قانون رقم ( )19لسنة 2020
بشأن إعادة تنظيم

جهاز أبوظبي للمحاسبة

والمعدل بالقانون رقم ( )9لسنة 2022

نحن خليفة بن زايد آل نهيان،
حاكم أبوظبي.
-

بعـد االطلاع علـى القانـون رقـم ( )1لسـنة  1974بإعـادة تنظيـم الجهـاز
الحكومـي فـي إمـارة أبوظبـي وتعديالتـه.
وعلـى القانـون رقـم ( )2لسـنة  1971فـي شـأن المجلـس االستشـاري
الوطنـي وتعديالتـه.
وعلـى القانـون رقـم ( )2لسـنة  2000فـي شـأن معاشـات ومكافـآت
التقاعـد المدنيـة إلمـارة أبوظبـي وتعديالتـه.
وعلـى القانـون رقـم ( )23لسـنة  2006بشـأن دائـرة القضـاء فـي إمـارة
أبوظبـي وتعديالتـه.
وعلى القانون رقم ( )14لسنة  2008بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة.
وعلـى القانـون رقـم ( )6لسـنة  2016بشـأن المـوارد البشـرية فـي إمـارة
أبوظبـي وتعديالتـه.
وعلـى القانـون رقـم ( )1لسـنة  2017بشـأن النظـام المالـي لحكومـة
أ بو ظبـي .
وعلى القانون رقم ( )16لسنة  2019بإنشاء هيئة أبوظبي الرقمية.
وعلى القانون رقم ( )18لسنة  2019بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.
وعلى القانون رقم ( )4لسنة  2020بشأن إنشاء دائرة اإلسناد الحكومي.
وعلـى القانـون رقـم ( )19لسـنة  2020بشـأن إعـادة تنظيـم جهـاز أبوظبـي
للمحاسـبة.
وعلـى قانـون العقوبـات الصـادر بالقانـون االتحـادي رقـم ( )3لسـنة 1987
وتعديالتـه.
وعلـى قانـون اإلجـراءات الجزائيـة الصـادر بالقانـون االتحـادي رقـم ()35
لسـنة  1992وتعديالتـه.
وعلـى القانـون االتحـادي رقـم ( )12لسـنة  2014بشـأن تنظيـم مهنـة
مدققـي الحسـابات وتعديالتـه.
وعلـى القانـون االتحـادي رقـم ( )2لسـنة  2015بشـأن الشـركات التجاريـة،
وتعديالتـه.
وبناء على ما عُ رض على المجلس التنفيذي ،وموافقة المجلس عليه.

أصدرنا القانون اآلتي:
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| الفصل األول :تعريفات

مادة ()1
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل
منهــا ،مــا لــم يــدل ســياق النــص علــى خــاف ذلــك:
الدولـة

 :اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

 :إمارة أبوظبي.

الحاكم

 :حاكم أبوظبي.

الحكومة

 :حكومة أبوظبي.

الجهـاز

 :جهاز أبوظبي للمحاسبة.

جهات االختصاص

 :الجهــات واللجــان الســيادية والقضائيــة والرقابيــة والشــرطية
واألمنيــة والجهــات األخــرى ،كل حســب اختصاصــه .التابعــة لحكومــة
اإلمــارة أو لحكومــة الدولــة.

الجهات الخاضعة

 :الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفق ًا ألحكام هذا القانون.

رئيس الجهاز

 :رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

نائب الرئيس

 :نائب رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

الئحة تنظيم شؤون  :الئحــة تنظيميــة يصدرهــا الحاكــم تحــدد واجبــات رئيــس الجهــاز،
واألعمــال المحظــورة عليــه وآليــة مســاءلته ومكافأتــه الســنوية
رئيس الجهاز
وإجازاتــه ،وأيــة بــدالت أو عــاوات أو أيــة امــور تنظيميــة أخــرى.
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المدراء العموم

 :المدراء العموم في الجهاز.

اإلدارة التنفيذية

 :الــوكالء ومــدراء العمــوم والمــدراء التنفيذييــن فــي الجهــات الخاضعــة
ومــن فــي حكمهــم ،أيـ ًا كانــت أداة تعيينهــم.

كبار موظفي
الحكومة

 :رؤســاء الدوائــر الحكوميــة ،وأعضــاء اللجــان التابعــة للمجلــس
التنفيــذي ،ومــن فــي حكمهــم.
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مسؤولي الجهات
الخاضعة

( :أ) مسؤولي وموظفي اإلدارة التنفيذية،
(ب) رؤســاء وأعضــاء مجالــس األمنــاء ومجالــس اإلدارات،
والمســؤولين عــن الحوكمــة ،وأعضــاء اإلدارات التنفيذيــة ومــن فــي
حكمهــم بالجهــات الخاضعــة وبالشــركات الحكوميــة والشــركات
التابعــة لهــا الخاضعــة لرقابــة الجهــاز وفقــ ًا ألحــكام هــذا القانــون،
أي ًا كانت أداة تعيينهم.

الموظف

 :الشــخص المعيــن فــي الجهــة الخاضعــة بقــرار مــن الســلطة
المختصــة بذلــك.

الوظيفة العامة

 :أي وظيفــة اتحاديــة أو محليــة ســواء كانــت تشــريعية ،أو تنفيذيــة
أو رقابيــة أو إداريــة وتشــمل القيــام بأعبــاء الســلطة العامــة فــي
الــوزارات والدوائــر الحكوميــة أو التكليــف مــن إحــدى الســلطات العامة
للقيــام بعمــل معيــن أو رئاســة وعضويــة مجالــس اإلدارات واإلدارات
التنفيذيــة فــي الهيئــات والمؤسســات العامــة والشــركات المملوكــة
كليــا أو جزئيــا للحكومــة اإلتحاديــة أو الحكومــات المحليــة.

الئحة الموارد
البشرية

 :الئحــة المــوارد البشــرية لموظفــي الجهــازُ ،
وتعنــى بشــؤون تعييــن
موظفــي الجهــاز ودرجاتهــم ورواتبهــم وبدالتهــم ومكافآتهــم وتقييــم
أدائهــم وترقياتهــم وواجباتهــم واألعمــال المحظــورة عليهــم وآليــة
محاســبتهم وإنهــاء خدماتهــم ،وأيــة ضوابــط أخــرى ذات عالقــة.

العمل الخاص

 :األعمــال الماليــة أو التجاريــة أو المهنيــة أو عضويــة مجالــس اإلدارة أو
العمــل لــدى الغيــر بأجــر أو بــدون أجــر أو تملــك المؤسســات الفردية أو
حصــص أو أســهم الشــركات – مــا عــدا شــركات المســاهمة العامــة،
واألعمــال األخــرى المحــددة فــي الئحــة المــوارد البشــرية لموظفــي
الجهــاز.

الرقابة

 :األعمــال المتعلقــة بالتدقيــق والمراجعــة والفحــص والتقييــم
والتفتيــش والتحقيــق والتحليــل فــي حســابات الجهــات الخاضعــة
وأنظمــة الرقابــة المطبقــة بهــا.

اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﻬﺮس
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أنظمة الرقابة

 :وتشــمل ،علــى ســبيل الحصــر ،نظــم الحوكمــة والرقابــة الداخليــة
المتعلقــة باألنظمــة واألنشــطة الماليــة والمحاســبية واإلداريــة
والتشــغيلية ونظــم المعلومــات لــدى الجهــات الخاضعــة.

المخالفــات الماليــة  :المخالفات المالية واإلدارية وفقا ألحكام هذا القانون.
واإلداريــة

8

الفساد المالي
واإلداري

 :أي فعل يعد مخالفة مالية أو إدارية وفق ًا ألحكام هذا القانون.

البيانات المالية

 :التقريــر المالــي الســنوي النظامــي المعــد وفــق معاييــر محاســبية
متعــارف عليهــا لبيــان أداء وحــدة اقتصاديــة.

قواعد تعيين
مدققي الحسابات
ومعايير تدقيق
البيانات المالية
للجهات الخاضعة

 :قواعــد تعييــن مدققــي الحســابات ،ومعاييــر تدقيــق البيانــات الماليــة
للجهــات الخاضعــة الصادريــن مــن الجهــاز ،مــع مراعــاة التشــريعات
الخاصــة بالشــركات التابعــة المدرجــة فــي األســواق الماليــة فــي الدولة
والشــركات التابعــة المنشــأة خــارج الدولــة ومتطلبــات التشــريعات
الحاكمــة للنظــام المالــي للحكومــة.

الئحة النزاهة
والشفافية

 :الئحــة يصدرهــا رئيــس الجهــاز وفقــ ًا ألحــكام هــذا القانــون تتضمــن
مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمحاســبة واألمانــة ومكافحــة الفســاد
فــي الوظيفــة العامــة وتوعيــة الموظفيــن والمتعامليــن مــع الجهــات
الخاضعــة.

الئحة إجراءات
مكافحة الفساد

 :الئحــة تصــدر مــن رئيــس الجهــاز تتضمــن ضوابــط وإجــراءات التحقيــق
اإلداري وفقـ ًا ألحــكام هــذا القانــون ،وأيــة قواعــد أخــرى ذات عالقــة.

نظام اإلفصاح

 :قواعــد تصــدر مــن الجهــاز لتنظيــم أحــكام وآليــة اإلفصــاح عــن الذمــم
الماليــة واإلفصاحــات األخــرى ذات الصلــة بالتحقيــق اإلداري وفقــ ًا
ألحــكام هــذا القانــون.

