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مـديـر عـام املـعهد 

القاضي  الدكتور  جمال السميطي

     تقديم:

القانون.  إطار مصادر  الحديث مكانة مرموقة يف  العرص  الترشيع يف  ميثل 

العام  األصيل  املصدر  باعتباره  عليه  تعتمد  املتطورة  املجتمعات  فأغلب 

للقاعدة القانونية، إذ يلجأ إليه القايض أوالً للوصول إىل القاعدة التي تحكم 

النزاع، وال ميكنه أن يعدل عنه إىل باقي املصادر األخرى إال يف حالة عدم 

وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر.

ويف مجال التجريم والعقاب ال ميكن اللجوء إال إىل الترشيع وذلك التزاماً 

اإلمارات  دولة  دستور  عليه  نص  الذي  والعقوبات  الجرائم  رشعية  مببدأ 

العقوبات  قانون  أيضاً  عليه  ونص   ،1971 سنة  الصادر  املتحدة  العربية 

االتحادي رقم )3( لسنة 1987.

لنا بصمة مؤثرة يف خدمة  القضايئ نسعى ألن تكون  ونحن يف معهد ديب 

القانونيني والعدليني داخل الدولة وخارجها يف مختلف فروع القانون ولذلك 

ارتأينا إعداد منظومة قانونية جنائية تتعلق بالنشاط االقتصادي يف الدولة 

تتعلق  جنائية  نصوصاً  عموماً  بالقانون  واملشتغلون  الباحثون  فيها  يجد 

ورسالته  املعهد  رؤية  تعكس  وعملية  مبارشة  بطريقة  املذكور  بالنشاط 

باعتباره مركزاً إقليمياً للتميز العديل والقانوين.
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مـقدمـــــــــة

التعريف بالنشاط االقتصادي
يثور  وبالتايل  االقتصادي،  النشاط  املنظومة وهو  نطاق هذه  للقارئ  نحدد  أن  يلزم  بداية 

التساؤل عن املقصود بهذا النشاط.

إن أي اقتصاد حديث يقوم عىل مجموعة من العالقات املتبادلة واملتشابكة. ومن وجهة 

املنزيل، والثاين هو  القطاع  اقتصادية: األول هو  النظر االقتصادية يوجد طرفان ألي عالقة 

قطاع األعامل، والنشاط االقتصادي هو نتاج عملية التفاعل واملبادلة بني هذين القطاعني؛ 

ويقوم  األعامل،  إىل قطاع  املنزيل  القطاع  إنتاج من  األفراد كعوامل  تتدفق خدمات  حيث 

اإلنتاج يف  املنزيل من خدمات عوامل  القطاع  قطاع األعامل بتوظيف ما يحصل عليه من 

إنتاج سلع وخدمات تتدفق بعد ذلك من قطاع األعامل نحو القطاع املنزيل.  

ويصف أحد االقتصادين النشاط االقتصادي بأنه يف أي وقت أنت تعمل فيه لدى شخص 

آخر ومقابل أجر، ُيعد ذلك نشاطاً اقتصادياً، ويف أي وقت عندما يشرتي املرء شيئاً ما من 

متجر، فإن ذلك ُيعد نشاطاً اقتصادياً، ويف أي وقت تقوم الدولة بفرض رضيبة عليه وتقوم 

هي بإنفاق ما حصلت عليه من إيراد رضيبي لبناء جرس عىل سبيل املثال، فإن ذلك يعّد 

نشاطاً اقتصادياً. 

وُيصّنف النشاط االقتصادي يف نشاط إنتاجي أو خدمي، أو نشاط يف قطاعات التوزيع. وقد 

ُيصنف النشاط االقتصادي يف أكرث مام تقدم لتكون قطاعاته كاآليت:

املـاء   - اإلنــشاءات   - - الصناعة التحويلية  - الصناعة االسرتاتيجية  والصيد  والغابات  الزراعة 

والكـهرباء - الخدمات - التوزيع.

أما تصنيف النشاط االقتصادي يف املنظور االشرتايك فيقسم وفقاًًًً ملجال اإلنتاج املادي، وهو 

العمليات اإلنتاجية ومجال األنشطة  مادية أو نشاطاً يف  التي تخلق سلعاً  يغطي األنشطة 
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.
)1(

غري اإلنتاجية التي تؤلف مجال الخدمات

ويف ضوء ذلك ميكن القول إن املقصود بالنشاط االقتصاي هو أي نشاط تجاري أو صناعي أو 

حريف أو مهني أو زراعي أو خدمي أو أي نشاط آخر يهدف إىل تحقيق الربح، يجوز مزاولته 

 .
)2(

وفقاًًً للقوانني السارية 

 وقد رأينا يف ضوء التحديد السابق للمقصود بالنشاط االقتصادي نعرض يف هذه املنظومة 

دولة  يف  بها  املعمول  القوانني  أهم  االقتصاديةيف  باألنشطة  املتعلقة  الجنائية  للنصوص 

اإلمارات العربية املتحدة سواء عىل املستوى االتحادي أو عىل املستوى املحيل إلمارة ديب.

ونود أن ننوه للقارئ منذ البداية اننا ال نعرض يف هذه املنظومة لكل نصوص القانون الذي 

، ولكن نعرض فقط للنصوص الجنائية املوجودة بكل قانون 
(((

يتعلق بالنشاط االقتصادي كاملة 

،  سواء كانت نصوصاً موضوعية أم إجرائية.
(((

وما يرتبط بها من نصوص أخرى دون غريها 

واهلل ويل التوفيق

دكتور

عبد الرازق املوايف عبد اللطيف

اأ�شتاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد 

)1( - انظر يف تفاصيل ذلك، حاتم هاتف الطايئ املوسوعة العربية املجلد العرشون ص 672. 

)2( - ُيقصد بالنشاط املهني أو الحريف: النشاط الذي يزاوله شخص طبيعي أو أكرث والذي يعتمد فيه عىل جهده البدين أو الذهني أو االستعانة 

ببعض األدوات واملعدات وبرأس مال محدود. انظر يف هذا التعريف نص املادة الثانية من قانون تنظيم مزاولة األنشطة االقصادية يف إمارة ديب 

رقم 13 لسنة 2011. املنشور يف الجريدة الرسمية لحكومة ديب العدد )356( السنة )45( 2 ذو القعدة 1432 ه – املوافق 29 سبتمرب 2011.

أنظر نصوص هذا القانون كاملة ص 280 من هذه املنظومة، حيث وردت تعريفات ملصطلحات أخرى تفيد القارئ.

)3( ومن يريد نصوص القانون كاملة يستطيع الرجوع للقانون كاماًل يف الجريدة الرسمية املنشور فيها.

4( توضيح: يجد القارئ يف املنظومة نصوصاً ال تتضمن تجرمياً وعقاباً رصيحاً ولكن أوردناها ألن نصاً يتضمن عقاباً أحال إليها، حيث نجد يف 

الكثري من القوانني نصاً عاماً يقول »كل مخالفة ألحكام هذا القانون يعاقب......« وبالتايل يكون من الرضوري وضع أحكام القانون أمام القارئ.
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الت�شريعات االحتادية

1 - قانون احتادي رقم )9(

صادر بتاريخ 2011/07/06 م يف شأن النقل الربي.
2 - قانون احتادي رقم )6(

صادر بتاريخ 2010/10/07 م بشأن املعلومات اإلئتامنية.
3 - قانون احتادي رقم )15(

صادر بتاريخ 22-12-2009م يف شأن مكافحة التبغ.
4- قانون احتادي رقم )10(

صادر بتاريخ 5/18 / 2009م بشأن برنامج الشيخ زايد لإلسكان.
5- قانون احتادي رقم )10(

صادر بتاريخ 2008/12/16م .يف شأن املسؤولية الطبية.
6- قانون احتادي رقم )11(

صادر بتاريخ 2008/12/16م .يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة.
7 - مر�شوم احتادي رقم )85(

بتاريخ 9/26 / 2007 م يف شأن نظام )قانون( الجامرك املوحد لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العريب.

8 - قانون احتادي رقم )14(

صادر بتاريخ 9/4 / 2007م بإنشاء مجموعة بريد اإلمارات القابضة.
9 - قانون احتادي رقم )13(

صادر بتاريخ 8/19 / 2007م بشأن السلع الخاضعة لرقابة االسترياد والتصدير.
10 - قانون احتادي رقم )24(

صادر بتاريخ 8/13 / 2006م يف شأن حامية املستهلك.
11 - قانون احتادي رقم )1(

صادر بتاريخ 1/30 / 2006 م يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية
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قانون احتادي رقم )2( ل�شنة 2006م 

يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات
12 - مر�شوم اإحتادي رقم 73

صادر بتاريخ 7/18 / 2005 م يف شأن قانون )نظام( التنظيم الصناعي املوحد 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

13 - مر�شوم احتادي رقم )7(

اإلغراق  ملكافحة  املوحد  النظام  القانون  شأن  29-01-2005 يف  بتاريخ  صادر 
والتدابري التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

14- قانون احتادي رقم 17

صادر بتاريخ 2004/11/1 م يف شأن مكافحة التسرت التجاري.
15 - قانون احتادي رقم 13
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االخرتاع والرسوم والنامذج الصناعية.

19 - قانون احتادي رقم )17(

صادر بتاريخ 2002/11/19 يف شان تنظيم وحامية امللكية الصناعية.
20 - قانون احتادي رقم )10(

صادر بتاريخ 2002/09/28 يف شأن مزاولة مهنة طب البيطري.
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21 - قانون احتادي رقم )4(

صادر بتاريخ 2002/1/22 م يف شأن تجريم غسل األموال.
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صادر بتاريخ 2001/7/18 م يف شأن مؤسسة اإلمارات للخدمات.
23 - قانون احتادي رقم )22(

صادر بتاريخ 2000/11/18 م يف شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة.
24 - قانون احتادي رقم  )7(

صادر بتاريخ 2000/7/10 م يف شأن مؤسسة اإلمارات العقارية.
25 - قانون احتادي رقم )4(

صادر بتاريخ 2000/1/29 م يف شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع.
26 - قانون احتادي رقم )23(

املائية  بتاريخ 1999/10/17م يف شأن استغالل وحامية وتنمية الرثوات  صادر 
الحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

27 - قانون احتادي رقم )4(

صادر بتاريخ 1996/6/15م يف شأن الهيئة العامة للطريان املدين.
28- قانون احتادي رقم )2(

صادر بتاريخ 1996/3/18 م يف شأن املنشآت الصحية الخاصة.
29- قانون احتادي رقم )22(

صادر بتاريخ 1995/12/18 م يف شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
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33 - قانون احتادي رقم )18(

صادر بتاريخ 1993/9/7م بإصدار قانون املعامالت التجارية.
34 - قانون احتادي رقم )9(

صادر بتاريخ 1993/8/21 م يف شأن الرقابة عىل االتجار يف االحجار ذات القيمة 
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35- قانون احتادي رقم )20(

صادر بتاريخ 1991/06/10 باصدار قانون الطريان املدين
36 - قانون العقوبات االحتادي رقم )3(

صادر بتاريخ 1987/12/8م.
37- قانون احتادي رقم )8(

صادر بتاريخ 1984/3/20 م يف شأن الرشكات التجارية.
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45 - قانون احتادي رقم )18(

صادر بتاريخ 1981/8/11م بشأن تنظيم الوكاالت التجارية.
46 - قانون احتادي رقم )11(

من  الواردات  اتحادية عىل  فرض رضيبة جمركية  شأن  1981/6/14م يف  بتاريخ  صادر 
التبغ ومشتقاته.

47- قانون احتادي رقم )9(

صادر بتاريخ 1981/06/14 يف شأن تنظيم مهنة الرتجمة.
48 - قانون احتادي رقم )16(

صادر بتاريخ1980/11/19 م .بانشاء مؤسسة اإلمارات العامة للبرتول.
49 - قانون احتادي رقم )8(

صادر بتاريخ 1980/4/20 م يف شأن تنظيم عالقات العمل.
قانون احتادي رقم )4( ل�شنة 1979م 

يف شأن قمع الغش والتدليس يف املعامالت التجارية
50- قانون احتادي رقم )1(

صادر بتاريخ 1979/3/19 م يف شأن تنظيم شئون الصناعة.
51  - قانون احتادي رقم )13(

صادر بتاريخ 1976/11/30 م يف شأن الجمعيات التعاونية.
52 - قانون احتادي رقم )9(

صادر بتاريخ 1975/11/15 يف شأن تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة.
53- قانون احتادي رقم )7(
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صادر بتاريخ 1973/07/25 يف شأن األجهزة واالتصاالت الالسلكية.

الت�شريعات املحلية الإمارة دبي:

قانون رقم )13( ل�شنة 2011

بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية يف إمارة ديب
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1 -  قانون رقم )4( ل�شنة 2011

بشأن مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان.
2 -  قانون رقم )19( ل�شنة 2010م

بشان هيئة ديب للطريان املدين.
3 - قانون رقم )11( ل�شنة 2010م

بشأن ترخيص الوسائل البحرية يف إمارة ديب.
4 - قرار املجل�س التنفيذي رقم )20( ل�شنة 2009م

بشأن مأموري الضبط القضايئ لهيئة الطرق واملواصالت.
نظام رقم )3( ل�شنة 2009

بشأن التعرفة  املوحدة الستخدام املواصالت العامة يف إمارة ديب
5 - نظام رقم )4( ل�شنة 2008م

بشأن استعامل وترخيص الدراجات النارية الرتفيهية يف إمارة ديب.
6 - نظام رقم )3( ل�شنة 2008م

بشأن استعامل وترخيص الدراجات املائية يف إمارة ديب.
7 - قانون رقم )8( ل�شنة 2007م

بشان حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب.
8 - نظام رقم )2( ل�شنة 2007م

بشأن تنظيم  تشغيل الحافالت املائية يف خور ديب.
9 - نظام رقم )1( ل�شنة 2007م

بشان مزاولة نقل الركاب بسيارات األجرة يف إمارة ديب.
10 - قانون رقم )13( ل�شنة 2005م

بشأن مقدمي الخدمات األمنية وأمن القطاعات التجارية الهامة.
11 - قانون رقم )6( ل�شنة 2003م

بشأن مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات األجرة يف إمارة ديب.
12 - قانون رقم )6( ل�شنة 2002م

بشأن إنشاء وحامية شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية ملدينة ديب لإلنرتنت.
13 - قانون رقم )1( ل�شنة 1997م

بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري.
14 - قانون رقم )6( ل�شنة 1994م

بشأن حامية املنشآت البرتولية.
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قانون اتحادي رقم )9) لسنة 2011م
يف شأن

النقل الربي

املادة 2 

ال يجوز مزاولة نشاط النقل الربي إال بعد الحصول عىل ترخيص من الهيئة وفقاًًً ألحكام هذا 

القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاًً له. 

