوراق.

كافــة أرصــدة الوحــدات المســتثمرة فــي صناديــق االســتثمار باختــاف
وحدات االستثمار الجماعي أنواعهــا وأغراضهــا وآجالهــا ،ومنهــا صناديــق االســتثمار الجماعــي
وصناديــق الســوق النقــدي وصناديــق الملكيــة الخاصــة وصناديــق
والصناديق
االســتثمار العقاريــة وغيرهــا.

الحصص والمشاركات

يــدرج تحــت هــذا البنــد أي صــك ،أيــا كان شــكله القانونــي ،يثبــت حصــة
تعطــي لحاملهــا حقــا فــي المشــاركة بنســبة معينــة مــن األصــول
وااللتزامــات ومــا يتبعهــا مــن أربــاح وخســائر فــي رأس مــال شــركات
األشــخاص بمختلــف أنواعهــا المشــار اليهــا قانونــا.
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الودائع لدى الغير
والحسابات البنكية

هــي كافــة الحســابات بمختلــف مســمياتها وكذلــك النقــد المــودع فــي
صناديــق األمانــات لــدى البنــوك ،وكافــة األرصــدة النقديــة المحتفظ بها
بصفــة األمانــة فــي المحافــظ االســتثمارية المــدارة فــي المؤسســات
الماليــة المرخــص لهــا بــإدارة أمــوال الغيــر ،وكــذا األرصــدة النقديــة
المتوفــرة فــي حســابات التــداول اإللكترونــي أو الرقمــي،

أرصدة لدى مؤسسات
مالية أخرى

كافــة األرصــدة النقديــة والقابلــة للســحب عنــد الطلــب والمحتفــظ بهــا
بصفــة األمانــة لــدى مؤسســات ماليــة وشــركات االســتثمار المرخــص
لهــا بــإدارة أمــوال الغيــر وأرصــدة النقــد المتوفــرة فــي حســابات التداول
اإللكترونــي أو الرقمــي.

الديون

هــي كل مــا يشــغل الذمــة الماليــة للمقــر وقــت تقديــم اإلقــرار مــن
قــروض ،ســواء كانت مقســطة أو غير مقســطة ،وتســهيالت ائتمانية
بمختلف أنواعها ومسمياتها وآجالها ،وكذلــــك كافــــة إقــــرارات الديــــن
والشيـــــكات والكمـــــبياالت والسنـــــدات ألمــــر والكفــــاالت والضمـــانات
األخــــرى بمختلــــف مســــمياتها ،الصــــادرة مــــن المقــــر ،لصالــح الغير.

المنقوالت

كل المنقــوالت ذات القيمــة المملوكــة للمقــر أو أبنائــه القصــر
والمســتخدمة ألغــراض التجــارة التــي تتجــاوز قيمــة مجمــوع النــوع
الواحــد منهــا  75ألــف درهــم ،والمبالــغ النقديــة ألغــراض التجــارة التــي
تتجــاوز قيمتهــا  75ألــف درهــم وقــت دخولهــا فــي ذمــة المقــر أو أبنائــه
القصــر ،ومــن أمثلــة المنقــوالت ذات القيمــة المركبــات واآلليــات
والحلــي واألحجــار ذات القيمــة والثمينــة والتحــف والثــروات الحيوانيــة
والزراعيــة والســلع األساســية التــي يمتلكهــا الشــخص ألغــراض
التجــارة ومنهــا المــواد الطبيعيــة واألساســية ،مثــل خامــات الحديــد،
النفــط الخــام ،الفحــم ،األلومنيــوم ،القمــح ،الحبــوب الغذائيــة ،وأرقــام
الســيارات وأرقــام الهواتــف المميــزة وغيرهــا ممــا يمتلكهــا الشــخص
ألغــراض التجــارة ،أيــ ًا كان شــكل ملكيتهــا .وال تشــمل المنقــوالت
المســتخدمة لألغــراض الشــخصية.