مدقق الحسابات

 :مدقــق الحســابات المنــوط بــه تدقيــق البيانــات المالية وإعــداد وتوقيع
تقريــر تدقيــق والبيانــات الماليــة والتقاريــر ذات الصلــة المتعلقــة
بشــأن التأكيــدات علــى فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة ورقابــة االلتــزام
وبيــان أداء الخدمــة.

المدقق الداخلي

 :الموظــف المنــوط بــه اإلشــراف علــى أعمــال التدقيــق الداخلــي وإعــداد
وتوقيــع تقاريــر التدقيــق الداخلــي.
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ُ
المب ّلغ

 :الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذى يقــوم بالتعــاون مــع الجهــاز أو
أي مــن الجهــات الخاضعــة أو الجهــات األخــرى ذات االختصــاص ،أو
ٍ
اإلبــاغ عــن أي أمــر يقــع ضمــن اختصاصــات الجهــاز وفقـ ًا ألحــكام هــذا
القانــون.

الشاهد

 :الشــخص الــذى يدلــى بشــهادة مبنيــة علــى معرفــة أو ادعــاء بمعرفــة
وقائــع أو بيانــات معينــة أو االطــاع بهــا أو عــن القيــام بفعــل أو
االمتنــاع عــن القيــام بــه ،تكــون قــد ترتبــت عــن الوقائــع أو األفعــال
المذكــورة أو االمتنــاع عنهــا ،مخالفــة مــن مخالفــات الفســاد المالــي أو
اإلداري المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

الهيكل التنظيمي
العام

 :نظــام إداري عــام للجهــاز يتضمــن القطاعــات الفنيــة والمســاندة
الرئيســية بالجهــاز ومســمياتها ومهامهــا ومســؤولياتها ،وال يشــمل
الهيكليــة الداخليــة والفرعيــة التفصيليــة لهــذه القطاعــات أو مهامهــا،
أو النظــم اإلداريــة والتشــغيلية للهيــكل التنظيمــي المعتمــد.
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الباب الثاني:
الجهاز وأهدافه وتنظيم شؤونه
الفصل األول:
								
شؤون الجهاز
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الفصل الثاني:
								
تشكيل الجهاز
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الفصل الثالث:
		
رئيس الجهاز ونائب الرئيس والمدراء العموم وموظفي الجهاز
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| الفصل األول :شؤون الجهاز
مادة ()2
التعريف بالجهاز
جهــاز أبوظبــي للمحاســبة هيئــة عامــة ،وهــو الجهــة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة والنزاهة
والشــفافية فــي اإلمــارة ،تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة وباألهليــة القانونيــة الالزمــة لممارســة
نشــاطها وتحقيــق أهدافهــا ،وباالســتقالل المالــي واإلداري ،وتتبــع الحاكــم مباشــرة.
مادة ()3
أهداف الجهاز
يهــدف الجهــاز إلــى الرقابــة علــى المال العام والمســاهمة مــع الجهات األخــرى ذات االختصاص
فــي حمايتــه مــن خــال مــا يلي:
1 .الرقابــة علــى األنشــطة الماليــة والتشــغيلية فــي الجهــات الخاضعــة للـــتأكد مــن كفاءتهــا
وفاعليتهــا واقتصاديتهــا واالســتخدام األمثــل للمــوارد العامــة.
2 .مكافحــة الفســاد المالــي واإلداري وإرســاء المبــادئ العامــة لتعزيــز إدارة مخاطــر الفســاد
والكشــف عنــه ومعالجــة أســبابه ومحاســبة مرتكبيــه لحمايــة المــوارد الماليــة والمــال
العــام.
3 .تعزيــز وترســيخ مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســائلة وممارســات اإلدارة الســليمة
فــي الحكومــة والجهــات الخاضعــة بمــا يعــزز ســمعة اإلمــارة والثقــة فــي نظامهــا المالــي
واالقتصــادي.
4 .االرتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة في اإلمارة.
مادة ()4
مقر الجهاز

مادة ()5
الشؤون المالية للجهاز
1 .يكــون للجهــاز موازنــة مســتقلة تعتمــد مــن الحاكــم وتلحــق بالموازنــة العامــة لإلمــارة
ويكــون لرئيــس الجهــاز كافــة الســلطات والصالحيــات الالزمــة فــي إدارتهــا وتنفيذهــا وإجــراء
المناقــات بيــن أبوابهــا وبنودهــا وفقـ ًا لألنظمــة واللوائــح الماليــة واإلداريــة المعتمــدة فــي
الجهــاز ،وذلــك ضمان ـ ًا الســتقاللية الجهــاز عــن الجهــات الخاضعــة.
2 .يطبق الجهاز في تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.
3 .تبــدأ الســنة الماليــة للجهــاز فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي الحــادي والثالثيــن
مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام.
4 .يكــون للجهــاز مدقــق حســابات أو أكثــر مــن المدققيــن المعتمديــن لتدقيــق الحســابات
والبيانــات الماليــة للجهــاز يصــدر بتعيينــه قــرار مــن رئيــس الجهــاز بنــاء علــى قواعــد تعييــن
مدققــي الحســابات ويــزاول أعمالــه اســتنادا لمعاييــر تدقيــق البيانــات الماليــة للجهــات
الخاضعــة ،أو أيــة معاييــر أخــرى يراهــا الجهــاز مناســبة.

| الفصل الثاني :تشكيل الجهاز
مادة ()6
الهيكل التنظيمي
يصــدر رئيــس الجهــاز الهيــكل التنظيمــي العــام للجهــاز بعــد اعتمــاده مــن الحاكــم بتوصيــةٍ
منــه ،ويكــون متضمنــ ًا قطــاع للتدقيــق والرقابــة والمحاســبة ،وقطــاع للنزاهــة ومكافحــة
ٍ
كاف مــن القطاعــات الفنيــة والمســاندة المختلفــة،
الفســاد المالــي واإلداري إضافـ ًـة إلــى عــدد
وذلــك لتنفيــذ اختصاصــات وصالحيــات الجهــاز المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ،يتــم
تنظيــم مهامهــا ومســؤولياتها وتســميتها فــي الهيــكل التنظيمــي العــام وفقــ ًا ألحــكام هــذا
القانــون والتشــريعات الصــادرة بموجبــه .ولرئيــس الجهــاز إصــدار وتعديــل الهيكليــة الداخليــة
للقطاعــات ومهامهــا ،والنظــم اإلداريــة والتشــغيلية للهيــكل التنظيمــي المعتمــد بمــا يحقــق
أهــداف الجهــاز ،كل ذلــك بمــا ال يخــل باإلطــار العــام للهيــكل التنظيمــي المعتمــد.

يكون مقر الجهاز الرئيسي بمدينة أبوظبي ،ويجوز إنشاء فروع له في اإلمارة بقرار من رئيس
الجهاز.

12

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

اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﻬﺮس

اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﻬﺮس

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

13

| الفصل الثالث :رئيس الجهاز ونائب الرئيس
والمدراء العموم وموظفي الجهاز
مادة ()7
رئيس الجهاز ومعاونوه
1 .يكــون للجهــاز رئيس ـ ًا مــن مواطنــي الدولــة يصــدر بتعيينــه مرســوما أميــري ،ويكــون بدرجــة
رئيــس دائــرة.
2 .يجــوز أن يكــون لرئيــس الجهــاز نائبــا أو أكثــر مــن مواطنــي الدولــة ،يصــدر بتعيينــه مرســوم
ـاء علــى اقتــراح الرئيــس ،ويكــون بدرجــة وكيــل دائــرة ،ويجــوز أن يعهــد إليــه رئيــس
أميــري ،بنـ ً
الجهــاز ببعــض اختصاصاتــه،
3 .يكــون للقطاعــات الرئيســية للجهــاز مــدراء عمــوم مــن مواطنــي الدولــة يصــدر بتعيينهــم
قــرار مــن الحاكــم بنــاء علــى اقتــراح رئيــس الجهــاز.
4 .تنظــم الئحــة شــؤون رئيــس الجهــاز األمــور اإلداريــة والتنظيميــة الخاصــة بمنصــب رئيــس
الجهــاز.
مادة ()8
مهام رئيس الجهاز
يمارس رئيس الجهاز المهام المحددة له وفق ًا ألحكام هذا القانون ،وعلى األخص ما يأتي:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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1إعداد الموازنة السنوية للجهاز واعتمادها من الحاكم ،واإلشراف على تنفيذها.
2اعتماد اإلستراتيجية والخطة السنوية واإلشراف على تنفيذها.
3رفــع تقريــر الجهــاز المتعلــق بتدقيــق التقاريــر الســنوية للبيانــات الماليــة للحكومــة إلــى
الحاكــم.
4رفع تقرير سنوي عن أعمال الجهاز والتقارير األخرى حسب الحاجة ،إلى الحاكم.
5التحقيــق اإلداري مــع كبــار موظفــي الحكومــة ومســؤولي الجهــات الخاضعــة المخالفيــن
ألحــكام هــذا القانــون.
6إصــدار األنظمــة واللوائــح الماليــة واإلداريــة الداخليــة التــي تنظــم أعمــال الجهــاز وشــؤون
موظفيــه.
7إصــدار القــرارات الالزمــة بشــأن األنظمــة واللوائــح والمعاييــر والقواعــد والمنهجيــات
المتعلقــة بممارســة اختصاصــات الجهــاز.
8إعتماد البيانات المالية للجهاز.
9تعيين مدقق الحسابات للجهاز.