املادة 6 

يجب عىل املرخص له عند تأسيس فرع للرشكة أو املؤسسة املرخص لها مبزاولة نشاط النقل 

الربي يف الدولة أن يحصل عىل ترخيص لهذا الفرع وفقاًًً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية. 

املادة 7 

يحظر استخدام وسيلة النقل الربي لغري الغرض املخصص لها يف الرتخيص. 

املادة 8 

الرتخيص الصادر مبوجب أحكام هذا القانون شخيص، ال يجوز التنازل عنه أو الترصف فيه 

إال مبوافقة الهيئة. 

املادة 9 

يجب عىل املرخص له يف حالة رغبته يف التوقف عن مزاولة نشاط النقل الربي أن يطلب 

إلغاء الرخصة أو وقف العمل بها مؤقتاً وذلك عىل النموذج املعد لذلك، وفقاًًً لإلجراءات 

التي تحددها الالئحة التنفيذية. 

الترشيعات االتحادية
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املادة 10 

يحظر تشغيل أية وسيلة نقل بري مبا فيها كاًل من القاطرة واملقطورة ما مل يحصل املرخص 

له عىل بطاقة تشغيل من الهيئة. 

وتحدد الالئحة التنفيذية منوذج بطاقة التشغيل والبيانات التي تشتمل عليها هذه البطاقة 

ومدة رسيانها والرشوط املطلوبة إلصدارها وتجديدها. 

املادة 12 

يجب عىل املرخص له أن يحتفظ ببطاقة التشغيل يف وسيلة النقل الربي بصفة دامئة. 

املادة )1 

تحدد الالئحة التنفيذية مدة الرتخيص وتجديده، ويف جميع األحوال يجب أن تظل رشوط 

منح الرتخيص متوافرة طوال مدة رسيانه، فإذا ُفقد أي رشط من رشوطه تعني عىل املرخص 

له إخطار الهيئة بذلك والتي عليها من تلقاء نفسها أو بناء عىل اإلخطار وقف الرتخيص أو 

إلغائه وما يستتبع ذلك من وقف أو إلغاء بطاقة التشغيل وإخطار السلطة املختصة باألمر. 

املادة )1 

عىل مالك وسيلة النقل الربي عند شطبها أو نقل ملكيتها إشعار الهيئة بذلك لتقوم بإلغاء 

بطاقة التشغيل الخاصة بها، وفقاًًً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية. 

املادة 16 

أو عبور  الدولة  أرايض  الدخول إىل  الدولة  الربي غري املسجلة يف  النقل  يحظر عىل وسيلة 

سلطات  مع  بالتنسيق  وذلك  الهيئة،  من  مسبق  تحصل عىل ترصيح  مل  ما  فارغة  أراضيها 

الجامرك والسلطة املختصة.
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املادة 17 

يحظر عىل وسيلة النقل الربي غري املسجلة يف الدولة القيام بعمليات النقل الربي داخل أية 

إمارة أو بني اإلمارات، كام يحظر عليها التحميل عند مغادرتها الدولة إىل غري الدولة املسجلة 

فيها إال بترصيح خاص وفق الرشوط التي تحددها الالئحة التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع 

سلطات الجامرك والسلطة املختصة. 

املادة 18 

يلتزم سائقو وسائل النقل الربي مبا يأيت: 

1 - حمل الوثائق التي تحددها الالئحة التنفيذية. 

2 - العبور من املنافذ الرسمية للدولة. 

3 - السري يف املسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة املختصة. 

4 - التوقف والتجّمع يف األماكن املخصصة لذلك والتقيد بأوقات التشغيل، التي تحددها 

الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة املختصة. 

5 - عدم وضع البضائع بالطرق أو بأرصفتها. 

6 - أية رشوط أخرى تحددها الالئحة التنفيذية. 

املادة 19 

يجب أن تكون عمليات النقل الدويل مغطاة بتأمني من بداية الرحلة حتى نهايتها ، وتحدد 

الالئحة التنفيذية أحكام التأمني ورشوطه. 

املادة 20 

عىل املرخص لهم بالنقل املنتظم للركاب أن يكون لهم وكالء محليون مرخص لهم يف بلد 

الوصول لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب. 
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املادة 21 

يلتزم املرخص له ووكيله والناقل بالنقل الربي الدويل للركاب مبا يأيت: 

1 - إصدار تذكرة سفر لكل راكب يوضح فيها إسم الراكب وعنوانه ورقم هويته أو جواز 

سفره وجهة سفره وإسم الناقل وعنوانه. 

2 - إصدار بطاقة تسجيل ألمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة األمتعة املسلمة إليه وإسم 

الراكب وعنوانه وإسم الناقل وعنوانه. 

3 - أية بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية. 

املادة )2 

ملا  وفقاًًً  مرور جمريك  ببطاقة  مغطاة  للبضائع  الدويل  الربي  النقل  وسيلة  تكون  أن  يجب 

تحدده الالئحة التنفيذية. 

املادة )2 

يحظر عىل الضامن إصدار بطاقات املرور الجمريك إال برتخيص مسبق من الهيئة. وتحدد 

الالئحة التنفيذية إجراءات منح الرتخيص ومدته ورشوط تجديده. 

املادة 25 

يجب عىل الضامن وأندية السيارات الحصول عىل ترخيص من الهيئة ملامرسة املهنة أو فتح 

فروع لهم قبل القيام بإصدار رخص القيادة الدولية وذلك وفقاًًً لإلجراءات والرشوط التي 

تحددها الالئحة التنفيذية. 

املادة 26 

يشرتط ملنح ترخيص الضامن ما يأيت: 

1 - أن يكون طالب الرتخيص مواطناً. 
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2 - أن يقدم للهيئة الضامن البنيك الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء. 

3 - أن يقدم أصل عقد اإلتفاق بينه وبني سلطات الجامرك، وفقاًًً ملا تحدده الالئحة التنفيذية. 

4 - أن يقدم ما يثبت إستمرار عضويته يف اإلتحاد الدويل للنقل الربي. 

5 - أية رشوط أخرى تحددها الالئحة التنفيذية. 

املادة 29 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف درهم وال 

تجاوز مائة وخمسني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف حكم املادة )14( 

من هذا القانون، مع جواز الحكم مبصادرة وسيلة النقل يف حال العود. 

املادة 0) 

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف درهم وال تجاوز مائتي ألف درهم كل من خالف حكم 

أي من املادتني )26( و)27( من هذا القانون. 

املادة 1) 

تجاوز  تقل عن عرشة آالف درهم وال  تقل عن شهر وبغرامة ال  بالحبس مدة ال  يعاقب 

خمسة وعرشين ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف حكم أي من املادتني 

)7( و)18( من هذا القانون. 

املادة 2) 

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف درهم وال  يعاقب 

تجاوز مائة ألف درهم كل من خالف حكم أي من املواد )2( و)10( و)19( من هذا القانون 

مع جواز الحكم مبصادرة وسيلة النقل يف حالة العود. 
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املادة )) 

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألفي درهم وال تجاوز خمسة آالف كل من خالف أي حكم آخر 

من أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية. 

املادة )) 

ال يخل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي 

قانون آخر. 

املادة 6) 

العدل،  وزير  من  قرار  بتحديدهم  يصدر  الذين  املختصة  والسلطة  الهيئة  ملوظفي  يكون 

باإلتفاق مع الرئيس، صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات ما يقع باملخالفة ألحكام هذا 

القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاًً له، وذلك كل يف نطاق إختصاصه. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2011/07/06م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 525 �ص 35. 
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قانون اتحادي رقم )6) لسنة 2010م
 بشأن

املعلومات االئتامنية

املادة 2 

ترسي أحكام هذا القانون عىل اآليت: 

1 - الرشكة ومزود املعلومات ومستلم تقرير املعلومات. 

2 - كل من له عالقة باملعلومات االئتامنية تبعاً ملا تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

املادة 5 

مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  املتعلقة  الخاصة  والبيانات  املعلومات  وتداول  جمع  يحظر 

بالتفاصيل أو الوقائع املتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو مبعتقداته أو 

بحالته الصحية. 

املادة 6 

املعلومات  تقرير  قبل إصدار  املسبقة  الخطية  الشخص  الحصول عىل موافقة  - يشرتط   1

االئتامنية. 

2 - للرشكة اإلتصال بالشخص مبارشة للحصول عىل موافقته املذكورة، حال استالمها طلب 

إصدار تقرير معلومات إئتامنية غري مقرتن بتلك املوافقة. 

3 - للرشكة طلب تزويدها باملعلومات اإلئتامنية إلعداد وتطوير قاعدة البيانات اإلئتامنية 

لديها، دون اشرتاط موافقة الشخص عىل ذلك. 



20

املادة 7 

يحظر استخدام وتداول املعلومات االئتامنية والسجل االئتامين وتقرير املعلومات االئتامنية 

التي يتم جمعها واالحتفاظ بها، إال للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم 

تزويد تلك املعلومات من أجلها وفقاًًً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية. 

املادة 8 

بطبيعتها  رسية  االئتامنية  املعلومات  وتقرير  االئتامين  والسجل  االئتامنية  املعلومات  تعترب 

القانون ووفقاًًً  املنصوص عليهم يف هذا  األطراف  الرشكة فقط وبني  أنشطة  وتستخدم ألغراض 

ألحكامه، وال يجوز االطالع عليها أو الكشف عنها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة إال مبوافقة خطية 

من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوين أو من الوكيل املفوض بذلك، أو بناًء عىل طلب 

من السلطات القضائية املختصة وبالقدر الالزم للتحقيقات والدعاوى املنظورة أمامها. 

املادة 10 

يحظر عىل أي شخص طبيعي أو إعتباري عدا الرشكة مزاولة نشاط طلب وجمع وحفظ 

وتحليل وتبويب واستخدام وتداول املعلومات اإلئتامنية وما يرتبط بها. 

املادة 11 

مع مراعاة ما يصدره املرصف املركزي من ضوابط تلتزم الرشكة مبا يأيت: 

1 - عدم اإلفصاح أو الكشف عن املعلومات االئتامنية التي بحوزتها للغري إال وفقاًًً ملا نص 

عليه هذا القانون والئحته التنفيذية. 

2 - وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يدون ويحفظ بها كل ما يتعلق باملعلومات 

االئتامنية والسجل االئتامين وتقارير املعلومات االئتامنية وتحديثها بصفة دورية. 
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3 - حامية أمن الرشكة وأمن املعلومات من الفقدان أو التلف أو الدخول أو االستخدام أو 

التعديل غري املرشوع أو غري اآلمن، مبا يف ذلك االحتفاظ بوسائل دعم واسرتداد البيانات يف 

الحاالت الطارئة. 

املناسب  الوقت  بالدقة والواقعية ومعالجتها يف  تتميز  ائتامنية موثقة  - إعداد سجالت   4

بطريقة صحيحة وآمنة. 

لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون  5 - اإللتزام باستخدام املعلومات االئتامنية وفقاًًً 

والئحته التنفيذية. 

املادة 12 

بعد  لديها  وتحفظ  الرشكة  إىل  معينة  إلكرتونية  مناذج  وفق  االئتامنية  املعلومات  ترسل 

معالجتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل، وذلك عىل النحو الذي تحدده 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

املادة )1 

البيانات لدى  بقاعدة  القانون  ألحكام هذا  املعلومات وفقاًًً  املركزي ومزود  يربط املرصف 

الرشكة وفق اآللية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

املادة )1 

1 - تلتزم املصارف التجارية واإلستثامرية واملؤسسات املالية وغريها مام قد تضيفه الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون بتزويد الرشكة باملعلومات االئتامنية التي تطلبها. 

بيانات  طلب  مناذج  خاصة  بصفة  تتضمن  إتفاقية  املعلومات  مزود  مع  الرشكة  تربم   -  2

املعلومات االئتامنية، ومواعيد تقدميها. 



22

املادة 15 

املعلومات  تقرير  إستخدام  آلية  تنظم  إتفاقية  املعلومات  تقرير  مستلم  مع  الرشكة  تربم 

بحامية  خاصة  ومناذج  وأحكام  رشوط  من  االئتامنية  باملعلومات  يتعلق  وما  االئتامنية، 

املعلومات االئتامنية وضامن رسيتها. 

املادة 16 

يتمتع املرصف املركزي بصفته الجهة الرقابية املختصة عىل نشاط الرشكة مبوجب أحكام هذا 

القانون بالصالحيات اآلتية: 

1 - الرقابة واإلرشاف عىل حسن أداء الرشكة ملهامها املوكلة إليها. 

2 - وضع الضوابط التي تقوم الرشكة مبوجبها مبامرسة نشاطها، وقواعد السلوك وما يتعلق بها. 

3 - إصدار أية تعليامت أو توجيهات للرشكة. 

املادة 17 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وبالغرامة التي ال تقل عن )50.000( خمسني ألف 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من: 

1 - كشف عن املعلومات االئتامنية أو تقرير املعلومات اإلئتامنية أو السجل االئتامين يف غري 

األحوال املرصح بها وفقاًًً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية. 

2 - حصل عىل املعلومات االئتامنية أو تقرير املعلومات االئتامنية، أو متكن من الدخول 

إىل السجل االئتامين دون الحصول عىل املوافقات املقررة وفقاًًً ألحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية أو باستخدام طرق احتيالية أو معلومات غري صحيحة. 

3 - خالف الرسية املقررة للمعلومات االئتامنية وللسجل اإلئتامين ولتقرير املعلومات االئتامنية. 

4 - قام بسوء نية بتحريف البيانات أو بتقديم معلومات ائتامنية غري صحيحة إىل الرشكة. 
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املادة 18 

مع مراعاة العقوبات الواردة يف املادة السابقة، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن 

)10.000( عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف أي حكم من أحكام 

هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاًً له.

املادة 19 

يعترب ظرفاً مشدداً ارتكاب موظف عام أو أي من العاملني يف الرشكة ألية جرمية من الجرائم 

املنصوص عليها يف هذا القانون. 