السلع األساسية

كافــة أرصــدة الســلع األساســية التــي يقتنيهــا الشــخص ألغــراض
المتاجــرة أو تنفيــذ عمليــات تمويليــة مــع الغيــر ومنهــا المــوارد
الطبيعيــة والمــواد األساســية ،مثــل خامــات الحديــد والنفــط الخــام
والفحــم واأللمنيــوم والنحــاس والملــح والســكر والصويــا والقمــح
والحبــوب الغذائيــة وغيرهــا ،أيــا كان شــكل ملكيتهــا ،بمــا فــي ذلــك
الشــكل اإللكترونــي أو الرقمــي وكــذا المشــتقات الماليــة المتعلقــة
بهــا مــن عقــود آجلــة وخيــارات وعقــود مســتقبلية.
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المحاصيل الزراعية
والثروات الحيوانية

كافــة أرصــدة الممتلــكات مــن المحاصيــل الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة
ومنهــا األشــجار المنتجــة لمــواد غذائيــة وغيــر غذائيــة والثــروة الحيوانيــة
والســمكية مــن أغنــام ،وأبقــار ،وإبــل ،وأســماك ،والطيــور ،وغيرهــا.

المعادن الثمينة

كافــة أرصــدة الممتلــكات مــن الذهــب والفضــة والبالتيــن وغيرهــا مــن
المعــادن الثمينــة.

األحجار ذات القيمة

هــي األحجــار الكريمــة الطبيعيــة ،العضويــة وغيــر العضويــة ،واألحجــار
الكريمــة الصناعيــة ،واألحجــار شــبه الكريمــة ،واألحجــار ذات القيمــة
تشــمل :األلمــاس ،اللؤلــؤ ،األحجــار الكريمــة األخــرى كاألحجــار الملونــة.

األموال النقدية

هــي أي عملــة نقديــة يحتفــظ بهــا بصــورة ســائلة خــارج المنظومــة
المصرفيــة.

المركبات

كافــة اآلليــات المملوكــة للشــخص ألغــراض التجــارة مثــل ســيارات
ودراجــات ناريــة وزوارق وحافــات النقــل ،شــاحنات ،جرافــات ،أو
طائــرات خاصــة ،وغيرهــا مــن وســائل النقــل.

مقتنيات ذات قيمة

كافـة الممتلـكات ذات القيمـة واألثـر المالـي والمسـتخدمة ألغـراض
التجـارة ،مثـل اللوحـات والرسـومات الفنيـة أو التحـف.

موجودات أخرى

كافــة الموجــودات التــي لــم يــرد لهــا تفســير فــي البنــود الســابقة ،ومنهــا
الوقــف أو الحصــص فــي التركــة التــي لــم تقســم علــى الورثــة ،وغيرهــا.

الوكاالت والتفويضات
ذات األثر المالي

ـاء
هــم الــوكالء والممثلــون التجاريــون والمندوبــون والمســتخدمون بنـ ً
علــى توكيــات او تفويضــات فــي عمليــات الشــراء أو البيــع أو التوزيــع
أو تقديــم الخدمــة لقــاء مبالــغ ماليــة ويكــون لهــا اثــر ًا ماليـ ًا باإليجــاب أو
الســلب للمقــر أو عليــه ،وذلــك إعمـ ً
ـاال ألحــكام الوكالــة او التفويضــات
المنصــوص عليهــا فــي القانــون المدنــي أو التجــاري أو قانون الشــركات
أو أي قانــون آخــر ذو صلــة بنــوع الوكالــة أو التفويــض.

القصر

جمــع قاصــر ،وهــو مــن لــم يبلــغ ســن الرشــد أو بلغــه ناقــص األهليــة أو
فاقدهــا أو محجــور عليــه.
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عاشرا:

 .1أسئلة عامة
 .1هل يجب اإلفصاح عن الممتلكات التي تقع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة؟
نعـم ،يجـب ذكـر جميـع الممتلـكات وجميـع العناصـر التـي تدخـل ضمـن الذمـة الماليـة سـواء كانـت تقـع
داخـل الدولـة أو خارجهـا وسـواء كانـت باسـم المقـر أو أبنائـه القصـر.
 .2هل يجب تعبئة اإلقرار باللغة العربية؟
يجب تعبئة اإلقرار باللغة العربية وتكون تعبئته باللغة اإلنجليزية لغير الناطقين باللغة العربية.
 .3هل يجب إرفاق مستندات مع اإلقرار؟
ال ،هـذا غيـر مطلـوب – إال إذا طلـب الجهـاز ذلـك فـي أي مرحلـة مـن مراحـل تقديـم اإلقـرار أو إذا كان
إرفاقهـا إلزاميـ ًا فـي الجـداول ،ولكـن إذا أراد المقر تقديم بعض المسـتندات ،فيجوز له ذلـك .وفى جميع
األحـوال ،يُنصـح المقـر باالحتفـاظ بـكل الوثائـق والمسـتندات الداعمـة للبيانـات المقدمـة للجهـاز فـي
اإلقـرارات.
 .4هل يجب طباعة اإلقرار؟
ال حاجة لذلك ألغراض نظام اإلفصاح ،ولكن يمكن طباعته الحتفاظ المقر بنسخة منه.
 .5فقدت نسختي من اإلقرار ،كيف يمكنني أن أحصل على نسخة أخرى؟
يمكـن الحصـول علـى نسـخة مـن اإلقـرار عـن طريـق التواصـل مـع الجهـاز بواسـطة المقـر .ويُنصـح بـأن
يقـوم المقـر باالحتفـاظ بنسـخة مـن اإلقـرار.
 .6ما هو عنوان السكن؟
عنوان سكن المقر هو عنوان سكن اإلقامة الفعلية بالتفصيل.
 .7لدي أمالك بعمالت أجنبية  -ما هو سعر التحويل المستخدم؟
يتـم اإلقـرار عـن قيمـة األملاك بالعملات األجنبيـة بالعمالت المسـجلة بها ،مـع إمكانية اإلفصـاح عنها
بالدرهـم بعـد تحويـل قيمتهـا بمعـدالت الصـرف المعلنـة مـن المصـرف المركـزي فـي نفـس يـوم تقديم
اإلقرار.
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 .2أسئلة متعلقة بالمناصب الوظيفية والعضويات:
 .1ما هو المقصود بالوظيفة أو الصفة؟
هـي الوظيفـة أو الصفـة الخاضعـة للقانـون التـي يشـغلها المقـر لـدى أيـة جهـة خاضعـة وقـت تعبئـة
اإلقـرار علـى سـبيل المثـال :رئيـس دائـرة ،وكيـل دائـرة ،مديـر تنفيـذي.
 .2هل يجب ذكر رقم الهاتف للوظائف أو الصفات جميعها؟
يجـب أن يذكـر المقـر رقـم الهاتـف الشـخصي الخـاص بـه ،والـذي يمكـن مـن خاللـه التواصـل معـه فـي أي
وقـت واسـتكمال متطلبـات التسـجيل.
 .3ما هو إجمالي الراتب الثابت السنوي؟
هـو إجمالـي الراتـب الـذي يتقاضـاه المقـر وفقـ ًا لشـهادة الراتـب الصـادرة مـن جهـات العمـل الرئيسـية
قبـل أيـة اسـتقطاعات.
 .4ما هو المقصود بتاريخ شغل الوظيفة في الخانة المخصصة لذلك؟
هو تاريخ القرار الصادر بتكليف المقر بشغل الوظيفة المعنية الملزمة لتقديم إقرار الذمة المالية.
 .5ما هو المقصود بتاريخ ترك الوظيفة في الخانة المخصصة لذلك؟
هـو تاريـخ القـرار الصـادر بإعفـاء أو إنهـاء عالقـة المقـر ألي سـبب كان عـن شـغل الوظيفـة المعنيـة
الملزمـة لتقديـم إقـرار الذمـة الماليـة بمـا فـي ذلـك إحالتـه للتقاعـد أو تركـه للوظيفـة.
 .6مديـر إدارة قـدم إقـراره وبعدها بفترة تم تكليفه بمنصب آخر ،هل يقدم إقرار حسـب المنصب
الجديد؟
ال حاجـة لتقديـم إقـرار إضافـي عـن المنصـب الجديـد ،ويكتفـي باإلفصـاح عـن ذلـك التعييـن الجديـد عنـد
تحديـث إقـراره وفـق متطلبـات نظـام اإلفصـاح.
 .7مقـر اسـتقال مـن منصبـه وخلال الفتـرة المحـددة لتقديـم إقـراره النهائـي تولـى منصبـا جديدا،
هـل يقـدم إقـرارا نهائيا؟
ال حاجـة لتقديـم إقـرارا نهائيـا فـي هـذه الحالـة .حيـث يعيـن عليـه تقديـم إقـرار عـن وظيفتـه الجديـدة مـع
بيـان انتهـاء توليـه لصفتـه التـي اسـتقال منهـا فـي ذلـك اإلقـرار.
 .8لـم اذكـر سـهو ًا صفـة ثانيـة أو بعـض البيانـات بعـد تقديـم اإلقـرار ،مـا العمـل؟ كما أننـي ذكرت
بعـض البيانـات ناقصـة لعـدم توفرها؟
ال يجـوز للمقـر إعـادة تقديـم أو تعديـل االقـرار بعـد تقديمـه للجهـاز وفـق اآلليـة الموضحـة فـي هـذه
التعليمـات .لذلـك تقـع علـى عاتـق المقـر ،مسـؤولية تقديـم اإلقـرارات وصحـة البيانـات الـواردة بهـا
وتحديثهـا وفـق متطلبـات نظـام اإلفصـاح ،ويتحمـل المقـر والجهـة الخاضعـة ،كل فيمـا يخـص نطـاق
مسـؤولياته وفـق نظـام اإلفصـاح ،تبعـات أي مخالفات للنظـام وهـذه التعليمات .وعليـه ،يُنصح بوضع
خطـة عمليـة للتحضيـر إلعـداد البيانـات الواجبـة اإلفصـاح ولتقديـم اإلقـرارات وتحديثهـا فـي المهـل
المحـددة لذلـك.
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 .9مسـؤول يسـرى عليـه نظـام اإلفصاح ،تولـى صفة جديدة ملزمـة لتقديم إقرار أيضـ ًا ،هل يقدم
إقـرارا أوال عـن الصفة الجديدة؟
ال يقـدم هـذا المسـؤول إقـرار جديـدا عـن المنصـب الجديـد ،ويكتفـي بذكـر الصفـة الجديـدة عنـد تحديـث
اإلقـرار.
 .10هل يدوّن في اإلقرار ما تؤول ملكيته عن طريق الهبة أو اإلرث؟
نعم ،يتم تدوين ذلك في الجدول المخصص لذلك في هذه التعليمات.