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

اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﻬﺮس

	10.تمثيل الجهاز أمام القضاء والغير ،وله أن يفوض أو ينيب غيره في ذلك.
	11.أية مهام أخرى يكلفه بها الحاكم.
مادة ()9
اليمين القانونية
1 .يؤدي رئيس الجهاز أمام الحاكم اليمين القانونية التالية قبل مباشرته لمهام منصبه:
“أقســم باللــه العظيــم أن أكــون مخلصـ ًا للحاكــم والبــاد ،وأن أحتــرم الدســتور والقانــون،
وأن أؤدي واجبــى بأمانــة وصــدق ،وأن أرعــى مصالــح الشــعب رعايــة كاملــة ،وأن أحافــظ
محافظــة تامــة علــى كيــان البــاد وأموالهــا ،وأن أحافــظ علــى ســرية المعلومــات ،وهللا
علــى مــا أقــول شــهيد”.
2 .يــؤدي بقيــة موظفــي الجهــاز ،بمــا فيهــم نائــب الرئيــس والمــدراء العمــوم ،أمــام رئيــس
الجهــاز اليميــن القانونيــة الــوارد نصهــا فــي البنــد الســابق.
مادة ()10
موظفو الجهاز
1 .يُشــكل الجهــاز مــن عــدد كاف مــن الموظفيــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة والمؤهــات
العلميــة التــي تمكنهــم مــن أداء عملهــم علــى الوجــه األمثــل.
2 .تنظــم الئحــة المــوارد البشــرية تعييــن موظفــي الجهــاز ودرجاتهــم ورواتبهــم وبدالتهــم
ومكافآتهــم وتقييــم أدائهــم وترقياتهــم وواجباتهــم واألعمــال المحظــورة عليهــم وآليــة
محاســبتهم وإنهــاء خدماتهــم ،واألحــكام األخــرى ذات الصلــة بشــروط خدمتهــم بالجهــاز.
3 .ال يجــوز ألي موظــف فــي الجهــاز أن يجمــع بيــن وظيفتــه وأيــة وظيفــة أخــرى ،ويحظــر عليــه
مزاولــة العمــل الخــاص ،إال وفــق الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي الئحــة المــوارد البشــرية
لموظفــي الجهــاز.
4 .ال يجــوز ألي مــن موظفــي الجهــاز العمــل لــدى أي مــن الجهــات الخاضعــة التــي مــارس أيــة
مــن أعمــال أو مهــام اختصاصــات الجهــاز عليهــا خــال فتــرة عملــه فــي الجهــاز ،إال بعــد
مضــى فتــرة ال تقــل عــن ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه بالجهــاز أو بموافقــة رئيــس
الجهــاز ،وبمــا ال يخــل بالقوانيــن والتشــريعات ذات الصلــة.
5 .ال يخضــع موظفــو الجهــاز فــي ممارســة مهامهــم بموجــب أحــكام هــذا القانــون لرقابــة أيــة
جهــة خاضعــة أو جهــة أخــرى ،وال يجــوز أليــة جهــة خاضعــة أو جهــة عامــة أو جهــة أخــرى أو
شــخص اســتدعاء أي مــن موظفــي الجهــاز فيمــا يتعلــق بأيــة عمــل مــن أعمــال الجهــاز،
دون موافقــة رئيــس الجهــاز.
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مادة()11
االستقاللية والموضوعية

مادة ()13
تنفيذ توصيات الجهاز

1 .علــى رئيــس الجهــاز ،ونائــب الرئيــس ،والمــدراء العمــوم وموظفــي الجهــاز أن يكونــوا
مســتقلين وأن يلتزمــوا الموضوعيــة أثنــاء ممارســة مهامهــم تنفيــذ ًا ألي مــن اختصاصــات
الجهــاز وفــق الضوابــط الــواردة أدنــاه فــي هــذه المــادة ،وفــى المــادة ( )10مــن هــذا القانــون
وفــق مقتضــى الحــال.

تلتــزم الجهــات الخاضعــة بتنفيــذ القــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن الجهــاز بشــأن نتائــج
أعمالــه خــال الفتــرة الزمنيــة التــي يقررهــا الجهــاز بالتشــاور مــع الجهــة الخاضعــة المعنيــة إن
رأى ذلــك مناســب ًا ،أو أيــة تمديــد لهــا ،ويجــوز لرئيــس الجهــاز رفــع تقريــر للحاكــم عــن أيــة جهــة
خاضعــة ال تلتــزم بتلــك التوصيــات.

2 .ال يجــوز لرئيــس الجهــاز ،الجمــع بيــن منصبــه وأيــة وظيفــة عامــة أو خاصــة أخــرى ،إال
بموافقــة الحاكــم ويحظــر عليــه ممارســة األعمــال الماليــة أو التجاريــة أو المهنيــة وعضويــة
مجالــس اإلدارة أو أيــة لجــان تابعــة للحكومــة أو الجهــات الخاضعــة إال وفــق الضوابــط
المنصــوص عليهــا فــي الئحــة تنظيــم شــؤون اإلدارة العليــا للجهــاز.
3 .ال يجــوز لنائــب الرئيــس ،أو المــدراء العمــوم الجمــع بيــن مناصبهــم وأيــة وظيفــة عامــة أو
خاصــة أخــرى ،ويحظــر عليهــم ممارســة األعمــال الماليــة أو التجاريــة أو المهنيــة وعضويــة
مجالــس اإلدارة أو أيــة لجــان تابعــة للحكومــة أو الجهــات الخاضعــة إال وفــق الضوابــط
المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح الداخليــة بالجهــاز.
4 .باســتثناء مقتضيــات تبعيــة الجهــاز المقــررة فــي المــادة ( )2مــن هــذا القانــون ،ال يخضــع
الجهــاز أو رئيســه أو نائبــه او المــدراء العمــوم فــي ممارســتهم لالختصاصــات والصالحيــات
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون للتنظيــم أو اإلشــراف أو الرقابــة مــن طــرف أيــة جهــة
خاضعــة أو جهــة اخــرى.
مادة ()12
ضوابط العمل بالجهاز
ً
ســرية كافــة المســتندات والقــرارات والوثائــق والبيانــات والمعلومــات والتقاريــر
1 .تعتبــر
واألوراق والســجالت والمخططــات والرســومات المطبوعــة او اإللكترونيــة التــي يطلــع
عليهــا أي موظــف أو شــخص يكلــف بــأي مــن أعمــال الجهــاز ،ويحظــر عليــه إفشــاؤها أو
إبرازهــا أو الســماح للغيــر باالطــاع عليهــا ســواء أثنــاء عملــه فــي الجهــاز أو بعــد انتهــاء
خدمتــه أو تكليفــه ،إال بموافقــة خطيــة مــن رئيــس الجهــاز.
2 .مــع عــدم اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد فــي أي قانــون آخــر ،يعاقــب كل موظــف فــي الجهــاز أو
مكلــف بعمــل مــن أعمــال الجهــاز يخالــف البنــد رقــم ( )1مــن هــذه المــادة بالحبــس مــدة ال
تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــن خمــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مائتــي ألــف ()200,000
درهــم وال تزيــد علــى مليونــي ( )2,000,000درهــم ،أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
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| الفصل األول :االختصاصات
مادة ()14
اختصاصات الجهاز
ً
ـؤوال عــن الرقابــة علــى المــال العــام والمســاهمة فــي حمايتــه وفق ـ ًا ألحــكام
يكــون الجهــاز مسـ
هــذا القانــون مــن خــال مباشــرة االختصاصــات التاليــة:
1 .تدقيــق البيانــات الماليــة الســنوية للحكومــة وإبــداء الــرأي فيهــا ،وإصــدار تقريــر يتضمــن
نتيجــة أعمــال التدقيــق.
2 .تدقيــق البيانــات الماليــة الســنوية المنفصلــة والمجمعــة فــي الجهــات الخاضعــة مــع
مراعــاة قوانيــن ونظــم إنشــاء الجهــات الخاضعــة ،وذلــك وفقــ ًا لمــا يــراه الجهــاز مناســبا.
3 .فحــص البيانــات الماليــة الســنوية المنفصلــة والمجمعــة للجهــات الخاضعــة التــي تتطلــب
قوانينهــا تدقيــق بياناتهــا الماليــة بواســطة مدقــق حســابات ،وفحــص أوراق عمــل وتقاريــر
مدققــي حســاباتها للتحقــق مــن أن البيانــات الماليــة تعبــر بصــورة عادلــة عــن الموقــف
واألداء المالــي للجهــة وجــودة أعمــال التدقيــق المنفــذة مــن قبلهــم وفقــا لمعاييــر التدقيــق
المعتمــدة والقواعــد والضوابــط األخــرى التــي يحددهــا الجهــاز وفقــ ًا لمــا يــراه مناســب ًا،
وتقديــم التقاريــر الخاصــة بذلــك.
4 .فحــص كفــاءة وفعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة علــى البيانــات والعمليــات الماليــة
والتشــغيلية ونظــم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال فــي الجهــات الخاضعــة.
5 .التحقــق مــن التــزام الجهــات الخاضعــة بالقوانيــن والتشــريعات واألنظمــة واللوائــح
والسياســات والقــرارات وقواعــد الحوكمــة.
6 .مراجعــة األداء والمخاطــر فــي الجهــات الخاضعــة وفحــص كفــاءة وفعاليــة واقتصاديــة
األنشــطة الماليــة والتشــغيلية لهــا.
7 .فحــص الشــكاوى والمخالفــات التــي تقــوم الجهــات الخاضعــة بالتحقيــق اإلداري فيهــا،
وفــق اختصــاص الجهــاز.