املادة 20 

القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي  العقوبات املنصوص عليها يف هذا  ال يخل توقيع 

قانون آخر، وال باملسئولية املدنية للمخالف. 

أحكام عامة 

املادة 21 

املالية  باالتفاق مع وزير  العدل  قرار من وزير  بتحديدهم  الذين يصدر  للموظفني  يكون 

القانون والقرارات  إثبات ما يقع باملخالفة ألحكام هذا  القضايئ، يف  صفة مأموري الضبط 

الصادرة تنفيذاًً له، وذلك يف نطاق اختصاص كل منهم. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2010/10/7م.

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 513 �ص 9. 
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قانون اتحادي رقم )15) لسنة 2009م 
يف شأن

مكافحة التبغ

املادة 2

مـع عـدم اإلخالل باألحكام املقررة مبوجب قـوانني أخـرى، يحظر إدخـال التبغ ومنتجاته إىل 

الدولة أوتداول أي منها داخلها، إال إذا توافرت الرشوط الواردة يف املواصفات القياسيةللدولة.

املادة )

يجب أن يكتب عىل كل عـبوة من التبـغ أو منتجـاته العبارات والصــور والبيـانات التحـذيرية 

بصـورة واضحــة ومتنوعة وعىل النحــو الـذي تحـدده الالئحــة التنفيـذية لهـذا القانون.

املادة )

ال يجـوز ألي شخص طبيعي أو معنـوي الدعاية أو اإلعـالن أو الرتويـج أو الرعاية ألي مـن 

منتجات التبغ بأية وسيلة تستهـدف التشجيع عىل تعاطي التبغ، وفقاًً ملا تحـدده الالئحة 

التنفيـذية لهـذا القانون.

كمـا ال يجـوز طبـع أو نرش اإلعالن الـذي يستهـدف التشجيع عىل تعاطي التبغ.

و ال يجـوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة لإلعالن عن منتج آخــر.

املادة 5

يعـد محظـوراً القيام بأي من األفعال اآلتـية.

1- زراعة التبغ ألغـراض تجـارية وصنـاعة منتجاتـه داخل الدولة.

التي  املـدة  خالل  أوضاعها  توفيق  حالياً  املذكـور  بالنشاط  القامئة  واملصانع  املزارع  وعىل 
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تحـددها الالئحـــة التنفيـذية لهـذا القانون.

2- بيـع أو الرشوع يف بيع التبغ أو منتجاته ملن مل يتجـاوز سنه )18( سنة، وللبائع الحـق 

بطلب مـن املشرتي تقديم الدليل عىل بلوغه هـذه السن وال يقبل منه عـذر الجهـل بالسن.

3- استرياد الحـلوى واأللعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.  

4- بيع أو الرشوع يف بيع الحلوى واأللعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.  

5- التـدخني أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجـود طفل ال يتجـاوز عمـره الثانية عرشعاماً.

املادة 6

يحظـر عـرض أو بيـع منتجـات التبغ إال يف األماكن املخصصة لذلك واملرخص بهـا من السلطة 

املختصة وتحــدد الالئحــة التنفيـذية لهـذا القانون ضـوابط عـرض وبيـع منتجات التبغ.

املادة 7

يحظر التدخني يف األماكن العامة املغلقة.

للسلطة  يجوز  الصحيةوالرياضية،  واملنشآت  التعليمية  العبادة واملؤسسات  وباستثناء دور 

املختصة أن تحدد مكاناً خاصاً للتدخني يف هذه األماكن وفقاًً لضوابط التي تحددها الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.

املادة 8

يحظر التدخني يف األماكن العامة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع 

السلطة املختصة.

املادة 9

يحظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو منتجاته أو استعاملها داخل الدولة.
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املادة 10

عىل السلطة املختصة يف حالة إدخال تبغ أو أحد منتجاته غري مطابق للمواصفات والرشوط 

القياسية الفنيـــة املعتمـدة يف الـدولة إتالف املـواد املضبوطة مبا ال يضـر بالبيئة أو تكليف 

مـدخلها بإخراجها مـن الـدولة عىل نفقته الخاصة.

املادة 11

منتجـاته  أو  التبـغ  أنـواع  مـن  أيا  تقـدم  التي  مياثلهـا  مـا  أو  للمقـاهي  الرتخيـص  يحـظر 

الالئحة  التي تحددها  للمسافة  أو بجوارهام  السكنية  أو األحياء  السكنية  البنايات  داخـل 

األماكن  املختصة  السلطة  التنسيق مع  الالئحة وبعد  تلك  القانون، وتحدد  لهذا  التنفيذية 

التي يجوز الرتخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها، وعىل املقاهي أو ماميثلها 

القامئة حالياً توفيق أوضاعها خــالل سنتني من تاريخ العمل بأحــكام هـذا القانون وذلك 

بتغيري النشاط أو النقل إىل مكان آخر.

املادة 12

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ, ويحـدد هذا 

القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها.

املادة )1

هذا  من  و)9(  و)3/5(  و)1/5(   )2( املواد  أحكام  من  حكم  أي  يخالف  من  كل  يعاقب 

التي ال تقـل عــن )100.000( مائة  بالحبــس مدة التقل عن سنة وبالغـرامـة  القــانون 

ألف درهــم والتجــاوز )1.000.000( مليون درهــم أو بإحـدى هـاتني العقوبتني.

ويف حـالة العـود تكون العقـوبة الحبس مـدة ال تقـل عـن سنتني والغرامة التي ال تقـل 

عـن )1.000.000( مليون درهــم.
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املادة )1

بالغرامة  القانون  املادتني )3( و)4( من هذا  يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام 

درهــم.  مليون   )1.000.000( تجاوز  وال  درهم  ألف  )1.00.000(مائة  عن  تقل  ال   التي 

وتضاعف العقــوبة فـي حالة العــود.

املادة 15

مع مراعاة ما تنص عليه املادة )10( من هذا القانون يعاقب كل من مل يلتزم بأمر السلطة 

املختصة املنصوص علية يف هذه املادة بالغرامة التي ال تقل عن )50.000( خمسني ألف 

درهـــم والتجـــاوز )200.000( مائتي ألف درهـم.

عن  تقل  ال  التي  والغرامة  سنة  عىل  التزيد  مدة  الحبس  العقوبة  تكون  العود  حالة  ويف 

)200.000( مائتي ألف درهم.

املادة 16

كل مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون تحصل السلطة املختصة عنها غرامة فورية مقـــدراها 

)500( خمسامئة درهم تدفع مقابل التصالح عن الواقعة.

الغرامة  العقوبة هي  الجنائية، وتكون  الواقعة للمحاكمة  التصالح تحال  وإذا تعذر إجراء 

التي ال تقل عن )3.000( ثالث آالف درهم والتزيد عىل )10.000( عشــرة آالف درهم.

وتتعـدد العقوبة بتعـدد املخالفة.

املادة 17

عىل املحكمة يف حالة اإلدانة أن تقيض باإلضافة إىل العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون 

مبصادرةاملواد املضبوطة واملواد اإلعالنية، كام لها أن تحكم بغلق املنشأة.
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املادة 18

ال يخل توقيع العقوباتاملنصوص عليها يف هذا القانون، بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

املادة 19

بتحديد  قراراً  املختصة  السلطة  مع  وبالتنسيق  الوزير  مع  باالتفاق  العدل  وزير  يصدر 

املوظفني الــذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات ما يقع باملخالفة ألحكام 

هذاالقانون واللوائح والقرارات املنفذة له وذلك يف نطاق اختصاص كل منهم.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2009/12/22م

 ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 502.
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قانون اتحادي رقم )10) لسنة 2009م
بشأن

برنامج الشيخ زايد لإلسكان

املادة 9)

1 - مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل 

عن سنتني وبغرامة ال تقل عن )100000( مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 

من حصل عىل مساعدة سكنية وفقاًً ألحكام هذا القانون بطريق الغش أو التزوير أو تقديم 

بيانات غري صحيحة متعمداً.

2 - تسرتد املساعدة السكنية املقدمة للمستفيد يف حالة إدانته بحكم نهايئ تبعاً لألحوال اآلتية: -

أ - يف حالة القرض تعترب كل األقساط غري املسددة مستحقة األداء دفعة واحدة.

ب - يف حالتي املنحة املالية أو قيام الربنامج ببناء مسكن حكومي عىل أرض ميلكها املستفيد مبوجب 

سند ملكية فيتم اسرتداد مبلغ املساعدة املالية دفعة واحدة أو حسبام يقرره املجلس بهذا الشأن.

ج - يف حالة املسكن الحكومي الذي تم بناؤه عىل أرض مخصصة من الحكومة فيتم إخالؤه 

ويسلم للربنامج، وال يعوض من اسرتد املسكن الحكومي منه عام يكون قد أضافه إىل املسكن 

من إنشاءات باستثناء الحاالت التي يرى املجلس استحقاقها للتعويض فيتم تقدير التعويض 

عنها من قبل لجنة مختصة وفقاًً ملا تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون يف هذا الشأن.

ويتحمل املسرتد منه املساعدة السكنية كل ما يرتتب عىل ذلك من رضر له ويجوز للربنامج 

مطالبته بأية تكاليف تكبدها وبالتعويض إن كان له مقتىض وللربنامج اتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية التي يراها مناسبة السرتداد املساعدة السكنية.

3 - للمجلس اسرتداد املساعدة السكنية تبعاً ألحوال االسرتداد املنصوص عليها بالبند السابق، 

حال فقد املستفيد لجنسية الدولة أو إسقاطها عنه أو سحبها منه.



30

املادة 0)

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل 

عن سنة وبغرامة ال تقل عن )100000( مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 

مقاول أو استشاري ثبت تواطؤه مع املستفيد من املساعدة املالية يك ال تستخدم بالكامل 

يف الغرض الذي قررت من أجله.

املبلغ املرصوف دون  القانونية ضد املذكورين السرتداد  اتخاذ اإلجراءات  الربنامج  وعىل 

وجه حق.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2009/5/18م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 493 مكرر �ص 53.
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قانون اتحادي رقم )10) لسنة 2008م 
يف شأن

املسؤولية الطبية

املادة 2 

ترسي أحكام هذا القانون عىل كل من يزاول املهنة يف الدولة.

املادة ) 

يجب عىل كل من يزاول املهنة يف الدولة تأدية واجبات عمله مبا تقتضيه املهنة من الدقة واألمانة 

عدم  مع  للمريض،  الالزمة  العناية  يحقق  ومبا  عليها،  املتعارف  والفنية  العلمية  لألصول  ووفقاًً 

استغالل حاجة املريض لتحقيق منفعة غري مرشوعة لنفسه أو لغريه ودون التمييز بني املرىض.

املادة ) 

يجب عىل الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأيت:

1 - االلتزام بالقواعد والنظم واإلجراءات الخاصة مبامرسة املهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه.

2 - تسجيل الحالة الصحية للمريض والسرية املرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك 

قبل الرشوع يف التشخيص والعالج.

3 - وصف العالج وتحديد كمياته وطريقة استعامله كتابة وبوضوح مع بيان اإلسم والتوقيع 

والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه املريض أو ذويه بحسب األحوال إىل رضورة التقيد باإلسلوب 

الذي حدده للعالج وإىل اآلثار الجانبية الهامة واملتوقعة لذلك العالج الطبي أو الجراحي.

4 - إبالغ املريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إال إذا اقتضت مصلحته غري ذلك أو مل تكن 

حالته النفسية تسمح بإبالغه ويتعني إبالغ ذوي املريض يف الحالتني اآلتيتني:
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أ - إذا كان عديم االهلية أو ناقصها.

ب - إذا كانت حالته الصحية ال تسمح بإبالغه شخصياً وتعذر الحصول عىل موافقته إلبالغ ذويه.

5 - رصد املضاعفات الناجمة عن العالج الطبي أو الجراحي واملبادرة إىل عالجها متى أمكن ذلك.

6 - التعاون مع غريه من األطباء الذين لهم صلة بعالج املريض وتقديم ما لديه من معلومات 

منه ذلك واستشارة زميل  اتبعها يف عالجه كلام طلب  التي  والطريقة  الصحية  عن حالته 

متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.

املادة 5 

يحظر عىل الطبيب ما يأيت:

1 - معالجة املريض دون رضاه فيام عدا الحاالت التي تتطلب تدخاًل طبياً طارئاً ويتعذر فيها 

الحصول عىل املوافقة ألي سبب من األسباب أو التي يكون مرضه معدياً أو مهدداً للصحة 

أو السالمة العامة.

2 - اإلمتناع عن عالج املريض يف الحاالت الطارئة أو االنقطاع عن عالجه يف جميع األحوال، 

إال إذا خالف التعليامت التي حددها الطبيب أو ألسباب خارجة عن إرادة الطبيب.

3 - إستعامل وسائل غري مرخص بها أو غري مرشوعة يف عالج املريض.

4 - وصف أي عالج قبل إجراء الكشف الرسيري عىل املريض.

5 - إفشاء أرسار املريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة املهنة أو بسببها سواء كان املريض 

قد عهد إليه بهذا الرس وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، وال يرسي هذا 

الحظر يف أي من األحوال اآلتية:

أ - إذا كان إفشاء الرس بناء عىل طلب املريض.

ب - إذا كان إفشاء الرس ملصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً ألي منهام.

ج - إذا كان الغرض من إفشاء الرس منع وقوع جرمية أو اإلبالغ عنها ويكون اإلفشاء يف هذه 

الحالة للسلطة الرسمية املختصة فقط.
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د - إذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبرياً، 

أو إذا استدعته إحداهام كشاهد يف تحقيق أو دعوى جنائية.

هـ - إذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى رشكات التأمني عىل الحياة أو من 

جهة العمل ومبا ال يتجاوز الغرض من التكليف.

6 - الكشف الرسيري عىل مريض من جنس آخر بدون حضور ثالث وبغري موافقة املريض 

املسبقة، ما مل تقتض الرضورة ما يخالف ذلك.

املادة 6 

إذا اشتبه الطبيب يف إصابة مريض بإحدى األمراض السارية وجب عليه إبالغ الجهة الصحية 

التابع لها فوراً، وعىل هذه الجهة إبالغ الوزارة خالل أربع وعرشين ساعة عىل األكرث من وقت 

الوقائية الالزمة، ويف حالة االشتباه بإصابة املريض بأحد األمراض  االشتباه التخاذ اإلجراءات 

التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العاملية فيجب التحقق من عنوان 

املريض واالبالغ عنه فور اكتشاف الحالة إذ ا مل يكن التحفظ عليه يف العيادة ممكناً.

