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قرار رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم ( )42لسنة 2021
بشأن إصدار نظام اإلفصاح
رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.
> بعد االطالع على القانون رقم ( )6لسنة  2016بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي وتعديالته.
> وعلى القانون رقم ( )19لسنة  2020بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة.
> وعلـى قـرار رئيـس المجلـس التنفيـذي رقـم ( )7لسـنة  2020بشـأن الئحـة شـؤون موظفـي اإلدارة التنفيذية
فـي الجهـات الحكوميـة.
> وعلـى الالئحـة التنفيذيـة للقانـون رقـم ( )6لسـنة  2016بشـأن المـوارد البشـرية فـي إمـارة أبوظبـي الصـادرة
بقـرار رئيـس دائـرة اإلسـناد الحكومـي رقـم ( )10لسـنة .2020
تقرر ما يلي:
المادة األولى
يُعمل بنظام اإلفصاح المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار ًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

حميد عبيد ابوشبص
رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة
صدر عنا في أبوظبي:
التـــــــاريخ  31 :مارس  2021م.
الموافق  18 :شعبان  1442هـ.
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مادة ()1
التعريفات
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.

ولي العهد

 :ولي عهد أبوظبي.

الحكومة

 :حكومة أبوظبي.

القانون

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

الجهاز

 :جهاز أبوظبي للمحاسبة.

رئيس الجهاز

 :رئيس الجهاز.

الجهات الخاضعة

 :الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفق ًا ألحكام القانون ،وتشمل:

موظفو اإلدارة التنفيذية
بالشركات الخاضعة
مسؤولي الجهات
الخاضعة

والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق واألسواق وكافة
األشخاص االعتبارية العامة التابعة للحكومة ،والشركات المملوكة
بالكامل من الحكومة بشكل مباشر.

(ما عدا المسؤولين والموظفين بالشركات الخاضعة لرقابة الجهاز)
ممن تتضمن مهامهم باألصالة أو بالتفويض ،المسؤولية عن إدارة
أو الرقابة على المال العام أو عن األنشطة الرقابية أو المالية أو
اإلدارية أو التشغيلية (ويشمل ذلك ،على سبيل المثال وليس الحصر،
المسؤولون عن اإلدارات المالية والتجارية والمشتريات والعمليات
والمشاريع والتدقيق الداخلي وما شابه ذلك) ،ومن في حكمهم.
(ج) رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة بالشركات الخاضعة.
(د) موظفو اإلدارة التنفيذية بالشركات الخاضعة.
الموظف

 :الشخص المعين في الجهة الخاضعة بقرار من السلطة المختصة بذلك.

اإلقرار

 :بيان اإلفصاح عن الذمة المالية الواجب تقديمه من ِقبَل الشخص الذي
تسري عليه أحكام هذا النظام ،وفق النموذج الذى يعده ويصدره ويعدله
الجهاز من حين إلى آخر بموجب أحكام هذا النظام.

الذمة المالية

وبياناتها المالية المملوكة بصورة مباشرة أم غير ذلك للشخص الذي
تسري عليه أحكام هذا النظام أو زوجه أو أوالده وبناته القصر ومن يكون
وليا أو وصي ًا أو قيم ًا عليهم.

العهد الجهاز بممارسة اختصاصاته عليها.
كبار موظفي الحكومة

في حكمهم.
اإلدارة التنفيذية الحكومية  :الوكالء ومدراء العموم والمدراء التنفيذيين في الجهات الخاضعة ،ومن في
حكمهم ،أي ًا كانت أداة تعيينهم.
رؤساء وأعضاء مجالس

 :رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة بالشركات الخاضعة لرقابة الجهاز وفق

اإلدارة بالشركات

 :الممتلكات واألصول واألموال والمصالح االقتصادية والتجارية والمالية
والشخصية األخرى وأية التزامات أخرى داخل وخارج الدولة ،وما في حكمها

(ج) أي جهة تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن النسبة المذكورة في
الفقرة السابقة أو تدعمها مالي ًا بشكل مباشر أو غير مباشر ،يكلف ولى

 :رؤساء الدوائر الحكومية ،وأعضاء اللجان التابعة للمجلس التنفيذي ،ومن

(ب) فئة المسؤولين والموظفين بالجهات الخاضعة وبالشركات الحكومية
والشركات التابعة لها الخاضعة لرقابة الجهاز وفق ًا ألحكام القانون

الخاضعة لرقابة الجهاز) ،و/أو ( )2مسؤولو وموظفو الجهات الخاضعة

مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة ،والشركات التي تساهم
مباشر منفردة أو بصفة مشتركة بنسبة تزيد على  25%من رأسمالها.