 .3أسئلة متعلقة بالبيانات العائلية:
 .1هـل يجـب اإلفصـاح عـن الذمـة الماليـة للزوج/الزوجـة علـى الرغـم مـن أن لـه /لهـا ذمـة ماليـة
مسـتقلة عـن ذمـة المقـر؟
تشـمل الذمـة الماليـة ألغـراض نظـم اإلفصـاح ،الممتلـكات واألصـول واألمـوال والمصالـح االقتصادية
والتجاريـة والماليـة والشـخصية األخـرى وأيـة التزامـات أخـرى داخـل وخـارج الدولـة ،ومـا فـي حكمهـا
وبياناتهـا الماليـة المملوكة بصورة مباشـرة أم غير ذلك للشـخص الذي تسـري عليه أحـكام هذا النظام
أو أبنائـه القصـر.
 .2ما هو المقصود باألبناء القصر؟
هـم أبنـاء المقـر ذكـور ًا وإناثـ ًا الذيـن لـم يبلغـوا سـن ( )21سـنة ميالديـة وقـت تقديـم اإلقـرار أو بلـغ هـذا
السـن ناقـص األهليـة أو فاقدهـا أو محجـور عليـه.

 .4أسئلة متعلقة باألوراق المالية والعمالت الرقمية المملوكة:
 .1هل يمكنني أن أستعين بسعر صرف العملة من أي شركة صرافة؟
ال يجـوز االسـتعانة بسـعر صـرف العملـة المعنيـة مـن أي شـركة صرافـة .وإنمـا يُعتـد بسـعر الصـرف
المحـدد مـن قبـل المصـرف المركـزي للدولـة فقـط فـي تاريـخ تقديـم اإلقـرار.