املادة 7 

1 - فيام عدا الحاالت الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري إلنقاذ حياة املريض أو 

الجنني ال يجوز إجراء العمليات الجراحية إال مبراعاة ما يأيت:

أ - أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهاًل إلجرائها بحسب تخصصه العلمي وخربته 

العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

ب - أن تجرى الجراحة يف منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية إلجراء الجراحة املقصودة.

ج - أن تجرى الفحوصات والتحاليل املختربية الالزمة للتأكد من أن التدخل الجراحي رضوري 

ومناسب لعالج املريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.

أقاربه حتى  أحد  أو من  االهلية  كامل  كان  إن  املريض  كتابية، من  موافقة  تؤخذ  أن   - د 
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الدرجة الرابعة إن كان ناقص األهلية أو تعذر الحصول عىل موافقته، وذلك إلجراء العملية 

الطبية  واملضاعفات  باآلثار  تبصريه  أخرى رضورية، وبعد  أية عملية جراحية  أو  الجراحية 

املحتملة التي قد ترتتب عىل الجراحة.

ويعترب اهاًل للموافقة كل من أتم الثامنة عرشة سنة ميالدية.

التنفيذية حكم  الالئحة  التي تحددها  الخاصة  الطبيعة  العالج ذات  - يطبق عىل حاالت   2

العمليات الجراحية يف تطبيق أحكام البند )1( من هذه املادة، ومبا يتناسب مع هذه الحاالت.

املادة 8 

حالته  كانت  إذا  إال  العالج  فيها  يتلقى  التي  الصحية  املنشأة  من  املريض  إخراج  يجوز  ال 

الصحية تسمح بذلك طبقاً لألصول الطبية املتعارف عليها أو بناء عىل رغبته يف الخروج رغم 

تبصريه بعواقب خروجه عىل أن يؤخذ اقرار كتايب منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية 

إن كان ناقص األهلية أو تعذر الحصول عىل موافقته، ويثبت ذلك يف السجل الطبي للمريض.

املادة 9 

ال يجوز إنهاء حياة املريض أياً كان السبب، ولو بناء عىل طلبه أو طلب الويل أو الويص عليه.

املادة 10 

1 . يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البرشية، كام يحظر إجراء األبحاث والتجارب 

والتطبيقات بقصد استنساخ كائن برشي.

2 . يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية عىل اإلنسان إال بعد الحصول عىل ترخيص بذلك من 

الجهة التي تحددها الالئحة التنفيذية وتبعاً للرشوط التي تقررها تلك الالئحة.

املادة 11 

للمريض  التأكد من مالءمتها  بعد  إال  املريض  الصناعية يف جسم  األعضاء  تركيب  ال يجوز 

وعدم إرضارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
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املادة 12 

ال يجوز إجراء التقنية املساعدة عىل اإلنجاب للمرأة أو زرع جنني يف رحمها إال من الزوجني 

وبناء عىل موافقتهام عىل ذلك كتابة وبرشط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الرشعي بينهام.

املادة )1 

أوالً - ال يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إال بناء عىل طلب أو مبوافقة 

الزوجني، كام ال يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إال بناء عىل رأي 

لجنة طبية متخصصة ال تقل عن ثالثة أطباء بأن يف الحمل أو الوالدة خطراً محققاً عىل حياة 

األم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.

ثانياً - ال يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي يشء من شأنه إجهاض 

امرأة إال يف الحالتني التاليتني:

1 - إذا كان يف استمرار الحمل خطر عىل حياة الحامل وبالرشوط اآلتية:

أ - أن يتم اإلجهاض مبعرفة طبيب متخصص يف أمراض النساء والوالدة وموافقة الطبيب 

املعالج للحالة املرضية املربرة لإلجهاض.

ب - أن يحرر محرض بتقرير السبب املربر لإلجهاض مبعرفة األطباء املعنيني عىل أن توقع 

عليه الحامل وزوجها أو وليها يف حالة تعذر الحصول عىل موافقتها مبا يفيد املوافقة عىل 

تشرتط  وال  منه،  بنسخة  املعنية  األطراف  من  طرف  كل  ويحتفظ  اإلجهاض  عملية  إجراء 

موافقة الزوج يف الحاالت الطارئة التي تتطلب تدخاًل جراحياً فورياً.

2 - إذا ثبت تشوه الجنني وبالرشوط اآلتية:

أ - أن يكون اإلجهاض بناء عىل طلب الوالدين.

ب - أال يكون قد مر عىل الحمل مائة وعرشون يوماً.

ج - أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريني يف تخصص أمراض النساء والوالدة 
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واألطفال واألشعة.

د - أن يكون تقرير اللجنة مبنياً عىل الفحوص الطبية واستخدام التقنيات املتعارف عليها علمياً.

هـ - أن يكون الجنني مشوهاً تشوهاً خطرياً غري قابل للعالج بحيث يؤدي إن ولد حياً إىل أن 

تكون حياته سيئة وآالماً عليه وعىل أهله.

املادة )1

1 - الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إىل الجهل بأمور فنية يفرتض يف كل من ميارس املهنة 

اإلملام بها أو الذي يرجع إىل اإلهامل أو عدم بذل العناية الالزمة.

2 - ال تقوم املسؤولية الطبية يف الحاالت اآلتية:

أ - إذا كان الرضر قد وقع بسبب فعل املريض نفسه أو رفضه للعالج أو عدم اتباعه 

للتعليامت الطبية الصادرة إليه من املسؤولني عن عالجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي.

وذلك كله دون إخالل بحكم البند الفرعي )د( من البند )1( من املادة )7( من هذا القانون.

ب - إذا اتبع الطبيب إسلوباً طبياً معيناً يف العالج مخالفاً لغريه يف ذات االختصاص ما دام 

أسلوب العالج الذي اتبعه متفقاً مع األصول الطبية املتعارف عليها.

ج - إذا حدثت اآلثار واملضاعفات الطبية املعروفة يف مجال املامرسة الطبية وغري الناجمة 

عن الخطأ الطبي وفقاًً ملا هو مبني يف البند )1( من هذه املادة.

املادة )2 

ال يجوز القبض عىل األطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق يف الوقائع املتعلقة بالخطأ 

الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم إحتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك 

بناء عىل أمر النائب العام.

املادة 28 

1 - يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عىل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
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)200.000( مائتي ألف درهم وال تزيد عىل )500.000( خمسامئة ألف درهم أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل من يخالف أي حكم من أحكام املادتني )10/1( و)12( من هذا القانون.

2 - يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن )100.000( مائة 

ألف درهم وال تزيد عىل )200.000( مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 

يخالف حكم املادة )10/2( من هذا القانون.

املادة 29 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن )50.000( خمسني 

ألف درهم وال تزيد عىل )100.000( مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 

خالف حكم أي من املادة )11( والبند )أوالً( من املادة )13( من هذا القانون.

املادة 0) 

مع عدم اإلخالل بأحكام الرشيعة اإلسالمية، يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات 

كل من يخالف حكم املادة )9( من هذا القانون.

املادة 1) 

 يف شأن  البرشي عىل 
)1(

يرسي حكم املادة )29( من القانون االتحادي رقم 7 لسنة 1975 

مخالفة حكم املادة 13 / ثانياً من هذا القانون.

1 - املادة 29 - 

مع مراعاة ما نص عليه يف املادة 22 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل أربع سنوات كل طبيب بارش إجهاض امرأة حبىل عمداً 

بإعطائها أدوية أو باستعامل وسائل مؤدية إىل ذلك أو بإرشادها إليها سواء كان اإلجهاض برضائها أو بغريه، فإذا أفىض اإلجهاض إىل موت املجنى 

عليها تكون العقوبة السجن ملدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عىل عرش سنوات.

ويف جميع األحوال تحكم املحكمة مبصادرة ما يف عيادة الطبيب من أدوات وآالت ومواد تتعلق مبزاولة املهنة، وتغلق العيادة مدة مساوية 

ملدة العقوبة املحكوم بها.

وال يخل ما تقدم بحق اللجنة املنصوص عليها يف املادة الرابعة من هذا القانون يف سحب الرتخيص املمنوح للطبيب مبزاولة املهنة وشطب 

إسمه من سجل األطباء.
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املادة 2) 

ال تخل العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

املادة )) 

الالئحة  بالقدر املمكن تطبيقه عليهم. وتبني  الطبيب  التزامات  املهنة بذات  يلتزم مزاولوا 

التنفيذية نظام تأديب أصحاب املهن املرتبطة باملهن الطبية.

املادة )) 

تطبق العقوبات التأديبية املقررة قانوناً عىل املخالفات التي مل تحدد لها عقوبة بهذا القانون.

وال تخل املسئولية الجنائية تبعا لهذا القانون، باملسئولية التأديبية للمخالف من مزاويل املهن.

املادة 5) 

  
)1(

ترسي أحكام املادتني )16( و)17( من القانون االتحادي رقم )2( لسنة 1996 املشار إليه 

عىل ما ترتكبه املنشآت الصحية الخاصة من مخالفات ألحكام هذا القانون.

1 - املادة 16 - من قانون املنشآت الصحية الخاصة :

أو  املنشأة  الطبية أن توقع عىل مدير  الرتاخيص  للجنة  املخالفة، يجوز  الواقعة محل  التي تنشأ عن ذات  الجزائية  باملسئولية  دون اإلخالل 

املسؤول عن تشغيلها أحد الجزاءات التأديبية اآلتية:

1 – اإلنذار.

2 – االيقاف عن العمل مدة ال تجاوز السنة.

3 – إلغاء الرتخيص املمنوح له.

وللجنة أن توقع عىل مالك املنشأة الصحية الخاصة أحد الجزاءات التأديبية اآلتية:

1 – اإلنذار.

2 – إغالق املنشأة مدة التزيد عىل ستني يوماً، فإذا تكررت املخالفة جاز إغالق املنشأة لفرتات ال يزيد مجموعها عىل ستة أشهر يف السنة الواحدة.

3 – إلغاء الرتخيص باملنشأة.

وال يجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية املنصوص عليها يف هذه املادة إال بعد سامع أقوال املخالف وتحقيق دفاعه، فإذا مل يحرض أو حرض 

ومل يبد دفاعاً جاز توقيع العقوبة بناء عىل األوراق، وترفع اللجنة قراراتها بتوقيع الجزاءات إىل الوزير العتامدها.

املادة 17 - من قانون املنشآت الصحية الخاصة:

يجوز ملن صدر ضده قرار تأديبي أن يتظلم من قرار لجنة الرتاخيص الطبية خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ تسليمه القرار.

ويقدم التظلم إىل الوزير ، ويصدر قرار الوزير بالبت يف التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه، ويكون قراره بالبت يف التظلم نهائياً.

ويف جميع األحوال ال يجوز تنفيذ عقوبات اإليقاف عن العمل أو إغالق املنشأة أو إلغاء الرتخيص قبل انتهاء امليعاد املقرر لتقديم التظلم أو 

امليعاد املقرر للبت فيه بحسب األحوال.
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املادة 6) 

أو  الوزير  مع  باالتفاق  العدل  وزير  من  قرار  بتحديدهم  يصدر  الذين  للموظفني  يكون 

الجهات الصحية صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا 

القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2008/12/16م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 488 �ص 31 .
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قانون اتحادي رقم )11) لسنة 2008م 
يف شأن

ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة

املادة 2 

الرتخيص  الدولة والتي تطلب  العاملة يف  القانون عىل مراكز اإلخصاب  ترسي أحكام هذا 

للعمل يف الدولة.

املادة 5 

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي مركز داخل الدولة إال 

بعد الحصول عىل ترخيص بذلك من الوزارة وفقاًً للرشوط والضوابط الواردة بهذا القانون 

والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

املادة 6 

منح  يجوز  إليه، ال  املشار  الخاصة  الصحية  املنشآت  قانون  الواردة يف  األحكام  مراعاة  مع 

ترخيص ألي مركز يف الدولة إال بعد التحقق من الرشوط الفنية واملواصفات وتوافر املعدات 

واألجهزة الطبية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة 9 

عىل  املساعدة  تقنيات  مامرسة  عند  القانون  هذا  أحكام  له مبوجب  املرخص  املركز  يلتزم 

اإلنجاب بالرشوط والضوابط اآلتية:

1 - أن تكون تقنية املساعدة عىل اإلنجاب هي الوسيلة الوحيدة لإلنجاب بعد ثبوت تعذر 

الحمل باالتصال الطبيعي لفرتة ال تقل عن سنة إال إذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم 
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فال يتم االنتظار ملدة سنة.

2 - أن تتم تقنية املساعدة عىل اإلنجاب مبوافقة كتابية من الزوجني.

التلقيح وعند  3 - أن يقر الزوج بقيام العالقة الزوجية بإظهار وثيقة رسمية بالزواج عند 

زرع البويضة امللقحة.

4 - أال يكون يف تقنية املساعدة عىل اإلنجاب خطر عىل حياة الزوجة أو رضر بليغ عىل 

صحتها طبقاً للمتعارف عليه طبياً ويثبت ذلك بشهادة من طبيب أخصايئ.

5 - تتم تقنية املساعدة عىل اإلنجاب عىل يد متخصصني مؤمتنني طبقاً ملا تحدده الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.

6 - أن تتم تقنية املساعدة عىل اإلنجاب بحضور الزوج إىل مركز اإلخصاب.

7 - أية رشوط أو ضوابط أخرى يحددها مجلس الوزراء.

املادة 10 

يحظر عىل املركز مامرسة الطرق التالية لتقنيات املساعدة عىل اإلنجاب :

1 - أن يجري التلقيح بني حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة أجنبية 

ثم تزرع البويضة امللقحة يف رحم زوجته.

2 - أن يجري التلقيح بني حيوان منوي مأخوذ من رجل أجنبي وبويضة مأخوذة من الزوجة 

ثم تزرع البويضة امللقحة يف رحم هذه الزوجة.

3 - أن يجري تلقيح خارجي بني حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة 

ثم تزرع البويضة امللقحة يف رحم امرأة متطوعة بحملها.

4 - أن يجري تلقيح خارجي بني حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة من امرأة وتزرع 

البويضة امللقحة يف رحم امرأة أخرى.