	11.إصــدار نظــام لبيــان أحــكام وقواعــد إفصــاح الذمــم الماليــة واإلفصاحــات األخــرى وفــق أحكام
هــذا القانــون ،وينشــر فــي الجريدة الرســمية.
	12.تلقــي وفحــص والقيــام بأعمــال التحقيــق اإلداري فــي شــكاوى وبالغــات الفســاد المالــي
واإلداري المحالــة إليــه مــن جهــات االختصــاص والجهــات الخاضعــة ومــن الجمهــور وتلــك
التــي تتكشــف لــه أثنــاء القيــام بمهــام تنفيــذ اختصاصاتــه ،وفــق مــا يقــرره هــذا القانــون ،فــي
المخالفــات اآلتيــة:
أ .االعتــداء علــى أمــوال وممتلــكات الجهــات الخاضعــة ،كاإلهمــال فــي تحصيــل اإليــرادات،
أو االرتبــاط أو الصــرف دون وجــود اعتمــاد مالــي ،أو مخالفــة النصــاب أو الصالحيــات
الماليــة المقــررة فــي الجهــات الخاضعــة ،أو التالعــب بالحســابات المصرفيــة للحكومــة
أو الجهــة التابعــة ،أو أيــة مخالفــة للنظــام المالــي المعمــول بــه فــي الجهــة الخاضعــة
واإلمــارة.
ب .التالعــب فــي مشــتريات الجهــة الخاضعــة أو الغــش فــي تنفيــذ عقودهــا أو أيــة مخالفــة
لقانــون ونظــم المشــتريات المعمــول بهــا فــي الجهــة الخاضعــة أو اإلمــارة.
ج .كل إهمــال أو تقصيــر يترتــب عليــه مباشــرة ضــرر ًا مالي ـ ًا لإلمــارة ،أو األشــخاص العامــة
األخــرى أو الجهــات الخاضعــة ،أو المســاس بمصلحــة مــن مصالحهــا الماليــة.
د .التالعــب بالبيانــات الماليــة للحكومــة أو الجهــة الخاضعــة أو أي تقاريــر ماليــة أخــرى تصــدر
عنهــا.
ه .تضــارب المصالــح ،كاالشــتراك أو تأثيــر رئيــس الجهــة الخاضعــة أو أي مــن أعضــاء
مجلــس إدارتهــا أو موظفيهــا فــي عمليــة اتخــاذ أي قــرار بالجهــة يكــون لــه أو ألحــد أقاربــه
أو شــركائه فيــه مصلحــة شــخصية.

8 .تقديــم المشــورة ورفــع التوصيــات والقيــام بأيــة إجــراءات أو خدمــات أخــرى للجهــات
الخاضعــة ،يــرى الرئيــس انهــا مالئمــة وفقــ ًا ألحــكام هــذا القانــون.

و .إســاءة اســتخدام الســلطة أو اســتغالل الوظيفــة العامــة فــي الجهــة الخاضعــة ،وذلــك
للحصــول علــى مصلحــة أو منفعــة للنفــس أو للغيــر.

9 .تدريــب وتأهيــل المواطنيــن مــن العامليــن بالمجــاالت ذات الصلــة باختصاصــات الجهــاز،
وكذلــك مــن خريجــي الجامعــات والمعاهــد فــي المجــاالت المذكــورة.

ز .تبذير األموال العامة وسوء استغالل الموارد المالية لإلمارة.

	10.العمــل علــى تعزيــز ونشــر مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمحاســبة واألمانــة فــي الوظيفــة
العامــة علــى الجهــات الخاضعــة وعلــى الجمهــور ،وإرســاء قواعــد بيئــة خاليــة مــن الفســاد
المالــي واإلداري وتحديــد المبــادئ العامــة والمســؤوليات للوقايــة منــه ودرء مخاطــره
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والكشــف عنــه ومعالجــة أســبابه ومحاســبة ومالحقــة مرتكبيــه واســترداد أمــوال اإلمــارة
وحمايتهــا ،وإعــداد الئحــة للنزاهــة والشــفافية ،تنشــر فــي الجريــدة الرســمية وتطبــق
بالجهــات الخاضعــة لمكافحــة الفســاد ،وتوعيــة الموظفيــن والمتعامليــن مــع الجهــات
الخاضعــة.
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ح .القيــام بــأي فعــل أو تصــرف أو اإلدالء بــأي تصريــح ،بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر وبــأي
وســيلة كانــت ،ونجــم عــن ذلــك التأثير على ســمعة اإلمــارة الماليــة أو اإلضــرار بمصالحها
االقتصاديــة.

اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﻬﺮس

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

21

ط .إفشــاء األســرار الرســمية للجهــة الخاضعــة ولإلمــارة كمقدراتهــا وإمكانياتهــا
وأرصدتهــا والتزاماتهــا الماليــة والمعلومــات والبيانــات والســجالت الرســمية الخاصــة
بهــا وبالجهــات واألفــراد المتعامليــن معهــا.
ي .أي مخالفــة فســاد مالــي أو إداري أخــرى ،علــى أن تباشــر الجهــات الخاضعــة التحقيــق
اإلداري فــي المخالفــات الماليــة واإلداريــة األخــرى وفــق القوانيــن واألنظمــة واللوائــح
الســارية والمطبقــة لديهــا
	13.تلقــي وفحــص وحفــظ االفصاحــات عــن بيانــات الذمــة الماليــة لكبــار موظفــي الحكومــة
ومســؤولي الجهــات الخاضعــة والموظفيــن وأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري وفــق
مقتضــى الحــال اســتنادا ألحــكام نظــام اإلفصــاح.
	14.رصــد أوجــه القصــور فــي التشــريعات وأنظمــة الحوكمــة واألنظمــة الماليــة واإلداريــة
للجهــات الخاضعــة التــي تتكشــف للجهــاز أثنــاء ممارســة االختصاصــات المنوطــة بــه
واقتــراح مــا يلــزم لتعديلهــا.
	15.إجراء األبحاث والدراسات المتخصصة في تحقيق النزاهة الوظيفية.

| الفصل الثاني :الصالحيات
مادة ()15
صالحيات الجهاز
ألغــراض تمكيــن الجهــاز مــن ممارســة االختصاصــات المنوطــة بــه بموجــب هــذا القانــون ،يكــون
للجهــاز الصالحيــات اآلتيــة:
1 .ممارســة االختصاصــات المنوطــة بــه وفقــ ًا ألحــكام هــذا القانــون عــن طريــق الرقابــة
والتدقيــق والمراجعــة والفحــص بصــورة دوريــة أو مفاجئــة.
2 .طلب المعلومات والمستندات والبيانات واألدلة والقرائن كتابة أو شفاهة.
3 .االطــاع علــى أي مســتندات أو قــرارات أو وثائــق أو بيانــات أو معلومــات أو تقاريــر أو أوراق
أو ســجالت يدويــة أو إلكترونيــة أو أي أنظمــة إلكترونيــة لــدى الجهــات الخاضعــة ،والتحفــظ
عليهــا أو االحتفــاظ بــأي نســخ منهــا بغــض النظــر عــن طبيعتهــا أو ســريتها.

	16.إنشــاء قاعــدة بيانــات بالمخالفــات الماليــة واإلداريــة وتحليلهــا ،ووضــع الحلــول المناســبة
لمعالجتهــا وضمــان منــع حدوثهــا.

4 .االطــاع علــى أوراق عمــل المدققيــن الخارجييــن بشــأن تدقيــق البيانــات الماليــة للجهــات
الخاضعــة ،والتحفــظ عليهــا أو االحتفــاظ بــأي نســخ منهــا.

	17.متابعــة القضايــا التــي يختــص بهــا الجهــاز ،بمــا فــي ذلــك الجرائــم العابــرة للــدول ،بالتنســيق
مــع الســطات القضائيــة وجهــات االختصــاص األخــرى.

5 .الولــوج إلــى األنظمــة والبرامــج اإللكترونية بالجهــات الخاضعة لتقييم درجة حماية وســامة
المعلومــات والبيانــات والســجالت الرســمية الخاصــة بهــا وبالجهــات واألفــراد المتعامليــن
معهــا ،وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع الجهــات األخــرى ذات العالقــة ،ودون المســاس
باختصاصاتهــا المقــررة .وللجهــاز وفــق مــا يــراه مناســبا ربــط البرامــج واألنظمــة اإللكترونية
للجهــات الخاضعــة ببرامــج وأنظمــة الجهــاز اإللكترونيــة بغــرض الرقابــة والتدقيــق.

	18.تقديــم أعمــال الخبــرة الماليــة والمحاســبية التــي يُك ّلــف الجهــاز بهــا مــن قبــل القضــاء فــي
القضايــا المحالــة مــن ِق َبــل الجهــاز.
	19.تمثيــل اإلمــارة لــدى الجهــات المحليــة والمنظمــات الدوليــة المتعلقــة بمجــال الرقابــة
والتدقيــق والنزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد المالــي واإلداري والمشــاركة فــي
المؤتمــرات والمنتديــات وعقــد الــدورات التدريبيــة المتعلقــة بذلــك.