( :أ ) مسؤولو وموظفو اإلدارة التنفيذية الحكومية.

في الجهات الخاضعة (ما عدا المسؤولين والموظفين بالشركات

(ب) الشركات المملوكة بالكامل من الجهات أو الشركات الحكومية بشكل
فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير

وفق أحكام القانون وهذا النظام.

اآلتي وصفهم )1( :رؤساء وأعضاء مجالس األمناء ومجالس اإلدارات

(أ) الدوائر المحلية والبلديات والهيئات والمؤسسات والمجالس واألمانات
العامة واألجهزة والدواوين والشرطة والجهات األمنية المحلية

 :موظفو ومسؤولي اإلدارة التنفيذية بالشركات الخاضعة لرقابة الجهاز

الئحة إجراءات مكافحة
الفساد
السنة

 :الالئحة الصادرة من رئيس الجهاز وفق ًا ألحكام القانون والتي تتضمن
ضوابط وإجراءات التحقيق اإلداري والقواعد األخرى ذات الصلة.
 :السنة المالية الميالدية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في  31ديسمبر من
كل عام.

القطاع

 :قطاع النزاهة ومكافحة الفساد بالجهاز.

أحكام القانون وهذا النظام.

الخاضعة
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مادة ()2
نطاق التطبيق
 .1فئات التطبيق
ً
أوال :مــع مراعــاة أحــكام البنــد “ثانيـ ًا” أدنــاه مــن هــذه المــادة ،تســري أحــكام هــذا النظــام علــى
األشــخاص مــن الفئــات التاليــة:
(أ) كبار موظفي الحكومة ومن في حكمهم.
(ب) مسؤولو الجهات الخاضعة ومن في حكمهم.
(ج) موظفــو الجهــات الخاضعــة وأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري ألغــراض التحقيــق
اإلدار ي.
ً
ثاني ًا :يصــدر رئيــس الجهــاز قــرار ا بطريقــة تطبيــق هــذا النظــام علــى الفئــات المذكــورة فــي
ً
“أوال” مــن هــذه المــادة ،وذلــك وفــق أحــكام المــادة ( )12أدنــاه مــن هــذا النظــام.
البنــد
 .2يستثنى من تطبيق أحكام نظام اإلفصاح األشخاص من الفئات التالية:
(أ) أعضاء المجلس الوطني االستشاري.
(ب) أعضاء السلطة القضائية.
(ج) األشــخاص مــن الفئــة المذكــورة فــي البنــد  1مــن هــذه المــادة مــن الذيــن يســري
عليهــم نظــام اإلفصــاح عــن الذمــة الماليــة بموجــب أحــكام قانــون آخــر ،علــى أن تقــوم
الجهــة المختصــة أو الشــخص المعنــي وفــق مقتضــى الحــال ،بإرســال نســخة
للجهــاز مــن اإلفصــاح المذكــور خــال عشــرين يومــ ًا مــن تاريــخ تقديمــه ،وذلــك
للدراســة والتحليــل اســتناد ًا ألحــكام هــذا النظــام وللتنســيق مــع الجهــة المذكــورة
فــي ذلــك الشــأن.
(د) أي فئــة أو شــخص يــرى رئيــس الجهــاز إعفــاءه وفــق مــا يــراه مناســب ًا للمصلحــة
العامــة.
مادة ()3
تقديم اإلقرار
علــى األشــخاص الذيــن تســري عليهــم أحــكام هــذا النظــام تقديــم إقــرار للجهــاز لإلفصــاح عــن
ذمتهــم الماليــة وعنــد تركهــم المنصــب أو الوظيفــة ألي ســبب مــن األســباب ،وتحديــث اإلقــرار،
وذلــك وفقــا للمواقيــت التاليــة:
ً
أوال :شــاغلو المناصــب والوظائــف المعينــون قبــل تاريــخ نشــر نظــام اإلفصــاح فــي الجريــدة
الرســمية
يقدم األشخاص من هذه الفئة إقرارات لإلفصاح عن ذمتهم المالية على النحو اآلتي:
1 .اإلقرار األول ،خالل تسعين يوم عمل من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
2 .تحديــث اإلقــرار ،خــال ســتين يــوم عمــل مــن نهايــة كل ســنة مــن تاريــخ تقديمــه آلخــر إقــرار،
مــا بقــي فــي المنصــب أو الوظيفــة .دون تحديــد لعــدد مــرات تقديــم تحديــث اإلقــرار ألي
ســبب مــن األســباب الموجبــة ذلــك وفــق أحــكام هــذا النظــام.
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3 .اإلقــرار النهائــي ،خــال ســتين يومــا عمــل مــن تاريــخ إعفائــه مــن جميــع المناصــب أو
الوظائــف أو إحالتــه للتقاعــد او تركــه لهــا.
4 .امتثاال لطلب من الجهاز بتقديم اإلقرار وفق ما يراه مناسب ًا للمصلحة العامة.
ثاني ًا :شاغلو المناصب والوظائف المعينون بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية
يقدم األشخاص من هذه الفئة إقرارات لإلفصاح عن ذمتهم المالية على النحو اآلتي:
1 .اإلقــرار األول ،خــال ســتين يــوم عمــل مــن تاريــخ صــدور قــرار التعييــن أيــا كانــت أداة
التعييــن.