5 - أن يجري تلقيح خارجي بني حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة 

ثم تزرع البويضة امللقحة يف رحم زوجة أخرى له.
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املادة 11 

يلتزم املركز بخصوص البويضات الزائدة عن الحاجة مبا يأيت:

1 - حفظ البويضات غري امللقحة للسحب منها عند الحاجة ويجب عند تلقيح البويضات 

االقتصار عىل العدد املطلوب للزرع يف كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البويضات امللقحة.

2 - إذا حصل فائض من البويضات امللقحة بأي وجه من الوجوه فترتك دون عناية طبية إىل 

أن تنتهي حياة ذلك الفائض عىل الوجه الطبيعي.

املادة 12 

اإلنجاب  عىل  املساعدة  املختلفة  للتقنيات  مفصل  الزوجني برشح  إبالغ  املركز  عىل  يتعني 

واالنعكاسات السلبية أو املضاعفات املحتملة من مختلف التقنيات إضافة إىل الكلفة املادية 

ونسبة الحمل الواقعية لحاالت مامثلة يف ذات املركز.

املادة )1 

يجب عىل املركز عند الرشوع يف تقنيات املساعدة عىل اإلنجاب أن يلتزم مبا يأيت:

1 - أال يزيد عدد األجنة أو البويضات املنقولة عىل ثالثة إذا كان سن الزوجة )35( خمسة 

وثالثني سنة فأقل وال يزيد عىل أربع فيام زاد عىل هذه السن.

2 - حفظ البويضات غري امللقحة والحيوانات املنوية املجمدة إلنجاب مستقبيل لصالح الزوجني 

ملدة ال تزيد عىل خمس سنوات طبقاً للرشوط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

3 - الحصول عىل موافقة الزوجني الكتابية سنوياً وتدوينها يف سجالت املخترب بشأن رغبتهام يف 

اإلبقاء عىل حفظ البويضات غري امللقحة والحيوانات املنوية املجمدة وإخطار الوزارة بذلك.

4 - إتالف البويضات امللقحة التي مل يتم زرعها يف الزوجة والبويضات غري امللقحة والحيوانات 

املنوية املجمدة عند وفاة أحد الزوجني أو يف حالة الطالق وذلك برتكها دون عناية طبية.

5 - إتالف البويضات غري امللقحة والحيوانات املنوية املجمدة بناء عىل طلب الزوجني.
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املادة )1

أو  امللقحة  البويضات غري  استعامل  أيا كانت صفتها  أية جهة أخرى  أو  املركز  يحظر عىل 

امللقحة أو الحيوانات املنوية ألغراض تجارية أو إلجراء األبحاث أو إدخال تعديالت جينية يف 

سامت املواليد أو الترصف فيها آلخرين.

املادة 15 

مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )14( من هذا القانون يجوز بإذن كتايب من الزوجني السامح 

 Pre - implantation Genetic Diagnosis للمركز بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع

اإلرضار  لعدم  الالزمة  اإلجراءات  جميع  تتخذ  أن  عىل  الوراثية  األمراض  عىل  التعرف  بغرض 

بالبويضة امللقحة.

املادة 16 

يلتزم املركز بتطوير ورفع كفاءة الفنيني العاملني لديه يف مجال التلقيح املعميل وفقاًً لربنامج 

تدريبي تعتمده الوزارة.

املادة 17 

تقنيات  يف  بأعاملهم  القيام  األجنة  حاضنات  املركز ومسؤويل  ومختربات  إدارة  عىل  يجب 

التي  والضوابط  عليها  املتعارف  واملهنية  العلمية  لألصول  وفقاًً  اإلنجاب  عىل  املساعدة 

تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة 18 

يحظر عىل املركز إخراج عينات البويضات غري امللقحة أو امللقحة أو الحيوانات املنوية التي تم 

تحضريها داخل الدولة إىل خارجها أو إدخال هذه العينات إىل الدولة إذا تم تحضريها خارج الدولة.
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املادة 19 

يجب عىل املركز االلتزام بالتنظيم الدقيق للحيوانات املنوية والبويضات غري امللقحة وامللقحة 

أو  استغاللها  أو  استخدامها  الحرص واالحتياط والحذر ملنع  واألجنة وتوفري أقىص درجات 

استبدالها مبا يؤدي إىل خلط االنساب.

املادة 20 

يحظر إنشاء بنوك لألجنة يف الدولة أو التعامل معها.

املادة )2 

يلتزم املركز بضامن الجودة والنوعية فيه وخاصة فيام يتعلق بنظم التحكم داخل املخترب 

باتباع املعايري التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة )2 

بتقنيات  املتعلقة  العمليات  لقيد جميع  الالزمة  بالسجالت  لديه  يحتفظ  بأن  املركز  يلتزم 

السجالت  هذه  أنواع  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتحدد  اإلنجاب،  عىل  املساعدة 

ورشوطها والبيانات التي يجب تدوينها بها.

املادة 25 

العمل فيه وفقاًً ألحكام هذا  يلتزم املركز بأن يضع قبل بدء نشاطه الئحة داخلية بنظام 

القانون والئحته التنفيذية وأية قوانني أو أنظمة صادرة يف هذا الشأن.

املادة 26 

أو  الوزير  مع  باالتفاق  العدل  وزير  من  قرار  بتحديدهم  يصدر  الذين  للموظفني  يكون 
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الجهات الصحية املعنية صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات ما يقع مخالفاً ألحكام هذا 

القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك يف نطاق اختصاص كل منهم.

املادة 29 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عىل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن 

مائتي ألف درهم وال تزيد عىل خمسامئة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 

يخالف أي حكم من أحكام املواد )5( )9( )10( )14( )18( )20( من هذا القانون.

املادة 0) 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تزيد 

عىل ثالمثائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف أي حكم من أحكام املواد 

)13( )19( من هذا القانون.

املادة 1) 

العقوبتني كل من يخالف أي حكم آخر من  أو بإحدى هاتني  بالحبس وبالغرامة  يعاقب 

أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

املادة 2) 

ال تخل العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

املادة )) 

للمحكمة يف حالة اإلدانة أن تحكم بغلق املركز.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2008/12/16م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 488 مكرر �ص 9.
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مرسوم اتحادي رقم )85) لسنة 2007م
 يف شأن

نظام )قانون) الجامرك املوحد لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العريب )يناير 2002)

املادة 122 

بالكشف عىل  أن يقوموا  التهريب، ولهم يف سبيل ذلك  اإلدارة مكافحة  أ – عىل موظفي 

واألنظمة  »القانون«  النظام  هذا  ألحكام  وفقاًًً  األشخاص  وتفتيش  النقل  ووسائط  البضائع 

»القوانني« األخرى النافذة. 

ب – ال يجوز تفتيش النساء ذاتياً إال من قبل مفتشات جمركيات. 

ج – يحق ملوظفي اإلدارة يف حالة وجود دالئل كافية عىل وجود مواد مهربة – وبعد الحصول عىل 

إذن من الجهة املختصة – تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقاًًً لألنظمة »القوانني« النافذة. 

د – ال يتحمل موظفو اإلدارة مسؤولية األرضار الناشئة عن مامرستهم لعملهم الوظيفي عىل 

الوجه املطلوب. 

املادة )12 

ملوظفي اإلدارة املخولني الحق يف الصعود إىل جميع السفن املوجودة يف املوانئ املحلية والداخلة 

إليها أو الخارجة منها، وان يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش جميع أجزاء السفينة. 

املادة )12 

أو  لتفتيشها  النطاق الجمريك  ملوظفي اإلدارة املخولني الحق يف الصعود إىل السفن داخل 

أحكام  وفق  املتوجبة  املستندات  من  وغريه  »املانيفست«  الحمولة  بيان  بتقديم  املطالبة 
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هذا النظام »القانون«. ولهم الحق يف حالة اإلمتناع عن تقديم املستندات أو عدم وجودها 

تلك  لضبط  الالزمة  التدابري  يتخذوا جميع  أن  ممنوعة  أو  مهربة  بضائع  بوجود  واالشتباه 

البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إىل أقرب دائرة جمركية. 

املادة 125 

لإلدارة اتخاذ اإلجراءات املناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق 

القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة املختصة. 

املادة 126 

يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق املخالفات الجمركية بشأن جميع 

البضائع عىل امتداد أرايض الدولة يف الحاالت التالية: 

1 - يف النطاقني الجمركيني الربي والبحري. 

2 - يف الدوائر الجمركية ويف املوانئ واملطارات ويف جميع األماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 

3 - خارج النطاقني الجمركيني الربي والبحري عند متابعة البضائع املهربة ومطاردتها مطاردة 

متواصلة من قبل املسؤولني عن ذلك، بعد أن شوهدت ضمن النطاق يف وضع يستدل منه 

عىل قصد تهريبها. 

املادة 127 

والعقود  واملراسالت  والسجالت  واملستندات  األوراق  عىل  االطالع  يف  الحق  اإلدارة  ملوظفي 

التجارية والوثائق أياً كان نوعها، املتعلقة – بصورة مبارشة أو غري مبارشة – بالعمليات الجمركية، 

وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات املالحة والنقل وجميع األشخاص الطبيعيني 

واالعتباريني الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعىل املؤسسات واألشخاص املذكورين حفظ 

جميع األوراق املشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إمتام العمليات الجمركية. 
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املادة 128 

يجوز ملوظفي اإلدارة التحفظ عىل أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول 

ارتكاب جرمية أو كان ذا عالقة بارتكاب جرمية من الجرائم التالية: 

1 - التهريب.  2 - نقل بضائع مهربة أو حيازتها.  

املادة 129 

هذا  يف  املحددة  األصول  وفق  الجمريك  التهريب  وجرائم  ملخالفات  الضبط  محرض  يحرر 

النظام »القانون«. 

املادة 0)1 

جرمية  أو  املخالفة  اكتشاف  حال  الجامرك  من  األقل  عىل  موظفان  الضبط  محرض  ينظم 

التهريب، ويجوز عند الرضورة أن ينظم محرض الضبط موظف واحد. 

املادة 1)1 

يذكر يف محرض الضبط ما ييل: 

1 - مكان تنظيمه وتاريخه وساعته باألحرف واألرقام. 

2 - أسامء ضابطي الواقعة ومنظمي محرض الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعاملهم. 

3 - أسامء املخالفني أو املسؤولني عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم 

التفصيلية. 

4 - البضائع املحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمريك. 

الشهود يف حالة  وأقوال  التهريب  املسؤولني عن  أو  املخالفني  وأقوال  الوقائع  تفصيل   -  5

وجودهم. 
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6 - النص يف محرض الضبط عىل أنه تيل عىل املخالفني أو املسؤولني عن التهريب الحارضين 

الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك. 

7 - جميع الوثائق األخرى املفيدة، وحضور املخالفني أو املسؤولني عن التهريب عند جرد 

البضائع أو امتناعهم عن ذلك. 

8 - إحالة عينات من املادة املهربة املضبوطة إىل جهات االختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة. 

9 - تحديد الجهة التي سلمت إليها املواد املهربة، وتوقيع هذه الجهة بالتسليم. 

10 - تحديد الجهة األمنية التي أودع املهرب أو املهربون لديها وساعة التسليم وتاريخه. 

املادة 2)1 

أ – يعد محرض الضبط املنظم وفق املادتني 130 – 131 من هذا النظام »القانون« حجة فيام 

يتعلق بالوقائع املادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما مل يثبت العكس . 

ب – ال يعد النقص الشكيل يف محرض الضبط سبباً لبطالنه ، وال ميكن إعادته إىل منظميه إال 

إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع املادية. 

املادة ))1 

التي  واألشياء  التهريب  جرم  أو   – املخالفة  موضوع   – البضائع  حجز  الجمركية  للدائرة 

والسيارات  كالقوارب  كانت،  نوع  أي  من  النقل  وسائط  وكذلك  إلخفائها،  استعملت 

والحيوانات، عدا البواخر والطائرات والحافالت العامة املعدة لنقل الركاب، إال إذا أعدت 

خصيصاً لغرض التهريب. 

املادة ))1

يتم الترصف يف املواد املهربة أو التي رشع يف تهريبها من نوع املخدرات وما يف حكمها وفق 

األنظمة والقوانني املعمول بها يف الدولة. 
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املادة 5)1 

أ – يجوز ملحرري محرض الضبط حجز البضائع – موضوع املخالفة أو التهريب – واألشياء 

اليد عليها بغية  النقل وضبط جميع املستندات ووضع  التي استعملت إلخفائها ووسائط 

إثبات املخالفات أو جرائم التهريب وضامناً للرسوم والرضائب والغرامات. 

ب – يجوز للمدير العام – عند االقتضاء – أن يستصدر أمراً من السلطات املختصة بتوقيع الحجز 

الرضائب  لتحصيل  الغري ضامناً  يد  التهريب تحت  املخالفني واملسؤولني عن  أموال  التحفظي عىل 

والرسوم الجمركية والغرامات وتنفيذاًًً للقرارات النهائية أو األحكام النهائية الصادرة باإللزام بأدائها. 

املادة 6)1 

يجوز بقرار من املدير العام – عند الرضورة وضامناً لحقوق الخزينة العامة – فرض تأمني 

جمريك عىل أموال املكلفني أو رشكائهم. 

املادة 7)1 

ال يجوز القبض إال يف الحاالت التالية: 

1 - جرائم التهريب املتلبس بها. 

2 - مقاومة رجال الجامرك أو رجال األمن التي تعوق ضبط املخالفات الجمركية أو جرائم 

التهريب أو تحقيقها أو ضبط املتهمني فيها. 

ويصدر قرار القبض من موظفي الجامرك املخولني صفة مأموري الضبط القضايئ أو من السلطات 

األمنية. ويقدم املقبوض عليه إىل املحكمة املختصة خالل 24 ساعة من وقت القبض عليه. 

املادة 8)1 

يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات املختصة منع املخالفني أو املتهمني بالتهريب 
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من مغادرة البالد يف حالة عدم كفاية قيمة املواد املضبوطة لتغطية الرضائب والرسوم والغرامات. 

ويلغى قرار املنع إذا قدم املخالف أو املتهم بالتهريب كفالة تعادل املبالغ التي قد يطالب 

بها، أو إذا تبني فيام بعد إن قيمة املواد املضبوطة كافية لتغطية املبالغ املطالب بها. 