7 .حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجهات الخاضعة.

	20.أية مهام أخرى يكلفه بها الحاكم.

8 .حضور اجتماعات لجان التدقيق بالجهات الخاضعة.

6 .دخول مقار عمل الجهات الخاضعة دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق.

9 .تفتيــش الجهــات الخاضعــة ومقارهــا والمبانــي التابعــة لهــا دون الحاجــة إلــى أي تصريــح
مســبق ،وتفتيــش األشــخاص واألماكــن الخاصــة بــإذن مــن النيابــة المختصــة.
	10.اســتدعاء مســؤولي الجهــات الخاضعــة أو وموظفيهــا أو أي شــخص آخــر تســتوجب أعمــال
فحــص البالغــات والتحقيق اإلداري ســؤاله.
	11.االطالع على الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الخاضعة.
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	12.الطلــب مــن الجهــات المختصــة الحســابات المصرفيــة والبيانــات الشــخصية ألي شــخص
طبيعــي أو اعتبــاري ،وذلــك ألغــراض فحــص البالغــات والتحقيــق اإلداري ومــع مراعــاة
التشــريعات النافــذة.
	13.التعــاون مــع واالســتعانة باألجهــزة األمنيــة والشــرطية فــي اإلمــارة واإلمــارات األخــرى ،كل
حســب اختصاصــه ،إلجــراء التحريــات والتقصــي وجمــع األدلــة والحقائــق والمرافقــة أثنــاء
دخــول وتفتيــش األمكنــة.
	14.وقــف الموظــف أو المكلــف فــي الجهــة الخاضعــة مؤقت ـ ًا عــن العمــل لمصلحــة التحقيــق
اإلداري لفتــرة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر ،قابلــة للتجديــد ،ووفــق الضوابــط واإلجــراءات
المنصــوص عليهــا فــي الئحــة إجــراءات مكافحــة الفســاد ،علــى النحــو التالــي:
(أ) بموافقة الحاكم ،في حالة كبار موظفي الحكومة ومسؤولي الجهات الخاضعة.
(ب) بقرار من رئيس الجهاز ،في حالة موظفي الجهات الخاضعة.
	15.تكليــف المدقــق الداخلــي فــي الجهــة الخاضعــة بأيــة مهــام يراهــا ضروريــة بعــد إخطــار رئيس
تلــك الجهــة أو وفقـ ًا لمــا يــراه الجهاز مناســب ًا.
	16.تعهيــد أي مــن أعمــال الجهــاز إلى أية جهــة أو االســتعانة بالفنيين والخبراء واالستشــاريين،
وذلك ألســباب يقدرهــا الجهاز.
	17.متابعــة القضايــا التــي يختــص بهــا الجهــاز ،بمــا فــي ذلــك الجرائــم العابــرة للــدول ،بالتنســيق
مــع الســطات القضائيــة وجهــات االختصــاص االخــرى.
	18.منــح أي مــن الصالحيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة ألي مــن موظفــي الجهــاز أو
مــن يكلــف بعمــل مــن أعمــال الجهــاز .بقــرار مــن رئيــس الجهــاز.

مادة ()16
االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص
للجهــاز فــي ســبيل القيــام بالمهــام واالختصاصــات المنوطــة بــه بموجــب أحــكام هــذا القانــون،
االســتعانة بمــن يــراه مناســبا مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص.
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| قطاع الرقابة والتدقيق
مادة ()17
المدير العام للقطاع
يكــون لقطــاع الرقابــة والتدقيــق مديــر ًا عامـ ًا مــن مواطنــي الدولــة ،يعيــن بقــرار مــن الحاكــم بنــاء
علــى اقتــراح رئيــس الجهــاز.
مادة ()18
اختصاص القطاع
يمــارس القطــاع أعمــال الرقابــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون علــى الجهــات الخاضعــة،
ومــن خــال الصالحيــات المقــررة للجهــاز وفق ـ ًا ألحــكام هــذا القانــون.
مادة ()19
أعمال الرقابة
تشمل أعمال الرقابة التي يمارسها الجهاز على الجهات الخاضعة ،ما يلي:

 .1الرقابة المالية
يمــارس الجهــاز الرقابــة الماليــة علــى كافــة عمليــات الجهــات الخاضعــة بهــدف التحقــق مــن
ً
وفقــا لمنهجيــة العمــل بالجهــاز واإلطــار
مــدى مالءمتهــا وصحــة احتســابها ومشــروعيتها
المعمــول بــه لديــه مــن خــال مــا يلــي:
أ .تدقيــق البيانــات الماليــة الســنوية للحكومــة وإبــداء الــرأي فيهــا ،وإصــدار تقريــر يتضمــن
نتيجــة أعمــال التدقيــق.
ب .تدقيــق البيانــات الماليــة المنفصلــة والمجمعــة للجهــات الخاضعــة مــع مراعــاة قوانيــن
الجهــات الخاضعــة ووفقــ ًا لمــا يــراه الجهــاز مناســب ًا.
ج .فحــص البيانــات الماليــة الســنوية المنفصلــة والمجمعــة للجهــات الخاضعــة التــي تتطلــب
قوانينهــا تدقيــق بياناتهــا الماليــة بواســطة مدقــق حســابات ،وفحــص أوراق عمــل وتقاريــر
مدققــي حســاباتها للتحقــق مــن أن البيانــات الماليــة تعبــر بصــورة عادلــة عــن الموقــف
واألداء المالــي للجهــة وجــودة أعمــال التدقيــق المنفــذة مــن قبلهــم وفقـ ًا لمعاييــر التدقيــق
المعتمــدة والقواعــد األخــرى التــي يحددهــا الجهــاز وفقــأ لمــا يــراه مناســب ًا ،وتقديــم التقاريــر
الخاصــة بذلــك.
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د .فحــص العمليــات الماليــة التــي تقــوم بهــا الجهــات الخاضعــة مــن خــال ممارســتها لكافــة
أنشــطتها وأعمالهــا.
ه .فحــص البيانــات والمســتندات والوثائــق الخاصــة بكافــة الحســابات البنكيــة للجهــات
الخاضعــة للتأكــد مــن إدارتهــا بمــا يتماشــى مــع نظــم الرقابــة المعتمــدة.
و .التحقــق مــن صحــة احتســاب واكتمــال وتحصيــل اإليــرادات العامــة والعوائــد الماليــة
التــي تنتــج عــن تقديــم الجهــات الخاضعــة لخدماتهــا وممارســتها ألنشــطتها المختلفــة،
وتشــمل علــى ســبيل المثــال دون الحصــر الرســوم ،واألثمــان ،والتعريفــات ،والغرامــات،
وعوائــد البيــع ،واألربــاح ،واإليــرادات األخــرى.
ز .التحقــق مــن قيــام الجهــات الخاضعــة بالصــرف وفق ـ ًا لبنــود الموازنــة الســنوية المعتمــدة
لهــا والتأكــد مــن اســتخدامها فــي األغــراض المخصصــة وفقـ ًا للصالحيــات المعتمــدة وبمــا
يتماشــى مــع نظــم الرقابــة المعتمــدة.

 . 2رقابة االلتزام واألداء
يمــارس الجهــاز مهــام رقابــة االلتــزام واألداء علــى المهــام واألنشــطة التــي تقــوم بهــا الجهــات
الخاضعــة ،بهــدف التحقــق مــن مــدى التــزام الجهــة بالقوانيــن واللوائــح المنظمــة ألعمالهــا
ً
ووفقــا لمنهجيــة العمــل بالجهــاز واإلطــار
ومــدى كفــاءة وفعاليــة عملياتهــا التشــغيلية
المعمــول بــه لديــه مــن خــال مــا يلــي:
أ .التأكــد مــن ســامة تطبيــق الجهــات الخاضعــة للتشــريعات والسياســات واألنظمــة
واللوائــح والقــرارات المتصلــة بمجــال عملهــا أو الصــادرة عنهــا أو المنظمــة لها ،بالتنســيق
مــع جهــات االختصــاص.
ب .فحــص ومراجعــة عمليــات الشــراء فــي الجهــات الخاضعــة للتأكــد مــن صحــة تنفيذهــا
واعتمادهــا وفقــ ًا للقوانيــن واللوائــح والسياســات المنظمــة لهــا.
ج .فحــص ومراجعــة القــرارات واإلجــراءات والممارســات اإلداريــة فــي الجهــات الخاضعــة
المتعلقــة بمواردهــا البشــرية ،مــن حيــث التعيينــات والترقيــات ومنــح المكافــآت والعــاوات
والتســويات والبــدالت وغيرهــا ،للتأكــد مــن صحــة هــذه القــرارات ومطابقتهــا للقوانيــن
واللوائــح والسياســات المنظمــة لهــا.
د .التأكد من االلتزام بنظم وقواعد الحوكمة والمحاسبة والمساءلة المعتمدة لديها.
ه .مراجعــة مــدى كفــاءة االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة فــي تحقيــق النواتــج المطلوبــة أو
المخططــة.
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و .تقييــم مــدى تحقيــق الجهــات الخاضعــة ألهدافهــا ومســاهمتها فــي تحقيــق األهــداف
والخطــط اإلســتراتيجية العامــة للحكومــة.
ز .مراجعة مدى تحقيق الجهات الخاضعة لمؤشرات األداء المستهدفة.
ح .التحقــق مــن أن إنجــاز األعمــال قــد تــم بالتكلفــة المناســبة والجــودة المطلوبــة وفــي الوقــت
المالئــم.