 .5أسئلة متعلقة بالعقارت:
 .1ما المقصود باسم المالك؟
هـو اسـم المقـر أو أبنائـه القصـر الـذي يظهـر فـي سـند الملكيـة ،أو الوثيقـة ،أو اسـم المقـر الـوارد فـي
الوكالـة العقاريـة الخاصـة سـواء كان التملـك للعقـار كليـ ًا أو جزئيـ ًا داخـل الدولـة أو خارجهـا.
 .2ما المقصود بموقع العقار؟
هـو العنـوان الثابـت فـي سـند الملكيـة ،أو الوثيقـة ،أو الوكالـة العقاريـة سـواء كان العقـار داخـل دولـة
اإلمـارات أو خارجهـا.
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 .3ما هو المقصود بمساحة العقار؟
هـي مسـاحة العقـار الثابتـة فـي سـند الملكيـة ،أو الوثيقـة ،أو الوكالـة العقاريـة سـواء كان العقـار داخـل
الدولـة أو خارجهـا.
 .4ما هو المقصود بنسبة الملكية؟
هـي نسـبة مـا يـؤول للمقـر أو أبنائـه القصـر من ملكية في أي عقار حسـب مـا هو ثابت في سـند الملكية،
أو الوثيقـة ،أو الوكالـة العقاريـة سـواء كان العقار داخل الدولة أو خارجهـا بأي طريقة كانت.
 .5هل يجب اإلفصاح عن األراضي السـكنية أو التجارية أو الزراعية والبيوت السـكنية والتجارية
الممنوحة مـن حكومة أبوظبي “منحة”؟
إذا كانـت هـذه المنحـة مسـجلة باسـم المقـر أو أبنائـه القصـر ولديهـم شـهادة ملكيـة صـادرة باسـمهم
بذلـك ،فإنـه يتـم اإلفصـاح عنهـا فـي خانـة “العقـارات” كمـا ورد ذلـك فـي التعليمـات التنفيذيـة لنظـام
اإلفصـاح مـع إدراج قيمـة سـعر الشـراء بصفـر ( )0فـي الخانـة المخصصـة لذلـك فـي حالة كانـت األرض
فضـاء ،وذكـر أن األرض منحـة فـي خانـة اإليضاحـات .أمـا إذا كانـت األرض مبنيـة فيرجـى ذكـر أن األرض
ً
منحـة فـي خانـة اإليضاحـات وأنـه تـم إقامـة مبانـي عليهـا الحقـا مـع ذكـر مبلـغ تكلفـة البنـاء.

 .6أسئلة متعلقة باألوراق المالية والعمالت الرقمية:
 .1ماذا يندرج تحت بند األوراق المالية؟
األسـهم والسـندات واألذونـات الماليـة التـي تصدرها الشركـــات المسـاهمة والسـندات واألذونـات التي
تصدرهـا الحكومـة االتحاديـة والحكومـات المحليـة والهيئـات العامـة والمؤسسـات العامـة فـي الدولـة
وأيـة أدوات ماليـة أخـرى محليـة أو غيـر محليـة تقبلهـا الهيئـة.
 .2لدي محفظة كيف يتم تقييمها وإدراج بياناتها؟
يتـم تفريـغ مكونـات المحفظـة وفقـ ًا للجـداول ذات العالقـة فـي تاريـخ تقديـم اإلقـرار وتسـجل األوراق
الماليـة ضمـن الجـدول الخـاص باإلقـرار عـن األوراق الماليـة والحصـص فـي الشـركات ،وأمـا األرصـدة
النقديـة المتوفـرة في حسـاب المحفظة فتسـجل بالجـدول الخاص بالديـون التي لصالح المقـر ،وهكذا.