2 .تحديــث اإلقــرار ،خــال ســتين يــوم عمــل مــن نهايــة كل ســنة مــن تاريــخ تقديمــه آلخــر إقــرار،
مــا بقــي فــي المنصــب أو الوظيفــة .دون تحديــد لعــدد مــرات تقديــم تحديــث اإلقــرار ألي
ســبب مــن األســباب الموجبــة لذلــك وفــق أحــكام هــذا النظــام.
3 .اإلقــرار النهائــي ،خــال ســتين يومــا عمــل مــن تاريــخ إعفائــه مــن جميــع المناصــب أو
الوظائــف أو إحالتــه للتقاعــد او تركــه لهــا.
4 .امتثاال لطلب من الجهاز بتقديم اإلقرار وفق ما يراه مناسب ًا للمصلحة العامة.
ثالث ًا :فــي جميــع األحــوال ،يجــب علــى االشــخاص مــن الفئــات المذكــورة فــي الفقرتيــن أوال
وثانيــا أعــاه مــن هــذه المــادة ،فــي حــال تــم تعيينهــم بمناصــب أو وظائــف إضافيــة أو عزلهــم
مــن أي منهــا أو تركهــم لهــا خــال ســنة اإلفصــاح المعنيــة ،القيــام باإلفصــاح عــن ذلــك ضمــن
إجــراء تحديــث اإلقــرار الســنوي التالــي الواجــب التقديــم.
مادة ()4
إجراءات تقديم اإلقرار
1 .يقــوم األشــخاص المعنيــون ،ممــن تســري عليهــم أحــكام هــذا النظــام ،بتقديــم إقــرارات
الذمــة الماليــة وفق ـ ًا لإلجــراءات التاليــة:
(أ) الدخول إلى الموقع اإللكتروني للجهاز.
(ب) تعبئــة اإلقــرار وفــق النمــوذج المعتمــد مــن حيــن إلــى آخــر مــن الجهــاز ،ببيانــات ذمتــه
الماليــة والمســتندات الداعمــة وفــق متطلبــات النظــام ،وتقديــم نســخة مطبوعــة
وموقعــة ،أو نســخة إلكترونيــة منــه عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي للجهــاز.
2 .علــى مقــدم إقــرار الذمــة وفــق البنــد  1أعــاه ،االلتــزام بتعبئــة اإلقــرار بالبيانــات والمعلومات
الصحيحــة والســليمة عــن ذمتــه المالية.
3 .فــي جميــع األحــوال ،يجــوز للجهــاز تحديــد أي وســيلة أخــرى لتقديــم اإلقــرار ،متــى مــا رأى
ذلــك مناســب ًا.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
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مادة ()5
فحص اإلقرار
تتولى اإلدارة المعنية بالجهاز األعمال اآلتية:
1 .فحــص اإلقــرار للتأكــد مــن اتبــاع التعليمــات الــواردة فــي نمــوذج اإلقــرار فــي تعبئــة اإلقــرار
شـ ً
ـكال ،ومــن صحــة البيانــات الــواردة بــه.
2 .حفــظ وتحليــل وتبويــب البيانــات الــواردة فــي اإلقــرارات ،وإعــداد ومســك الســجالت التــي
تنظــم العمــل.
3 .مراجعــة اإلقــرارات المقدمــة مــن حيــن إلــى آخــر وفــق أحــكام المــادة ( )3مــن هــذا النظــام
(تقديــم اإلقــرار) ،ومقارنتهــا بالبيانــات الــواردة فــي ســجل بيانــات الذمــة الماليــة المحتفــظ
بهــا لــدى الجهــاز ،وإبــداء الــرأي حولهــا ورفــع تقريــر لرئيــس الجهــاز بذلــك.
مادة ()6
لجان الفحص
1 .لرئيــس الجهــاز وبنــاء علــى تقريــر مــن اإلدارة المعنيــة ،إصــدار قــرار بتشــكيل لجنــة مــن
موظفــي الجهــاز أو مــن ذوي الخبــرة مــن خارجــه وفقــا لتقديــره ،لفحــص كل إقــرار علــى
حــدة ،مــع مراعــاة المناصــب والمســتويات الوظيفيــة لمقدمــي اإلقــرارات ،وذلــك للتحقــق
مــن صحــة المعلومــات الــواردة بــه وإلبــداء الــرأي الفنــي فــي حــال أظهــر فحــص تحديــث
اإلقــرار أو اإلقــرار النهائــي وفــق المــادة ( )3مــن هــذا النظــام تغييــر ًا فــي الذمــة الماليــة
يشــتبه بأنــه نتــاج عمــل مــن أعمــال اإلثــراء غيــر المشــروع.
2 .ألغــراض هــذه المــادة ،يعتبــر تغييــر ًا فــي الذمــة الماليــة يشــتبه أنــه نتــاج عمل غير مشــروع،
كل مــال منقــول أو غيــر منقــول أو منفعــة أو حــق عينــي أو حــق انتفــاع يحصــــل عليــه أي
شــخص تســـــري عليــــه أحــكام هــذا النظــام لنفســه أو لغيــره بســبب اســتغالل المنصــب
أو الوظيفــة أو الصفــة ،أو أي زيــادة تطــرأ علــى مالــه أو علــى مــال زوجــه أو أوالده وبناتــه
القصــر ومــن يكــون ولي ـ ًا أو وصي ـ ًا او قيم ـ ًا عليهــم بعــد توليــه الوظيفــة أو قيــام الصفــة،
ســواء كان ذلــك بصــورةِ مباشــرة أم غيــر ذلــك ،وكان ال يتناســب ومواردهــم ،وعجــز ذلــك
الشــخص عــن إثبــات مصــدر مشــروع للمــال محــل الفحــص