 . 3الرقابة على أنظمة الرقابة وعلى كفاءتها وفعاليتها
يمــارس الجهــاز مهامــه فــي الرقابــة علــى كفــاءة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة ،بالتنســيق مــع جهــات
االختصــاص فــي اإلمــارة عنــد الحاجــة ،بهــدف التحقــق مــن مــدى كفــاءة وفعاليــة هــذه األنظمــة
فــي مراقبــة كافــة األنشــطة التشــغيلية والماليــة واإللكترونيــة ونظــم تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــال فــي الجهــات الخاضعــة،
وفق ًا لمنهجية العمل بالجهاز واإلطار المعمول به لديه من خالل ما يلي:
أ

التحقــق مــن مــدى توفــر أنظمــة الرقابــة التــي تهــدف إلــى حمايــة الجهــات الخاضعــة
وفحصهــا وإجراءاتهــا للتحقــق مــن مــدى فعاليتهــا وتحديــد أوجــه القصــور فيهــا ،والتوصيــة
بمــا يجــب اتخــاذه لمعالجتهــا.

ب .تقييــم مبــادئ الحوكمــة وإدارة المخاطــر المؤسســية ،وإدارة األداء ،ونظــم الرقابــة الداخليــة،
ووحــدات التدقيــق الداخلــي وغيرهــا لــدى الجهــات الخاضعــة ،وفقــ ًا ألفضــل المعاييــر
والممارســات العالميــة المتعــارف عليهــا ،لتحديــد فــرص التحســين والتطويــر.
ج .فحــص إجــراءات الرقابــة المتعلقــة بأنظمــة المعلومــات والتطبيقــات والبرمجيــات
لألنشــطة التشــغيلية والماليــة وبياناتهــا ووســائل االتصــال والشــبكات ،وفحــص قواعــد
البيانــات ،وكذلــك التقاريــر الصــادرة عنهــا ،للتحقــق مــن مــدى كفاءتهــا وفعاليتهــا وتحقيــق
أهــداف الجهــات الخاضعــة بشــأن حمايــة وســامة المعلومــات والبيانــات والســجالت
الرســمية الخاصــة بهــا وبالجهــات واألفــراد والمتعامليــن معهــا.
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| الفصل األول :قطاع النزاهة ومكافحة الفساد
مادة ()20
المدير العام للقطاع
يكــون لقطــاع النزاهــة ومكافحــة الفســاد مديــر ًا عامــ ًا مــن مواطنــي الدولــة ،يعيــن بقــرار مــن
الحاكــم بنــاء علــى اقتــراح رئيــس الجهــاز.
مادة ()21
اختصاص القطاع
يختــص القطــاع بالتنســيق مــع جهــات االختصاص األخــرى ،بتنفيــذ اختصاصات الجهــاز الخاصة
بإرســاء وتعزيــز ونشــر مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمحاســبة واألمانــة وبمكافحــة الفســاد
المالــي واإلداري بالجهــات الخاضعــة ،وذلــك مــن خــال صالحيــات الرقابــة والبحــث والتحــري
وجمــع المعلومــات بالوســائل المقــررة التــي يخولهــا رئيــس الجهــاز للقطــاع وفــق أحــكام هــذا
القانــون.

| الفصل الثاني :التدابير الوقائية
مادة ()22
التدابير الوقائية
لرئيــس الجهــاز أو مــن يفوضــه عنــد ممارســته الختصاصاتــه وصالحياتــه وفــق أحــكام هــذا
القانــون أن يطلــب مــن النيابــة المختصــة اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة اآلتيــة:
1 .التحفــظ علــى أمــوال مــن تتوافــر فــي حقــه دالئــل كافيــة علــى شــبهة ارتكابــه الجريمــة
الجزائيــة نتيجــة أي مخالفــة مــن مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري أو الــذي يكــون بحوزتــه
المــال الناتــج عــن ذلــك ،وحظــر التصــرف فــي هــذه األمــوال ،وذلــك لحيــن اســتكمال إجــراءات
التحقيــق اإلداري والفصــل فــي الدعــوى.
2 .وقــف الموظــف أو المكلــف فــي الجهــة الخاضعــة مؤقت ـ ًا عــن العمــل لمصلحــة التحقيــق
اإلداري لفتــرة ال تتجــاوز ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد ،واتخــاذ مــا يــراه مناســب ًا مــن تدابيــر
وقائيــة أخــرى ســواء طبقــت فــي حاالت وقــف الموظــف أم دون ذلك ،وتشــمل إغالق مكتب
الموظــف أو منعــه مــن الدخــول إلــى مقــار الجهــة الخاضعــة المعنيــة أو اســتخدام الخدمــات
اإللكترونيــة والمعلوماتيــة ،او الخدمــات األخــرى ،المخصصــة لــه بالجهــة الخاضعــة أو أي
جهــة أخــرى ،أو تعليــق عضوياتــه التمثيليــة بمجالــس اإلدارة واللجــان ،أو أيــة تدابيــر أخــرى.
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3 .التحفــظ علــى أمــوال أصــول وفــروع وزوج مــن تتوافــر فــي حقــه دالئــل كافيــة علــى شــبهة
ارتكابــه الجريمــة الجزائيــة نتيجــة فســاد مالــي وإداري وحظــر التصــرف فــي هــذه األمــوال إذا
وجــد مــا يبــرر ذلــك.
4 .منــع مــن يشــتبه فــي ارتكابــه مخالفــة مــن مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري وأصولــه
وفروعــه وزوجــه مــن الســفر لمــدة ال تجــاوز ثالثــة أشــهر ،علــى أن يتــم عــرض األمــر علــى
المحكمــة المختصــة خــال ثمانيــة أيــام عمــل مــن تاريــخ قــرار المنــع ،وأن تبــت المحكمــة
فيــه خــال مــدة ال تجــاوز خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ العــرض عليهــا ،وللمحكمــة تجديــد
المنــع مــدة أو مــدد أخــرى إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك وفــق القواعــد المعمــول بهــا.

| الفصل الثالث :التحقيق اإلداري
مادة ()23
التحقيق للمصلحة العامة
تكــون أعمــال فحــص الشــكاوى والبالغــات والتحقيقــات اإلداريــة التــي يباشــرها الجهــاز بشــأن
الفســاد المالــي واإلداري ،تحقيقــ ًا للمصلحــة العامــة ،وليــس الفصــل فــي النزاعــات اإلداريــة
والمدنيــة أو التظلمــات اإلداريــة للموظفيــن أو المورديــن أو المقاوليــن أو غيرهــم أو أيــة
مصلحــة خاصــة أخــرى.
مادة ()24
التصرف في التحقيق اإلداري
1 .يحفــظ الجهــاز التحقيــق اإلداري فــي حــال عــدم كفايــة األدلــة ،أو عــدم الصحــة أو عــدم
المخالفــة أو عــدم األهميــة أو ألي مــن أســباب الحفــظ األخــرى.
2 .يبلــغ الجهــاز الجهــة الخاضعــة أو الســلطة المختصــة المعنيــة بالمخالفــة لتوقيــع الجــزاء
التأديبــي علــى المخالــف مــن الموظفيــن أو المكلفيــن بالخدمــة العامــة واســترداد األمــوال
العامــة التــي تحصــل عليهــا بغيــر وجــه حــق والتعويــض عــن األضــرار التــي تســبب فيهــا إذا
وجــد المقتضــى ،علــى أن يتــم موافــاة الجهــاز بقــرارات التصــرف خــال خمســة عشــر يوم ـ ًا
مــن تاريــخ اإلبــاغ.
3 .يحيــل الجهــاز أوراق التحقيــق اإلداري إلــى النيابــة المختصــة متــى مــا كشــف التحقيــق اإلداري
عــن وجــود شــبهة جريمــة جنائيــة ،وذلــك دون اإلخــال بمــا ورد فــي البنــد رقــم ( )2مــن هــذه
المــادة.
4 .تنظم الئحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق اإلداري.
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مادة ()25
إفصاح الذمة المالية
1 .علــى كبــار موظفــي الحكومــة ومســؤولي الجهــات الخاضعــة تقديــم إفصــاح بالذمــة الماليــة
الدوريــة عنــد توليهــم مناصبهــم وعنــد تركهــم لمناصبهــم ألي ســبب مــن األســباب ،وذلــك
اســتنادا لنظــام االفصــاح الصــادر بموجــب أحــكام هــذا القانــون.
2 .يجــوز بقــرار مــن رئيــس الجهــاز ألغــراض التحقيــق اإلداري أو بنــاء علــى طلــب مــن جهــات
االختصــاص األخــرى ،طلــب اإلفصــاح عــن الذمــة الماليــة ألغــراض التحقيــق االداري لكبــار
موظفــي الحكومــة ومســؤولي الجهــات الخاضعــة وموظفــي الحكومــة وألي شــخص
طبيعــي أو اعتبــاري ،وطلــب تفاصيــل الحســابات واالرصــدة والحــركات المصرفيــة
بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص ،وذلــك اســتنادا لنظــام اإلفصــاح ،وعلــى هــذه الجهــات
التعــاون التــام مــع الجهــاز فــي هــذا الشــأن.
3 .يحــدد نظــام اإلفصــاح المهــل القانونيــة لإلفصاحــات عــن الذمــم الماليــة والفئــات المعفــاة
مــن اإلفصــاح عــن الذمــة الماليــة وتحديثــات االفصــاح عــن الذمــم الماليــة وأيــة ضوابــط
وأحــكام وقواعــد أخــرى يــرى رئيــس الجهــاز مناســبة لتطبيــق النظــام.