املادة 9)1 

»القانون«  النظام  هذا  يف  عليها  املنصوص  واملصادرات  املحصلة  الجمركية  الغرامات  تعد 

تعويضاً مدنياً لإلدارة، وال تشملها أحكام العفو العام. 

املادة 0)1 

عند تعدد املخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة عىل حدة، ويكتفى بالغرامة األشد إذا 

كانت املخالفات مرتبطة ببعضها بشكل ال يحتمل التجزئة. 

املادة 1)1 

فيام عدا الحاالت التي تعد يف حكم التهريب، املنصوص عليها يف املادة 143 من هذا النظام 

النافذة، تفرض غرامة مالية وفق  الدولية  االتفاقيات  يتعارض ونصوص  »القانون«، ومبا ال 

القواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام »القانون« عىل املخالفات التالية: 

1 - مخالفات االسترياد والتصدير. 

2 - مخالفات البيانات الجمركية. 

3 - مخالفات البضائع العابرة »الرتانزيت«. 

4 - مخالفات املستودعات. 

5 - مخالفات املناطق التي ترشف عليها الجامرك. 

6 - مخالفات اإلدخال املؤقت. 

7 - مخالفات إعادة التصدير. 

8 - أي مخالفة جمركية أخرى. 
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املادة 2)1 

التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إىل البالد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها 

بصورة مخالفة للترشيعات املعمول بها دون أداء الرضائب »الرسوم« الجمركية كلياً أو جزئياً 

أو خالفاً ألحكام املنع أو التقييد الواردة يف هذا النظام »القانون« واألنظمة والقوانني األخرى. 

املادة ))1 

يدخل يف حكم التهريب بصورة خاصة ما ييل:

1 - عدم التوجه بالبضائع عند اإلدخال إىل أول دائرة جمركية. 

2 - عدم اتباع الطرق املحددة يف إدخال البضائع وإخراجها. 

3 - تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة لألنظمة يف الدائرة الجمركية 

أو تفريغها أو تحميلها يف النطاق الجمريك البحري. 

4 - تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غري مرشوعة خارج املطارات الرسمية 

 .
)1(

أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام املادة )40( من هذا النظام »القانون« 

5 - عدم الترصيح يف الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة 

»منافست«، ويدخل يف ذلك ما يصطحبه املسافرون من بضائع ذات صفة تجارية. 

6 - تجاوز البضائع يف اإلدخال أو اإلخراج الدائرة الجمركية دون الترصيح عنها. 

7 - اكتشاف بضائع غري مرصح عنها يف إحدى الدوائر الجمركية موضوعة يف مخابئ بقصد 

إخفائها أو يف فجوات أو فراغات ال تكون مخصصة عادة الحتواء مثل هذه البضائع. 

8 - الزيادة أو النقص أو التبديل يف عدد الطرود أو يف محتوياتها املرصح عنها يف وضع معلق 

للرسوم املنصوص عليها يف الباب السابع من هذا النظام »القانون« واملكتشفة بعد مغادرة 

1  - املادة 40 - ال يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطريان، إال إذا كان ذلك الزماً ألغراض السالمة، عىل أن يتم إبالغ الدائرة 

الجمركية بذلك، مع مراعاة األحكام الخاصة الواردة يف القوانني األخرى ذات العالقة.
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البضاعة الدائرة الجمركية. ويشمل هذا الحكم البضائع التي عربت البالد تهريباً أو دون إنهاء 

إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك. 

للرضائب  املعلقة  األوضاع  بيانات  إلبراء  اإلدارة  تحددها  التي  اإلثباتات  تقديم  عدم   -  9

»الرسوم« الجمركية املنصوص عليها يف الباب السابع من هذا النظام »القانون«. 

10 - إخراج البضائع من املناطق واألسواق الحرة أو املخازن الجمركية أو املستودعات أو 

املناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية. 

11 - تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع عالمات كاذبة بقصد التهرب 

من تأدية الرضائب »الرسوم« الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام املنع أو التقييد. 

12 - نقل البضائع املمنوعة أو املقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استريادها بصورة نظامية. 

13 - نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجامرك ضمن النطاق الجمريك دون مستند نظامي. 

14 - عدم إعادة استرياد البضائع املمنوع تصديرها واملصدرة مؤقتا ألي غاية كانت. 

املادة ))1 

يشرتط يف املسؤولية الجزائية يف جرم التهريب توفر القصد، وتراعى يف تحديد هذه املسؤولية 

النصوص الجزائية املعمول بها، ويعترب مسئوالً جزائياً بصورة خاصة 

1 - الفاعلون األصليون. 

2 - الرشكاء يف الجرم. 

3 - املتدخلون واملحرضون. 

4 - حائزو املواد املهربة. 

5 - أصحاب وسائط النقل التي استخدمت يف التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت 

عالقتهم باملهربات. 

6 - أصحاب أو مستأجرو املحالت واألماكن التي أودعت فيها املواد املهربة أو املنتفعون بها 

الذين يثبت علمهم بوجود املهربات يف محالتهم وأماكنهم. 
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املادة 5)1 

يعاقب عىل  الدولة،  نافذة يف  أخرى  بها نصوص  أشد تقيض  بأي عقوبة  اإلخالل  مع عدم 

التهريب وما يف حكمه، وعىل الرشوع يف أي منهام، مبا ييل 

1 - إذا كانت البضاعة املهربة بضاعة تخضع لرضائب »رسوم« جمركية مرتفعة، فتكون 

العقوبة غرامة ال تقل عن مثيل الرضيبة »الرسوم« الجمركية املستحقة وال تزيد عىل 

مثيل قيمة البضاعة، والحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عىل سنة، أو بإحدى هاتني 

العقوبتني. 

2 - أما السلع األخرى، فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثيل الرضيبة »الرسوم« الجمركية 

املستحقة وال تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عىل سنة، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني. 

3 - إذا كانت البضاعة املهربة غري خاضعة للرضائب »الرسوم« الجمركية )معفاة( فتكون 

العقوبة غرامة ال تقل عن عرشة يف املائة من قيمة البضاعة وال تزيد عىل قيمتها، والحبس 

مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عىل سنة، أو بإحدى هاتني العقوبتني. 

4 - إذا كانت البضاعة املهربة من البضائع املمنوعة، فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن قيمة 

البضاعة وال تزيد عىل ثالثة أمثال قيمتها، والحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل 

ثالثة سنوات، أو بإحدى هاتني العقوبتني. 

5 - مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم مبا يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 

التهريب، وذلك فيام عدا  التي استعملت يف  النقل واألدوات واملواد  6 - مصادرة وسائط 

وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما مل تكن قد اعدت 

أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم مبا يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 

7 - يف حالة العود يجوز الحكم مبثيل العقوبة. 



املنظومة اجلنائية ب�صاأن الأن�صطة القت�صادية يف قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة

55

املادة 6)1 

عدم  أو  املهربني  فرار  حالة  يف  املضبوطة  النقل  ووسائط  البضائع  عىل  التحفظ  العام  للمدير 

االستدالل عليهم وبيعها طبقا ألحكام الباب الرابع عرش من هذا النظام »القانون« وتؤول حصيلة 

قدموا  أو  ضبطوا  فإذا  املهربني،  ضبط  دون  البيع  تاريخ  عىل  سنة  مضت  إذا  الدولة  إىل  البيع 

للمحاكمة خالل هذه املدة وحكم مبصادرة البضاعة رسى حكم املصادرة عىل مبلغ حصيلة البيع. 

املادة 7)1 

أ – يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات الالزمة لتحصيل الرضائب »الرسوم« الجمركية 

والرسوم األخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف املكلف عن أدائها. 

ب – يجوز االعرتاض عىل قرارات التحصيل لدى اإلدارة خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 

التبليغ، غري أن ذلك ال يوقف التنفيذ إال إذا أديت عن املبالغ املطالب بها تأميناً مبوجب 

كفالة بنكية أو نقدية. 

املادة 8)1 

 بقرار من املدير العام 
)1(

أ – تفرض الغرامات املنصوص عليها يف الفصل الرابع من هذا الباب

أو من يفوضه بذلك. 

ب – يبلغ املخالف أو من ميثله بالغرامة املفروضة عليه مبوجب إشعار خطي عن طريق 

الجهة املختصة. وعىل املخالف دفع الغرامات خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ تبليغه بها. 

املادة 9)1 

يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة املختصة من قرارات التغريم املشار إليها يف املادة السابقة 

وذلك خالل املهلة ذاتها. وللوزير أو الجهة املختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغائه. 

1- الباب الثالث عرش : القضايا الجمركية . الفصل الرابع : املخالفات الجمركية وعقوباتها, راجع املواد 139، 140، 141.
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املادة 150 

ال يجوز تحريك الدعوى يف جرائم التهريب إال بناء عىل طلب خطي من املدير العام. 

املادة 151 

أ – للمدير العام أو من يفوضه – بناء عىل طلب كتايب من صاحب الشأن – عقد تسوية 

الحكم  فيها وقبل صدور  النظر  أو خالل  الدعوى  التهريب سواء قبل رفع  صلح يف قضايا 

املادة  عليها  نصت  التي  الجمركية  والغرامات  الجزاءات  عن  باالستعاضة  وذلك  اإلبتدايئ، 

)145( من هذا النظام »القانون«. 

ب – يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة املختصة. 

املادة 152 

مع مراعاة أحكام املادة 151 تكون التسوية الصلحية كام ييل: 

1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لرضائب »رسوم« جمركية مرتفعة، تكون العقوبة 

غرامة ال تقل عن مثيل الرضيبة »الرسوم« الجمركية املستحقة وال تزيد عىل مثيل قيمة البضاعة. 

2 - أما السلع األخرى، فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثل الرضيبة »الرسوم« الجمركية 

املستحقة وال تزيد عىل خمسني باملائة من قيمة البضاعة. 

3 - إذا كانت البضاعة املهربة غري خاضعة للرضائب »الرسوم« الجمركية )معفاة( فتكون العقوبة 

غرامة ال تقل عن عرشة باملائة من قيمة البضاعة وال تزيد عىل خمسني باملائة من قيمتها. 

4 - إذا كانت البضاعة املهربة من البضائع املمنوعة، تكون العقوبة غرامة ال تقل عن قيمة 

البضاعة وال تزيد عىل ثالثة أمثال قيمتها. 

5 - مصادرة البضائع املهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كلياً أو جزئياً. 

التهريب، وذلك فيام عدا  التي استعملت يف  النقل واألدوات واملواد  6 - مصادرة وسائط 
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أو  أعدت  قد  تكن  مل  ما  العامة،  والسيارات  والطائرات  كالسفن  العامة،  النقل  وسائط 

استأجرت لهذا الغرض. 

املادة )15 

تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات املصالحة عليها. 

املادة )15 

أ – تتكون املخالفة كام ترتتب املسؤولية املدنية يف جرائم التهريب بتوافر األركان املادية 

لها، وال يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إال أنه يعفى من املسؤولية من أثبت انه كان 

ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه مل يقدم عىل ارتكاب أي فعل من األفعال التي كونت 

املخالفة أو جرمية التهريب أو تسبب يف وقوعها أو أدت إىل ارتكابها. 

ب – تشمل املسؤولية املدنية – إضافة إىل مرتكبي املخالفة وجرائم التهريب – الرشكاء واملمولني 

والكفالء واملنتفعني والوسطاء واملوكلني واملتربعني والناقلني والحائزين ومرسيل البضائع. 

املادة 155 

يعد مستثمرو املحالت واألماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع – موضوع املخالفة أو جرمية 

التهريب – مسؤولني عنها. أما مستثمرو املحالت واألماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب 

وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما مل يثبتوا عدم علمهم بوجود 

البضائع – موضوع املخالفة أو التهريب – وعدم وجود مصلحة مبارشة أو غري مبارشة لهم بذلك. 

املادة 156 

يكون الكفالء مسؤولني يف حدود كفاالتهم عن دفع الرضائب »الرسوم« الجمركية والغرامات 

وغريها من املبالغ املستحقة لإلدارة أو التي تستحق عىل امللتزمني األصليني. 
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املادة 157 

يكون املخلصون الجمركيون مسؤولون مسئولية كاملة عن املخالفات وجرائم التهريب التي 

يرتكبونها يف البيانات الجمركية، وعن املخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم 

املفوضون من قبلهم. أما بالنسبة للتعهدات املقدمة يف البيانات الجمركية فال يسألون عنها 

إال إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها. 

املادة 158 

مستخدميهم  أعامل  عن  مسؤولني  البضائع  وناقلوا  العمل  وأرباب  البضائع  أصحاب  يكون 

وجميع العاملني ملصلحتهم فيام يتعلق بالرسوم والرضائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية 

والغرامات واملصادرات املنصوص عليها يف هذا النظام »القانون« والناتجة عن تلك األعامل. 

املادة 159 

ال يسأل الورثة عن أداء الغرامات املرتتبة عىل املتوىف من نصيب كل منهم من الرتكة إال إذا 

كانوا رشكاء يف التهريب، وتسقط الدعوى يف حالة وفاة املخالف. 

املادة 160 

تحصل الرضائب والرسوم والغرامات املقررة أو املحكوم بها بالتضامن والتكافل من املخالفني 

الدولة.  خزينة  أموال  تحصيل  يف  املتبعة  األصول  وفق  وذلك  التهريب،  عن  املسؤولني  أو 

وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضامناً الستيفاء املبالغ املطلوبة. 

املادة 161 

لألداة  وفقاًًً  الجمركية  والدوائر  اإلدارة  من  كل  يف  ابتدائية  جمركية  محاكم  تشكيل  يجوز 

القانونية املعمول بها يف كل دولة. 
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املادة 162 

تتوىل املحكمة الجمركية االبتدائية االختصاصات التالية: 

1 - النظر يف جميع جرائم التهريب وما يف حكمه. 

2 - النظر يف جميع الجرائم واملخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام »القانون« 

والئحته التنفيذية. 

3 - النظر يف االعرتاضات عىل قرارات التحصيل عماًل بأحكام املادة 147 من هذا النظام 

»القانون«. 

4 - النظر يف االعرتاضات املقدمة عىل قرارات التغريم وفقاًًً ألحكام املادة 148 من هذا 

النظام »القانون«. 

5 - يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم مبوجب هذا النظام »القانون« أن يقدم 

كفياًل يضمن مثوله أمام املحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية. 