مادة ()8
اإلقرار لمصلحة التحقيق اإلداري
1 .للقطــاع طلــب االطــاع علــى أي إقــرار عــن الذمــة الماليــة ألغــراض أعمــال التحقيــق اإلداري
فــي أي بــاغ يرتبــط باإلقــرار المعنــي ،وفــق تقديــر مديــر عــام القطــاع.
2 .للقطــاع الطلــب مــن المشــتبه بهــم تقديــم إقــرار عــن الذمــة الماليــة ألغــراض التحقيــق
اإلداري وفــق الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي الئحــة إجــراءات مكافحــة الفســاد.
مادة ()9
سرية المعلومات
1 .تعتبــر اإلقــرارات وكافــة الوثائــق والمعلومــات والبيانــات المتعلقــة بهــا ســرية ،وال يجــوز
نســخها أو إفشــائها أو تداولهــا أو االطــاع عليهــا مــن قبــل الغيــر أيـ ًا كان ،مــا عــدا المصرح
لهــم بذلــك بموجــب القوانيــن المنظمــة أو بطلــب مــن القضــاء.
2 .يحظــر علــى المطلعيــن علــى اإلقــرارات بحكــم عملهــم فــي الجهــاز اإلفشــاء أو التــداول،
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،ألي معلومــة عــن اإلقــرارات المقدمــة للجهــاز ،ويعاقــب
المخالــف تأديبي ـ ًا بإنهــاء خدمتــه ويحــال للنيابــة العامــة.
مادة ()10
العقوبات
تطبق العقوبات الواردة في المادة ( )38من القانون على المخالفين ألحكام هذا النظام.
مادة ()11
إبالغ الجهاز
علــى كل جهــة خاضعــة إبــاغ الجهــاز عــن أي شــخص تنطبــق عليــه أحــكام هــذا النظــام ،وذلــك
خــال أربعــة عشــر يــوم عمــل مــن تاريــخ ســريان النظــام عليــه .وعلــى هــذه الجهــات ،كل فــي
حــدود اختصاصــه ،تزويــد الجهــاز بمــا يطلبــه مــن بيانــات وإيضاحــات ومعلومــات بشــأنهم.