3 .ال يجــوز معاقبــة أي شــخص لمجــرد إبالغــه أو إدالئــه بشــهادته بشــأن الفســاد المالــي
واإلداري ،إال إذا كان البــاغ كاذبــ ًا أو كيديــ ًا ،ويكــون للمبلــغ أو الشــاهد الــذي يلحقــه ضــرر
فــي مخالفــة ألحــكام البنــد  .1و  .2مــن هــذه المــادة ،المطالبــة بالتعويــض المناســب مــن
الشــخص المتســبب فــي هــذا الضــرر.
4 .تنظــم الئحــة إجــراءات مكافحــة الفســاد ضوابــط وإجــراءات آليــة اإلبــاغ عــن المخالفــات،
شــاملة واجبــات المبلغيــن وحمايتهــم ومكافأتهــم والعقوبــات المقــررة لتقديــم بالغــات
كاذبــة أو كيديــة.
مادة ()27
مكافأة المبلغين والشهود
يجــوز منــح مكافــأة تشــجيعية معنويــة أو ماديــة ألي شــخص أدلــى بمعلومات جوهريــة أدت إلى
اكتشــاف مخالفــة مــن مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري ،وذلــك وفــق الضوابــط التــي يضعهــا
الجهــاز فــي الئحــة إجــراءات مكافحــة الفســاد.
مادة ()28

| الفصل الرابع :الضمانات
مادة ()26
حماية المبلغين والشهود
1 .يتولــى الجهــاز توفيــر الحمايــة الالزمــة للمبلــغ أو الشــاهد وفــق الضوابــط واإلجــراءات
المنصــوص عليهــا فــي الئحــة إجــراءات مكافحــة الفســاد ،وتشــمل مــا يلــي:
أ

توفيــر الحمايــة الالزمــة لــه فــي مقــر اقامتــه متــى اقتضــى االمــر ذلــك وبالتنســيق مــع
الجهــات االمنيــة والشــرطية فــي الدولــة.

ب .عدم اإلفصاح عن هوية المبلغ أو الشاهد أو أية معلومة تشير إليهم.
ج .حمايــة المبلــغ أو الشــاهد فــي مقــر عملــه وضمــان عــدم تعرضــه ألي تمييــز أو ســوء
معاملــة.
2 .ألغــراض تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون ،ال يعتبــر إبــاغ الجهــاز عــن مخالفــات الفســاد المالــي
واإلداري مخالفــة ألحــكام التشــريعات واالتفاقيــات المتعلقــة باإلفشــاء أو اإلفصــاح عــن
المعلومــات الســرية ســواء بالجهــة الخاضعــة التــي يعمــل بهــا المبلــغ أو التــي يتعامــل
معهــا.

36

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

اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﻬﺮس

اإلعفاء والتخفيف من العقوبة للمصلحة العامة
بنــاء علــى توصيــة رئيــس الجهــاز ،اإلعفــاء مــن العقوبــة المقــررة
1 .يجــوز بموافقــة الحاكــم،
ً
بشــأن كل مــن قــام مــن المتعاونيــن او الشــركاء فــي الفســاد المالــي واإلداري باإلبــاغ
عــن ارتكابــه قبــل الكشــف عنــه ،وأدى ذلــك اإلبــاغ إلــى جمــع األدلــة التــي تــؤدي إلــى إدانــة
بقيــة الشــركاء ،أو إذا تــم اإلبــاغ بعــد الكشــف عــن الفســاد متــى أدى ذلــك إلــى ضبــط بقيــة
المخالفيــن أو اســترداد المــال العــام.
2 .يجــوز للجهــاز عنــد إحالتــه لمخالفــات الفســاد المالــي واإلداري فــي الحــاالت المشــار إليهــا
فــي البنــد  1للنيابــة العامــة ،أن يوصــي وفــق الضوابــط واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي
ـاء علــى مــا يــراه مناســبا لمصلحــة
الئحــة إجــراءات مكافحــة الفســاد بتخفيــف العقوبــة بنـ ً
التحقيــق االداري.
مادة ()29
التسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة
يجــوز لرئيــس الجهــاز وفــق الضوابــط واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الئحــة إجــراءات
مكافحــة الفســاد حفــظ التحقيــق االداري عنــد التوصــل لتســوية مــع أي شــخص ارتكــب مخالفة
ماليــة أو إداريــة ونتــج عــن التســوية اســترداد المــال العــام محــل التحقيــق االداري ،وقــام بــاإلدالء
بمعلومــات ذات أهميــة للمصلحــة العامــة ،وتعــاون مــع األجهــزة الحكوميــة فــي هــذا الشــأن.
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| الفصل الخامس :الئحة إجراءات مكافحة الفساد
مادة ()30
الئحة إجراءات مكافحة الفساد
تصــدر بقــرار مــن رئيــس الجهــاز الئحــة إجــراءات مكافحــة الفســاد فــي مخالفــات الفســاد المالــي
واإلداري وتتضمــن التالــي:
أ .آلية اإلبالغ عن مخالفات الفساد المالي واإلداري
ب .قواعد التحقيق االداري في مخالفات الفساد المالي واإلداري.
ج .قواعد التصرف في التحقيق اإلداري.
د .نظام المبلغين والشهود.
ه .ضوابط التسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة.
و .أية قواعد أو إجراءات تهدف لتحقيق أهداف الجهاز من خالل التحقيق اإلداري.
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| الفصل األول :الجهات الخاضعة
مادة ()31
الجهة الخاضعة
1 .يمــارس الجهــاز اختصاصــه ومهامــه ومســؤولياته داخــل وخــارج الدولــة ،مــع مراعــاة
التشــريعات الواجبــة التطبيــق ،علــى الجهــات التاليــة:
أ

الدوائــر المحليــة والبلديــات والهيئــات والمؤسســات والمجالــس واألمانــات العامــة
واألجهــزة والدواويــن والشــرطة والجهــات األمنيــة المحليــة والمراكــز والمكاتــب
والجامعــات والمعاهــد والصناديــق واألســواق وكافــة األشــخاص اإلعتباريــة العامــة
التابعــة للحكومــة ،والشــركات المملوكــة بالكامــل مــن الحكومــة بشــكل مباشــر.

ب .الشــركات المملوكــة بالكامــل مــن الجهــات أو الشــركات الحكوميــة بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر منفــردة أو بصفــة مشــتركة ،والشــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة
أو الجهــات أو الشــركات الحكوميــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر منفــردة أو بصفــة
مشــتركة بنســبة تزيــد علــى 25%مــن رأس مالهــا.
2 .للحاكــم تكليــف الجهــاز بممارســة اختصاصاتــه علــى أيــة جهــة تســاهم فيهــا الحكومــة
بنســبة تقــل عــن النســبة المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة أو تدعمهــا ماليــا بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر.

| الفصل الثاني :المسؤوليات
مادة ()32
مسؤوليات الجهة الخاضعة
تلتزم كل جهة خاضعة باآلتي:
1 .تعزيــز ثقافــة ومفاهيــم ونظــم النـــزاهة واألمانــة والمســؤولية لــدى موظفيهــا والتأكــد
مــن التزامهــم بقواعــد الســلوك الوظيفــي المعمــول بهــا فــي الجهــة الخاضعــة واتخــاذ
اإلجــراءات التأديبيــة ضــد المخالفيــن.

4 .االلتــزام بنظــام الرقابــة الداخليــة ومــا يشــمله مــن إجــراءات وضوابــط رقابيــة مصممــة
لتوفيــر تأكيــدات عــن إنجــاز األعمــال التشــغيلية للجهــة الخاضعــة بفاعليــة وكفــاءة وعــن
مــدى صحــة تقاريرهــا الماليــة وعــن االمتثــال للقوانيــن واألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا.
5 .شفافية وتبسيط اإلجراءات وأتمتة الخدمات التي تقدمها الجهة الخاضعة.
6 .االلتــزام باللوائــح والقواعــد والنظــم التــي يصدرهــا رئيــس الجهــاز فــي مباشــرتها
لالختصاصــات المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن تأسيســها والقوانيــن واللوائــح واإلجــراءات
المنظمــة لذلــك.
7 .إبــاغ الجهــاز عــن الفســاد المالــي واإلداري فــور اكتشــاف أيــة مخالفــة وفقــا ألحــكام هــذا
القانــون ،وإحالــة مــا تجريــه مــن تحقيقــات فــي المخالفــات التــي تقــع تحــت اختصاصهــا
للجهــاز مشــفوعة بمحاضرهــا وقــرارات التصــرف فــي مــدة أقصاهــا خمســة أيــام عمــل مــن
تاريــخ صدورهــا .وللجهــاز التحقــق مــن صحــة اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الجهــات الخاضعــة
فــي مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري واتخــاذ مــا يلــزم فــي هــذا الشــأن .وفــي حــال باشــرت
الجهــة الخاضعــة أعمــال التحقيــق اإلداري فــي مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري وتبيــن
ضلــوع موظفيــن مــن جهــات خاضعــة أخــرى ،فيتوجــب علــى الجهــة الخاضعــة المذكــورة
إحالــة األمــر للجهــاز لتولــي أعمــال التحقيــق اإلداري.
8 .إعــداد البيانــات الماليــة للجهــة الخاضعــة وفــق المعاييــر الصــادرة بموجــب التشــريعات
المعمــول بهــا ،علــى أن يتــم موافــاة الجهــاز بنســخة عنهــا خــال المهلــة الزمنيــة التــي
يحددهــا الجهــاز.
9 .مــع مراعــاة اختصــاص الجهــاز فــي تدقيــق البيانــات الماليــة وفــق أحــكام هــذا القانــون،
تعييــن مدقــق حســابات لتدقيــق بياناتهــا الماليــة وفق ـ ًا لقواعــد تعييــن مدققــي الحســابات
ومعاييــر تدقيــق البيانــات الماليــة للجهــات الخاضعــة الصــادرة مــن الجهــاز .وفــي حــال لــم
ينــص قانــون أو نظــام إنشــاء الجهــة الخاضعــة علــى تعييــن مدقــق خارجــي وتــم تعييــن
مدققـ ًا لهــا ،فيكــون للجهــاز اتخــاذ مــا يــراه مناســب ًا مــن إجــراءات للتحقــق مــن صحــة بياناتهــا
الماليــة.
	10.تعييــن مدقــق داخلــي ومنحــه المــوارد والصالحيــات والســلطة واالســتقاللية الالزمــة لتأديــة
مهامــه.