املادة )16 

أ – يجوز استئناف أحكام املحكمة الجمركية االبتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل 

مبوجب األداة القانونية املعمول بها يف كل دولة. 

ب – تنظر هذه املحكمة يف القضايا املرفوعة إليها وتصدر أحكامها باألغلبية. 

ج – مدة االستئناف ثالثون يوماً من تاريخ تبليغ الحكم االبتدايئ إذا كان غيابياً ومن تاريخ 

النطق به إذا كان حضورياً. 

املادة )16 

تكون لألحكام الصادرة من املحكمة االستئنافية الصفة القطعية. 
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املادة 165 

تنفذ قرارات التحصيل والتغريم واألحكام الصادرة يف القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة 

القطعية بجميع وسائل التنفيذ عىل أموال املكلفني املنقولة وغري املنقولة. وللوزير أو الجهة 

املختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك األموال لتسديد املبالغ املطلوبة. 

املادة )17 

ال تقبل أي مطالبة أو دعوى باسرتداد الرضائب »الرسوم« الجمركية التي مىض عىل تأديتها 

أكرث من ثالث سنوات. 

املادة 175 

العائدة لكل  الجمركية األخرى  والبيانات واملستندات  السجالت واإليصاالت  إتالف  لإلدارة 

سنة بعد ميض خمس سنوات عىل اإلنتهاء من إجراءاتها الجمركية، وال تكون ملزمة بابرازها 

بعد انقضاء تلك املدة ألي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها. 

املادة 176 

مع عدم اإلخالل بالنظم والقوانني األخرى النافذة بالدولة، تكون مدة التقادم فيام يخص 

إدارة الجامرك إذا مل تجر مالحقة بشأنها عىل النحو التايل:

1 - خمسة عرشة سنة للحالتني التاليتني: 

أ – أعامل التهريب أو ما يف حكمه إبتداء من تاريخ اقرتاف الجرم. 

ب – تنفيذ أحكام التهريب وما يف حكمه من تاريخ صدور الحكم. 

2 - خمس سنوات للحاالت التالية ما مل تجر املطالبة بشأنها 

أ – لتحقيق املخالفات إبتداء من تاريخ وقوعها. 
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ب – لتحصيل الغرامات واملصادرات املفروضة يف املخالفات إبتداء من صدور قرار التغريم. 

ج – لتحصيل الرضائب »الرسوم« الجمركية والرسوم األخرى التي مل تحصل لخطأ من الدائرة 

الجمركية إبتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمريك. 

�شدر هذا املر�شوم بتاريخ 2007/9/26م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 471. 
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قانون اتحادي رقم ))1) لسنة 2007
 بإنشاء

مجموعة بريد اإلمارات القابضة

املادة 2) 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل سنتني، وبغرامة ال تقل عن خمسة 

آالف درهم وال تزيد عىل خمسني ألف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من: 

1 - مارس أية خدمة من الخدمات الربيدية التي تدخل يف اختصاص املجموعة أو وحداتها 

التابعة دون الحصول عىل الرتخيص الالزم فإذا ترتب عىل ذلك ضياع األجور الربيدية عىل 

املجموعة أو إحدى وحداتها التابعة لها يحكم كذلك عىل املخالف بغرامة تعادل ثالثة أمثال 

هذه األجور مع الحكم بالتعويض املناسب إن كان له مقتىض. 

2 - استعمل صناديق رسائل مشابهة للصناديق الربيدية الخاصة أو صناديق ايداع الرسائل مبؤسسة 

بريد اإلمارات ويف هذه الحالة يكون لربيد اإلمارات الحق يف إزالة املخالفة إدارياً عىل نفقة املخالف. 

ويحكم يف جميع األحوال مبصادرة األشياء محل الجرمية. 

املادة )) 

يعاقب بالسجن املؤقت كل من قام بأحد األمور التالية: 

1 - قلد أو زور بنفسه أو باالشرتاك مع غريه مطبوعات أو مناذج أيا كانت طريقة صنعها 

تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع الربيدية العادية أو التذكارية أو بطاقات الهواة أو املطبوعات 

املالية الربيدية أو النامذج أو اآلالت أو األدوات التي تستخدمها املجموعة أو الوحدة التابعة. 

املادة مع علمه  البند 1 من هذه  أو استعمل شيئاً مام ذكر يف  للبيع أو وزع  2 - عرض 

بتقليده أو تزويره.
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3 - استخدم يف أعامله شعار املجموعة أو شعار وحدة من الوحدات التابعة، أو استخدم 

عبارة »خدمات بريدية«، أو أية عبارة تفيد هذا املعنى. 

4 - غسل الطوابع الربيدية العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها بغرض التخليص أو اإلتجار.

5 - إعاد استخدام طوابع الربيد العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها. 

6 - تعمد إساءة استعامل أختام التخليص وآالت التخليص الربيدي أو قام بتزوير بصامت آالت 

التخليص أو بصامت أختام خدمات خالص األجرة أو اإلجابة التجارية أو الترصيح بغلق املطبوعات. 

كام يعاقب الجاين بغرامة تعادل ثالثة أمثال األجور الربيدية التي ضاعت عىل املجموعة أو 

عىل الوحدة التابعة بسبب ارتكاب أية جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة 

بريدية، وذلك  التابعة عام ضاع عليها من أجور  الحكم بتعويض املجموعة ووحداتها  مع 

باإلضافة إىل الحكم مبصادرة األشياء محل الجرمية املنصوص عليها يف هذه املادة. 

املادة )) 

يعاقب بالسجن املؤقت : 

1 - كل موظف أو عامل باملجموعة أو بالوحدة التابعة مكلف بنقل أو تسليم أو حفظ 

املواد الربيدية قام بفضها أو العبث مبحتوياتها أو إتالفها أو امتنع عمداً عن تسليمها إىل 

صاحب الشأن. 

باملواد  تتعلق  أرسار  أية  يفيش  التابعة  بالوحدة  أو  باملجموعة  عامل  أو  موظف  كل   -  2

الربيدية أو يستغلها ملنفعته الخاصة أو ملنفعة الغري أو يساعد أي شخص يف الحصول عىل 

بيانات تخص اآلخرين مام يرد يف هذه املواد الربيدية، وذلك فيام عدا األحوال التي يجيزها 

القانون ويرسي حكم هذه الفقرة ولو وقعت الجرمية بعد انتهاء خدمة املوظف أو العامل.

وتطبق أحكام هذه املادة عىل كل من تعهد إليه املجموعة أو الوحدة التابعة بأداء أو 

أو  أو عامل املجموعة  الربيدية لحسابها ولو كان من غري موظفي  الخدمات  نقل بعض 

الوحدة التابعة. 
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املادة 5) 

يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالغرامة التي ال تزيد عىل 

خمسني ألف درهم. 

املادة 6) 

فيه، وذلك دون  عليها  املنصوص  بالعقوبات  القانون  الواردة يف هذا  الجرائم  يعاقب عىل 

إخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. 

املادة )) 

يصدر وزير العدل باالتفاق مع الوزير قراراً بتحديد موظفي بريد اإلمارات الذين لهم صفة 

مأموري الضبط القضايئ بالنسبة إىل الجرائم التي تقع يف دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة 

بأعامل وظائفهم. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2007/9/4م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 470 �ص 9. 
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قانون اتحادي رقم ))1) لسنة 2007م 
بشأن

السلع الخاضعة لرقابة االسترياد والتصدير

املادة 8 

1 - يحظر عىل أي شخص القيام مبا يأيت: 

أ - تصدير أو إعادة تصدير أي من السلع االسرتاتيجية املحددة يف جدول السلع االسرتاتيجية 

امللحق بهذا القانون. 

ب - إخراج أية وثيقة من الدولة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها تقنية متعلقة 

بالسلع االسرتاتيجية. 

أو جعلها  االلكرتونية  بالوسائط  السلع االسرتاتيجية  تقنية تخص  أية  أو ترسيب  - نرش  ج 

متاحة عىل أجهزة الحاسوب يف الدولة الطالع شخص يف بلد خارج الدولة عليها سواء أكان 

هذا الشخص محددا أم ال وسواء كان بناء عىل طلب أو رهناً برشط أو بخالف ذلك. 

د - إجراء شحن مرحيل ألي من السلع االسرتاتيجية املحددة يف الجدول امللحق بهذا القانون. 

2 - يحظر عىل أي شخص تصدير أو إعادة تصدير أية سلعة غري واردة يف الجدول امللحق 

أو اإلخراج من  )الرتانزيت(،  العبور  أو إدخالها عىل سبيل  أو شحنها مرحلياً  القانون  بهذا 

الدولة ألية وثيقة تحتوي عىل أية تقنية مسجلة عليها أو مخزنة فيها أو مجسدة بها، أو نرش 

أو ترسيب أية تقنية، وذلك يف الحالتني اآلتيتني: 

أ - إذا تم إخطاره من قبل اللجنة أن السلع أو التقنية ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم 

كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة. 

 .
(1(

ب - إذا كان الشخص يعلم أن السلعة أو التقنية ستستخدم كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة 

1  - عدل نص املادة 8 مبوجب املادة االوىل من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2008/12 تاريخ 2008/9/25م.
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املادة 9 

يستثنى من تطبيق أحكام املادة )8( من هذا القانون ما يأيت: 

1 - أي ترصف صدرت املوافقة عليه من قبل اللجنة. 

2 - تصدير أية وثيقة مسجل عليها أو مخزن بها أو مجسد فيها أية تقنية أو نرش أية تقنية، 

إذا كان ذلك رضورياً لرتكيب أو تشغيل أو صيانة أية سلعة تم تصديرها أو شحنها مرحلياً 

أو إدخالها عىل سبيل الرتانزيت بعد أن تم الحصول عىل املوافقة أو لبت عدم وجود حاجة 

 .
(1(

للموافقة بشأنها لعدم ورودها يف الجدول امللحق بهذا القانون 

املادة 10 

أوالًًً: يحظر عىل أي شخص أن يقوم بالتوسط أو التفاوض أو القيام بأي فعل لتسهيل إبرام 

العقود اآلتية: 

1 - عقود التملك أو الترصف يف أية سلعة مشار إليها يف البند )ثانياًً( من هذه املادة إذا علم 

أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن هذا العقد سيؤدي أو من املحتمل أن يؤدي 

إىل نقل تلك السلعة من دولة إىل أخرى. 

2 - عقود التملك أو الترصف أو النرش ألية: 

أ - تقنية مشار إليها يف البند )ثالثاًً( من هذه املادة. 

ب - وثيقة تحتوي عىل تقنية مسجلة عليها أو مخزنة فيها أو مجسدة بها وذلك إذا كان 

يعلم أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن العقد سيؤدي إىل نرش هذه الوثيقة أو 

نقلها من دولة إىل أخرى. 

ثانياًً: ترسي أحكام البند )أوالًً( من هذه املادة عىل السلع اآلتية: 

1 - أية سلعة من السلع االسرتاتيجية املحددة يف جدول السلع االسرتاتيجية امللحق بهذا القانون. 

1 - عدل نص املادة 9 مبوجب املادة األوىل من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2008/12 تاريخ 2008/9/25م.
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2 - أية سلعة مام يأيت: 

أ - السلع التي تم إخطار الشخص املعني خطياً من قبل اللجنة بأنها ستستخدم أو يحتمل 

أن تستخدم، كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة. 

ب - السلعة التي يعلم الشخص أنها ستستخدم، كلياً أو جزئياً، لنشاط ذي صلة. 

ج - السلع التي يكون لدى الشخص أسباب وجيهة تدفعه للشك بأنها ستستخدم أو يحتمل 

أن تستخدم، كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة. 

ثالثاًً: ترسي أحكام البند )أوالًً( من هذه املادة عىل أية تقنية: 

أنها  بأنها ستستخدم أو يحتمل  اللجنة  1 - إذا تم إخطار الشخص املعني خطياً من قبل 

ستستخدم، كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة. 

2 - إذا كان الشخص املعني يعلم أنها ستستخدم، كلياً أو جزئياً لنشاط ذي صلة. 

رابعاًً: يستثنى من أحكام البند )أوالًً( من هذه املادة ما يأيت: 

1 - أي ترصف يتعلق بأية سلعة مشار إليها يف البند )1( من البند )ثانياًً( من هذه املادة 

من قبل شخص مرخص. 

2 - أي ترصف يتعلق بأية سلعة مشار إليها يف البند )2( من البند ) ثانياًً( من هذه املادة 

بأية وثيقة مسجل عليها أو  أو  املادة  )ثالثاًً( من هذه  البند  إليها يف  بأية تقنية مشار  أو 

مخزن فيها أو مجسد بها هذه التقنية إذا كان الترصف قد متت املوافقة عليه وفقاًًً ألحكام 

هذا القانون. 

3 - أية عقود متلك أو ترصف أو نرش ألية تقنية أو وثيقة مسجل عليها أو مخزن بها 

أو مجسد فيها التقنية، إذا كان ذلك رضورياً لرتكيب أو تشغيل أو صيانة السلعة يف 

أي بلد أجنبي إذا مل تكن السلعة واردة يف جدول السلع االسرتاتيجية امللحق بهذا 

 .
(1(

القانون 

1  - عدل نص املادة 10 مبوجب املادة االوىل من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2008/12 تاريخ 2008/9/25م.
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املادة )1 

يلتزم كل من يبارش ترصفاً بناء عىل موافقة أو ترخيص مبا يأيت: 

1 - إخطار اللجنة بالتفاصيل املتعلقة بذلك الترصف عىل النحو الوارد يف الالئحة املشار إليها 

 .
)1(

يف املادة )13( من هذا القانون 

التنفيذية  الالئحة  الذي تحدده  بالشكل  الترصف  بذلك  املتعلقة  بالسجالت  االحتفاظ   -  2

لهذا القانون. 

 .
(2(

3 - تزويد اللجنة بأية وثائق أو معلومات تطلبها تتعلق بذلك الترصف 

املادة 15 

يحظر عىل أي شخص نرش أو نقل أو إفشاء أية معلومات أو وثائق بشأن السلع االسرتاتيجية 

التي يتم تقدميها إىل اللجنة مبوجب أحكام هذا الباب، إال مبوافقة خطية مسبقة من رئيس 

اللجنة، ويستثنى من ذلك الحاالت اآلتية: 

1 - إذا كان إفشاء املعلومات أو الوثائق بناء عىل طلب من السلطات القضائية يف الدولة. 