 .7أسئلة متعلقة بالشركات والمؤسسات الفردية واألعمال التجارية والمالية والمهنية:
 .1ما هو المقصود بجنسية الشركة أو جهة اإلصدار؟
هي الدولة التي أنشأت فيها أو أصدرت بها التراخيص للشركة أو لجهة اإلصدار.
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 .8أسئلة متعلقة بالحسابات البنكية واألموال النقدية والودائع والديون:
 .1ما هو المقصود باسم المدين أو المودع لديه؟
هو أي شخص طبيعي او معنوي يتم إيداع أي نقد لديه على سبيل األمانة أو بأي صفة أخرى.
 .2ما هي القيمة التي تظهر بها الودائع والديون والحسابات البنكية؟
يعبـئ المقـر فـي الخانـة المخصصـة للقيمـة الرصيـد القائـم فـي كل حسـاب أو ديـن بالعملـة المـودع بها
وفـي حـال رغـب المقـر بتحويـل المبلـغ للدرهـم اإلماراتـي فيتم ذلك مـن خالل تحويـل أي مبلـغ بالعمالت
األجنبيـة إلـى مـا يعادلهـا بالدرهـم وفق ًا لسـعر الشـراء المعلـن من مصرف اإلمـارات المركـزي في تاريخ
تعبئـة اإلقرار.
 .3هل يتم ذكر الودائع والحسابات البنكية ألبنائي القصر؟
نعـم ،يتـم ذكـر كل مـا ألبنـاء المقـر القصـر ،وذلـك بقيمـة الرصيـد القائـم فـي كل حسـاب وقـت تقديـم
اإلقـرار.
 .4ما هو المقصود بجنسية الجهة المدينة؟
هـي الدولـة التـي أنشـأت فيهـا أو أصـدرت بها التراخيـص للجهـة المدينة أو الجهـة المودعة بهـا األموال
سـواء كانـت بنـك أو مؤسسـة ماليـة أو غيـر مالية أو جنسـية المديـن لألفراد.
 .5ما هو المقصود بجنسية الجهة الدائنة؟
هـي الدولـة التـي أنشـأت فيهـا أو أصـدرت بهـا التراخيـص للجهـة الدائنـة أو جهـة اإلقـراض سـواء كانـت
بنـك أو مؤسسـة ماليـة أو غيـر ماليـة أو جنسـية الدائـن لألفـراد.
 .6ما المقصود بكل ما يشغل الذمة وقت تقديم اإلقرار؟
هـي جميـع مـا علـى المقـر مـن قـروض مقسـطة وغيـر مقسـطة وتسـهيالت ائتمانيـة بمختلـف
أنواعهـا ومسـمياتها وآجالهـا وإقـرارات الديـن وشـيكات وكمبيـاالت وسـندات ألمـر وكفـاالت
وضمانـات أخـرى بمختلـف مسـمياتها الصـادرة مـن المقـر لصالـح الغيـر وذلـك وقـت تقديـم اإلقـرار.
 .7لـدي بطاقـة ائتمانيـة ،هـل يتـم ذكرهـا ضمـن بيانـات جـدول الديـون ،وإذا كانـت اإلجابـة بنعـم،
فمـا هـو الرصيـد الـذي يظهـر فـي البيـان؟
ً
مباشـرة مـن الرصيـد المتوفـر فـي حسـابات المقـر أو أبنائـه القصـر
إذا كانـت البطاقـة االئتمانيـة ُتخصـم
فلا يتـم ذكرهـا ضمـن بيانـات جـدول الديـون ،أمـا إن كانـت البطاقـة االئتمانيـة عبـارة عـن تسـهيل مـن
المؤسسـات الماليـة فيتـم دفـع المبالـغ المسـتغلة ضمن آليـة معينة ففي هـذه الحالة يتـم اإلقرار عن
حسـابات البطاقـات االئتمانيـة ضمـن الجدول الخاص بالديـون ،وتظهر قيمة الدين بالرصيد المسـتغل
مـن حـدود البطاقـة االئتمانيـة وقـت تقديـم اإلقرار.
 .8الزلـت علـى رأس عملـي ،وأنـوي االسـتقالة بعـد عـدة سـنوات ومتوقـع أن أحصـل علـى مكافـأة
نهايـة خدمـة ،هـل أسـجلها كديـن لـي علـى جهـة عملي؟
كال ،ال يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة أثناء استمرار المقر في عمله لدى الجهة دين ًا له.
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 .9أسئلة متعلقة بالمنقوالت ذات القيمة بغرض التجارة:
 .1ما المقصود بالوصف في بيان المنقوالت؟
هـو عبـارة عـن نـوع المنقـول علـى سـبيل المثـال (سـيارة ،دراجـة ناريـة ،تحفـة فنيـة ،معـدن ثميـن ،حجـر
قيّـم ،الـخ) وهـو وصـف للمنقـول.
 .2ما هو الحد األدنى لقيمة المنقوالت التي يتم ذكرها في اإلقرار؟
إن الحـد األدنـى لقيمـة المنقـول هـي مـا تتجـاوز قيمـة مجمـوع النـوع الواحـد  75ألـف درهـم وقـت دخولهـا
فـي ذمـة المقـر ،وكان ذلـك ألغـراض التجـارة.
 .3أمتلك سيارة تغيرت قيمتها مع الوقت فهل أذكر قيمتها وقت دخولها للذمة المالية؟
نعـم تذكـر قيمتهـا وقـت دخولهـا للذمـة الماليـة إذا كانـت مملوكـة بغـرض التجـارة وليـس لالسـتخدام
الشـخصي.
 .4ما تشمله اآلليات من ضمن المنقوالت؟
تشـمل اآلليـات المعـدات الثقيلـة كالحفـارات والسـفن وغيرهـا وأيضـا المعـدات الخفيفـة كالسـيارات
والدراجـة الناريـة والـزوارق وغيرهـا التـي يملكهـا المقـر أو أبنائـه القصـر ألغـراض التجـارة ،والتـي تتجـاوز
قيمتهـا أو مجمـوع قيمتهـا  75ألـف درهـم وقـت دخولهـا ذمـة المقـر.
 .5ماذا يدرج في بيان اإليضاحات؟
يُـدرج فيـه أيـة بيانـات أو معلومـات أو إيضاحـات لـم يتـم ذكرهـا فـي الجـداول المعبـأة والتـي مـن شـأنها
إضفـاء المزيـد مـن التوضيـح.
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