مادة ()7
تقرير الفحص
تقــوم لجنــة الفحــص بإعــداد تقريــر عــن إقــرار الذمــة الماليــة التــي قامــت بفحصــه ،علــى أن
يحتــوي التقريــر علــى نتيجــة الفحــص والتوصيــة المناســبة بشــأنه ،إمــا بالحفــظ اإلداري ،أو
التحقيــق اإلداري ،أو اإلحالــة للنيابــة العامــة.
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مادة ()12
األحكام االنتقالية
1 .ألغــراض تطبيــق هــذا النظــام تنقســم الفئــات التــي يســرى عليهــا هــذا النظــام ،إلــى
الشــرائح اآلتيــة:
(أ ) الشــريحة األولــى ،وتشــمل كبــار موظفــي الحكومــة ومســؤولي الجهــات الخاضعــة – مــا
عــدا رؤســاء وأعضــاء مجالــس اإلدارة بالشــركات الخاضعــة وموظفــي اإلدارة التنفيذية
الشــركات الخاضعة.
(ب) الشــريحة الثانيــة ،وتشــمل رؤســاء وأعضــاء مجالــس اإلدارة بالشــركات الخاضعــة
وموظفــي اإلدارة التنفيذيــة بالشــركات الخاضعــة ،المملوكــة لإلمــارة بنســبة  100%مــن
أســهم الشــركة .ســواء العاملــة داخــل الدولــة أو خارجهــا.
(ج) الشــريحة الثالثــة ،وتشــمل رؤســاء وأعضــاء مجالــس اإلدارة بالشــركات الخاضعــة
وموظفــي اإلدارة التنفيذيــة بالشــركات الخاضعــة ،المملوكــة لإلمــارة بنســبة تقــل عــن
 100%وتزيــد عــن  50%مــن أســهم الشــركة ،ســواء العاملــة داخــل الدولــة أو خارجهــا.
(د) الشــريحة الرابعــة ،وتشــمل رؤســاء وأعضــاء مجالــس اإلدارة بالشــركات الخاضعــة
وموظفــي اإلدارة التنفيذيــة بالشــركات الخاضعــة ،المملوكــة لإلمــارة بنســبة تقــل عــن
 50%وتزيــد عــن  25%مــن أســهم الشــركة ،ســواء العاملــة داخــل الدولــة أو خارجهــا.
2 .تطبــق أحــكام هــذا النظــام علــى شــرائح الفئــات المذكــورة الموصوفــة فــي البنــد  .1مــن
هــذه المــادة ،علــى النحــو التالــي:
(أ ) الشــريحة األولــى المشــار إليهــا فــي البنــد ( .1أ) أعــاه ،وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ ســريان
النظــام.
(ب) الشــرائح المشــار إليهــا فــي البنــود ( .1ب) ،و(جـــ) و(د) أعــاه ،وذلــك بموجــب قــرارات
يصدرهــا رئيــس الجهــاز مــن حيــن إلــى آخــر وفــق مــا يــراه مناســب ًا.
مادة ()13
األحكام العامة
1 .يصدر الجهاز ،متى ما رأى ذلك مناسب ًا ،أية تعليمات إضافية لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2 .يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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