2 .الفصــل بيــن األدوار اإلشــرافية والتنفيذيــة والرقابيــة وتحديــد الصالحيات وتصميــم الهياكل
اإلداريــة بمــا يمكــن من المحاســبة والمســاءلة.
3 .إتبــاع إجــراءات محــددة لتحصيــل وإدارة وصــرف األمــوال بمــا فيهــا إجــراءات المشــتريات
وإدارة وتنفيــذ العقــود فــي الجهــة العامــة الخاضعــة.
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مادة ()33
مسؤولية موظفي الجهة الخاضعة والمتعاملين معها
1 .يجــب علــى كل موظــف فــي الجهــة الخاضعــة وكل شــخص يكلــف بخدمــة أو وظيفــة عامــة
بهــا مــا يلــي:
أ

العمــل مــن خــال نطــاق مســؤولياته الوظيفيــة المكلــف بهــا ،علــى أن تراعــي الجهــة
الخاضعــة التــي يعمــل بهــا كافــة المســؤوليات المقــررة لهــا وفــق أحــكام هــذا القانــون.

ب .االلتــزام بكافــة القوانيــن واألنظمــة واللوائــح واإلجــراءات وقواعــد الســلوك الوظيفــي
المعمــول بهــا فــي الجهــة الخاضعــة.
ج .االلتزام بالئحة النزاهة والشفافية الصادرة عن الجهاز
د .إبالغ الجهاز عن الفساد المالي واإلداري فور اكتشافه.
2 .يجــب علــى كل شــركة أو أيــة جهــة أو فــرد يتعامــل مــع جهــة خاضعــة  -كل فيمــا يخصــه
 االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة واللوائــح واإلجــراءات المعمــول بهــا ،وإبــاغ الجهــاز عــنالفســاد المالــي واإلداري فــور اكتشــافه.

مادة ()34
مسؤولية مدققي الجهة الخاضعة
يجــب علــى مدقــق الحســابات والمدقــق الداخلــي فــي الجهــة الخاضعــة االلتــزام بالمعاييــر
والقواعــد والمنهجيــات المهنيــة الصــادرة عــن الجهــاز ،وإبــاغ الجهــاز عــن الفســاد المالــي
واإلداري فــور اكتشــافه.
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| الفصل األول :األحكام العامة
مادة ()35
عرض التشريعات على الجهاز
تعــرض علــى الجهــاز إلبــداء الــرأي ،مشــاريع التشــريعات المرتبطــة باختصاصــات الجهــاز وفقـ ًا
ألحــكام هــذا القانــون.
مادة ()36
الضبطية القضائية
يصــدر رئيــس دائــرة القضــاء باالتفــاق مــع رئيــس الجهــاز قــرار ًا بتحديــد موظفــي الجهــاز ممــن
لهــم صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة للمخالفــات التــي تقــع فــي دائــرة اختصاصهــم
وفق ـ ًا ألحــكام هــذا القانــون.
مادة ()37
التعاون مع الجهاز
1 .يمــارس الجهــاز االختصاصــات والصالحيــات المقــررة لــه وفقــ ًا ألحــكام هــذا القانــون
دون المســاس باالختصاصــات المقــررة للجهــات الحكوميــة األخــرى ذات العالقــة،
وعلــى جميــع هــذه الجهــات التعــاون مــع الجهــاز – ً
كال حســب اختصاصــه ،لتمكينــه مــن
القيــام باختصاصاتــه وممارســة صالحياتــه وســلطاته ،ويمــارس الجهــاز االختصاصــات
والصالحيــات المذكــورة علــى أصــول ومصالــح الجهــات الخاضعــة خــارج الدولــة وفــق
التشــريعات الواجبــة التطبيــق وبالتعــاون مــع الجهــات المختصــة ووفقــ ًا للنظــم المتبعــة.

مادة ()38
عقوبة إعاقة عمل موظفي الجهاز
مــع عــدم اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد فــي أي قانــون آخــر ،يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنة،
وبغرامــة ال تقــل عــن عشــرة آالف درهــم وال تزيــد عــن مليــون ( )1,000,000درهــم ،أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن كل مــن:
1 .امتنع عن تنفيذ االستدعاء الصادر عن الجهاز
2 .قدم إلى الجهاز بالغ ًا كيدي ًا.
3 .تقاعس عن إبالغ الجهاز بالفساد المالي واإلداري.
4 .امتنــع عــن تقديــم مــا يطلبــه الجهــاز مــن مســتندات أو قــرارات أو وثائــق أو بيانــات أو
معلومــات أو تقاريــر أو أوراق أو ســجالت فــي المواعيــد المحــددة لذلــك ،أو عــن اإلدالء
بشــهادته أو أقوالــه فيمــا يتعلــق بحالــة الفســاد المالــي أو اإلداري قيــد النظــر.
5 .امتنــع أو قــام بــأي عمــل أو تصــرف مــن شــأنه إعاقــة الجهــاز عــن القيــام باختصاصاتــه أو
مباشــرة صالحياتــه.
6 .حــاول بــأي شــكل مــن االشــكال أو بــأي طريقــة مــن الطــرق إعاقــة عمــل الجهــاز أو التأثيــر
علــى موظفــي الجهــاز أثنــاء ممارســة أعمالهــم أو االســاءة إليهــم.
7 .قــام بالتعــرض بالفعــل أو القــول للمبلغيــن أو الشــهود عــن مخالفــات الفســاد المالــي
واالداري واإلضــرار بهــم بســبب البــاغ.
8 .امتنــع عــن تقديــم اإلفصــاح عــن الذمــة الماليــة أو قــدم بيانــات غيــر صحيحــة بشــأن ذلــك
بمــا يخالــف أحــكام هــذا القانــون ونظــام اإلفصــاح.

2 .للجهــاز عنــد الضــرورة ،وفــي حــال رفــض أي مــن الجهــات الخاضعــة بأحــكام هــذا القانــون
الســماح لموظفــي الجهــاز بمباشــرة مهامهــم المقــررة قانونــا ،أن يتقــدم بالطلــب إلــى
الســلطة القضائيــة التخــاذ إجــراءات التحفــظ علــى البيانــات أو المعلومــات أو الخزائــن أو
الصناديــق أو االجهــزة أو االماكــن التــي توجــد بهــا البيانــات المطلوبــة.

سريان القوانين

3 .إذا وقــع خــاف بيــن الجهــاز وبيــن إحــدى الجهــات الخاضعــة فيمــا يتعلــق بالنتائــج النهائيــة
أو التوصيــات التــي يتقــدم بهــا الجهــاز ،يُعــرض األمــر علــى الحاكــم التخــاذ مــا يــراه مناســب ًا.

1 .ال تســري علــى الجهــاز القوانيــن والنظــم المعمــول بهــا فــي الحكومــة ،إال فيمــا ورد بشــأنه
نــص خــاص فــي هــذا القانــون أو النظــم واللوائــح الصــادرة تنفيــذا لــه.

4 .فــي حــال التنــازع بيــن أكثــر مــن جهــة خاضعــة بشــأن االختصــاص فــي التحقيــق اإلداري فــي
مخالفــة مــن مخالفــات الفســاد المالــي واإلداري ،يكــون الجهــاز هــو الجهــة المختصــة بفــض
النــزاع

2 .يســــري علــى موظفــي الجهــاز مــن مواطنــي الدولــة نظــام معاشـــات ومكافــآت التقاعــد
المدنيــة المعمــول بــه فــي اإلمــارة.

مادة ()39

.
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| الفصل الثاني :األحكام الختامية
مادة ()40
إلغاء القانون
1 .يُلغــى القانــون رقــم ( )14لســنة  2008بشــأن جهــاز أبوظبــي للمحاســبة ،علــى أن يســتمر
العمــل باألنظمــة واللوائــح والقــرارات الصــادرة بموجبــه فيمــا ال يتعــارض مــع أحــكام
هــذا القانــون ،وذلــك إلــى حيــن إصــدار األنظمــة واللوائــح والقــرارات المنفــذة ألحــكام هــذا
القانــون.
2 .يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()41
تاريخ النفاذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ - 6 :أغسطس  2020 -م
الموافق  - 16 :ذي الحجة  1441 -هـ
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