2 - بقرار يصدر من مجلس الوزراء، لتمكني حكومة أجنبية من التحقيق مع شخص أجنبي 

يف بلدها أو محاكمته عن جرمية ارتكبت عىل إقليم تلك الدولة، وذلك بالرشوط اآلتية: 

أ - أن تتعلق الجرمية بسلع اسرتاتيجية أو تقنينها أو أي يشء ميكن أن يستخدم لتطوير أو 

إنتاج أو تشغيل أو تخزين أو متلك أي سالح نووي أو كيميايئ أو بيولوجي أو صاروخي قادر 

عىل حمل تلك األسلحة. 

1 - تنص املادة 13عىل أن يصدر مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح الوزير الئحة تحدد فيها: 

- فئات الرتاخيص ملزاولة نشاط ذي صلة وفئات املوافقات التي ميكن أن متنحها لجنة السلع االسرتاتيجية وفرتة صالحية وصيغة واسلوب طلب 

الحصول عىل كل من فئات الرتاخيص وفئات املوافقات ومناذجها ورشوط منح كل منها أو رفضه أو إلغائه أو تجديده أو استبداله والرسوم 

املستحقة عىل ذلك.

2- املعلومات والسجالت الواجب عىل الشخص أن يحتفظ بها عن أي ترصف منح ألجله ترصيحاً أو أي ترصف رخص له بالقيام به.

3- قواعد وضوابط التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام هذا الباب.

2  - عدل نص املادة 14 مبوجب املادة األوىل من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2008/12 تاريخ 2008/9/25م.
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ب - أال يخل النرش أو اإلفشاء بسيادة الدولة أو أمنها أو سالمتها أو مصالحها الحيوية األخرى. 

ج - أال تستخدم املعلومات املطلوبة إال للتحقيق أو املحاكمة التي طلبت من أجلها 

وأن تتعهد السلطة الحكومية األجنبية بالتقيد بأي رشط تفرضه الدولة عىل استخدام 

هذه املعلومات. 

 .
(1(

د - أية رشوط أخرى يقررها مجلس الوزراء 

املادة 16 

1 - يعاقب كل من يخالف أحكام أي من املادتني )8( و)10( من هذا القانون بالحبس مدة 

ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم وال تزيد عىل خمسامئة ألف 

العود، وللمحكمة يف حالة  العقوبة يف حالة  العقوبتني، وتضاعف  درهم أو بإحدى هاتني 

اإلدانة أن تحكم مبصادرة السلع محل الجرمية. 

2 - يعاقب كل من يخالف أحكام املادة )14( من هذا القانون بالحبس مدة ال تزيد عىل 

أو  ألف درهم  تزيد عىل خمسني  تقل عن عرشة آالف درهم وال  التي ال  وبالغرامة  سنة 

بإحدى هاتني العقوبتني وتضاعف العقوبة يف حالة العود. 

3 - يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم وال 

تزيد عىل خمسامئة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني: 

أ - كل من يخالف أي حكم من أحكام املادة )15( من هذا القانون. 

ب - كل من قدم معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق تحتوي عىل بيانات مزورة أو مزيفة 

أو غري صحيحة بقصد الحصول عىل املوافقة أو الرتخيص وفقاًًً ألحكام هذا القانون. 

4 - ال يخل توقيع العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها 

أي قانون آخر. 

1  - عدل نص املادة 15 مبوجب املادة األوىل من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2008/12 تاريخ 2008/9/25م.
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املادة 17 

باالتفاق  العدل  وزير  يحددهم  الذين  املعنية  والجهات  املختصة  السلطة  ملوظفي  يكون 

مع السلطة املختصة والجهات املعنية واللجنة صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات ما 

له، كل يف حدود  تنفيذاًًً  الصادرة  والقرارات  واللوائح  القانون  باملخالفة ألحكام هذا  يقع 

 .
(1(

اختصاصه 

املادة 18 

يكون للموظفني املختصني مبراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له والذين 

يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع رئيس اللجنة وبالتنسيق مع السلطة 

القانون  هذا  ألحكام  باملخالفة  يقع  ما  إثبات  يف  القضايئ  الضبط  مأموري  صفة  املختصة، 

والقرارات الصادرة تنفيذاًًً له وذلك يف دائرة اختصاص كل منهم. 

وعىل الجهات املرخص لها بالتعامل يف األنشطة الخاضعة ألحكام هذا القانون تسهيل عمل 

 .
(2(

هؤالء املوظفني عند أدائهم لعملهم 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2007/8/19م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 469 �ص 29. 

1 - عدل نص املادة 17 مبوجب املادة األوىل من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2008/12 تاريخ 2008/9/25م. 

2 - عدل نص املادة 18 مبوجب املادة األوىل من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2008/12 تاريخ 2008/9/25م.
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قانون اتحادي رقم ))2) لسنة 2006
 يف شأن

(1(
حامية املستهلك 

املادة 5 

أو  الرد  ويتم  فيها،  لعيب  املستهلك  اكتشاف  حال  إبدالها يف  أو  السلعة  برد  املزود  يلتزم 

اإلبدال وفقاًًً للقواعد املقررة يف الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

املادة 6

ال يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الرتويج أو اإلعالن عن أية سلع أو خدمات تكون مغشوشة 

أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الرضر مبصلحة املستهلك أو صحته عند االستعامل العادي. 

املادة 7 

أية  عرض  لدى  املزود  يلتزم  الصلة  ذات  واألنظمة  القوانني  عليه  تنص  ما  مراعاة  مع 

سلعة للتداول بأن يلصق عىل غالفها أو عبوتها، وبشكل بارز، بطاقة تتضمن بيانات عن 

نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وإسم املنتج وتاريخ اإلنتاج أو التعبئة والوزن الصايف 

وبلد املنشأ وبلد التصدير )إن وجد( وبيان كيفية االستعامل )إن أمكن( وتاريخ انتهاء 

وقواعد  ومواصفاتها  السلعة  ملكونات  العبوة  داخل  تفصييل  بيان  إرفاق  مع  الصالحية، 

الذي  النحو  عىل  وذلك  العربية،  باللغة  البيانات  من  ذلك  وغري  ومخاطرها  استعاملها 

تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

وإذا كان استعامل السلعة ينطوي عىل خطورة وجب التنبيه إىل ذلك بشكل ظاهر. 

1 - معدل بالقانون االتحادي رقم )7( لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانوناالتحادي رقم )24( لسنة 2006 يف شأن حامية املستهلك.
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املادة 8 

يلتزم املزود لدى عرض أية سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو اإلعالن عنه 

بشكل بارز يف مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق يف الحصول عىل فاتورة مؤرخة تتضمن 

تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

املادة 9 

يسأل املزود عن الرضر الناجم عن استخدام السلعة واستهالكها كام يسأل عن عدم توفري 

قطع الغيار للسلع املعمرة خالل فرتة زمنية محددة وعن عدم توفري الضامنات املعلن عنها 

أو املتفق عليها مع املستهلك، وذلك كله وفقاًًً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير. 

وإذا كانت السلعة منتجة محلياً قامت مسئولية املنتج والبائع التضامنية عام سبق. 

املادة 10 

القياسية  للمواصفات  املستهلك  بها  يزود  التي  الخدمة  أو  السلعة  مطابقة  املزود  يضمن 

املعتمدة املعلن عنها، كم يسأل عن عدم التقيد بالرشوط املتعلقة بالصحة العامة والسالمة. 

املادة 11 

مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم )18( لسنة 1981 2 بشأن تنظيم الوكاالت التجارية 

وتعديالته، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضامنات التي يقدمها املنتج أو 

املوكل للسلعة محل الوكالة.

كام يلتزم عند استغراقه يف تنفيذ الضامنات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة مدة تجاوز 

أسبوعني بتوفري سلعة مامثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إىل أن يقوم الوكيل بتنفيذ 

تلك الضامنات. 
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املادة 12 

يلتزم كل مزود للسلعة بتضمني عقوده االلتزام باإلصالح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع 

وبإرجاع السعلة خالل فرتة زمنية من ظهور عيب فيها. 

املادة )1 

طبيعة  مع  تتناسب  زمنية  فرتة  خالل  بها  قام  التي  الخدمة  بضامن  الخدمة  مزود  يلتزم 

تلك الخدمة، وإال التزام بإعادة املبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بإبداء الخدمة ثانية 

عىل الوجه الصحيح، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الخدمات وفرتة الضامن 

املقررة لكل منها. 

املادة )1 

ال يجوز ألي مزود إخفاء أية سلعة أو االمتناع عن بيعها بقصد التحكم يف سعر السوق أو 

أن يفرض رشاء كميات معينة منها أو رشاء سلع أخرى معها أو أن يتقاىض مثناً أعىل من مثنها 

الذي تم اإلعالن عنه. 

املادة 15 

مع مراعاة أحكام املادتني التاليتني من هذا القانون واملتعلقتني بحقوق املستهلك، يتعني 

باملستهلك  اإلرضار  شأنه  من  الخدمة  أو  السلعة  يف  عيباً  اكتشافه  فور  مزود  كل  عىل 

لدى استعامل السلعة أو االنتفاع بالخدمة بالطريقة الصحيحة أو يبلغ اإلدارة والجهات 

املعنية واملستهلك باألرضار املحتملة وكيفية الوقاية منها، وذلك وفقاًًً ملا تحدده الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون. 
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(1(
املادة 18 

1 - مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف 

أحكام هذا القانون وفقاًًً ملا ييل: 

)أ( الغرامة التي ال تقل عن )100,000( مائة ألف درهم وال تجاوز )1,000,000( مليون 

درهم يف حالة مخالفة أي حكم من أحكام املواد )6( و)7( و)14( من هذا القانون. 

)ب( الغرامة التي ال تقل عن )10,000( عرشة أالف درهم وال تجاوز )200,000( مائتي ألف 

درهم يف حالة مخالفة أي حكم من أحكام املواد )5( و)8( والفقرة الثانية من املادة )9( 

واملادة )12( من هذا القانون. 

مائة   )120,000( تجاوز  ألف درهم وال  )20,000( عرشين  تقل عن  التي ال  الغرامة  )ج( 

وعرشون ألف درهم يف حالة مخالفة أي حكم من أحكام الفقرة األوىل من املادة )9( واملواد 

أرقام )10( و)11( و)13( و)15( من هذا القانون. 

)د( الغرامة ال تقل عن )5,000( خمسة آالف درهم وال تجاوز )100,000( مائة ألف درهم 

يف حالة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذاًًً له.

2 - تضاعف الغرامات املنصوص عليها يف البند )1( من هذه املادة يف حالة معاودة إرتكاب 

ذات املخالفة خالل سنة واحدة من إرتكاب املخالفة السابقة لها، وبحيث ال تقل العقوبة 

عن نصف الحد األعىل املقرر بعد مضاعفة الغرامات. 

3 - تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناًء عىل عرض الوزير املخالفات التي يجوز الصلح 

فيها واملقابل الذي يلزم به املخالف يف كل حاله، برشط أال يجاوز الحد األقىص للعقوبة 

املقررة يف هذا القانون . ويف حالة رفض املخالف الصلح تحال املخالفة إىل النيابة العامة 

التخاذ اإلجراء املقرر. 

1  - استبدل نص املادة 18 مبوجب املادة األوىل من القانون االتحادي رقم 2011/7 تاريخ 2011/05/16 م.
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4 - يصدر مجلس الوزراء قراراً بالضوابط واإلجراءات الالزمة إلمتام الصلح وقواعد ورشوط 

بتشكيل  الوزير قراراً  القانون. كام يصدر  املرتكبة يف إطار أحكام هذا  الجرائم  تطبيقه يف 

لجان للصلح تتوىل تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء املشار إليه. 

املادة 19  

للمحكمة – يف حال الحكم باإلدانة يف إحدى الجرائم املشمولة بأحكام هذا القانون – أن 

تقيض فضاًل عن العقوبة املقررة مبصادرة أو إتالف املنتج موضوع الجرمية واملواد واألدوات 

املستخدمة يف إنتاجه. 

املادة 21  

الوزير  مع  بالتنسيق  العدل  وزير  من  قرار  أسامئهم  بتحديد  يصدر  الذين  للموظفني 

والسلطات املختصة، صفة الضبطية القضائية يف إثبات الجرائم التي تقع باملخالفة ألحكام 

هذا القانون والقرارات الصادرة مبقتضاه. 

ولهؤالء املوظفني الحق يف االطالع عىل الوثائق واملستندات الالزمة ألداء مهامهم. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2006/8/13م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 453 �ص23. 
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قانون اتحادي رقم )1) لسنة 2006م
 يف شأن

املعامالت والتجارة اإللكرتونية

املادة 26  

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم وال 

تزيد عن مائتني وخمسني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أنشأ أو نرش أو 

وفر أو قدم أية شهادة مصادقة إلكرتونية تتضمن أو تشري إىل بيانات غري صحيحة مع 

علمه بذلك.

املادة 27  

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبالغرامة التي ال تزيد عىل مائة ألف درهم أو 

بإحدى هاتني العقوبتني كل من قدم معتمداً بيانات غريصحيحة إىل مزود خدمات التصديق 

بغرض طلب استصدار أو إلغاء أو إيقاف شهادة مصادقة الكرتونية. 

املادة 28  

1 - يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن عرشين ألفاً وال 

تزيد عىل مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص متكن مبوجب أية سلطات 

ممنوحة له يف هذا القانون من االطالع عىل معلومات يف سجالت أو مستندات أو مراسالت 

الكرتونية، وافىش ايا من هذه املعلومات. 

2 - يتستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه املادة حاالت الترصيح باملعلومات التي تتم 

ألغراض تنفيذ هذا القانون، أو تنفيذاًًً ألية إجراءات قضائية. 
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املادة 29 

يعاقب بالحبس ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبالغرامة التي ال تزيد عىل مائة ألف درهم 

أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعاًل يشكل جرمية مبوجب الترشيعات النافذة، 

باستخدام وسيلة إلكرتونية. 

املادة 0) 

1 - يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم وال تجاوز مائة ألف 

درهم رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات ومدراء الشخص االعتباري إذا تسببوا مبوافقتهم أو 

تسرتهم أو أي ترصف آخر منهم بوقوع مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون. 

2 - يعاقب موظفي الشخص االعتباري بالحبس أو بالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف 

درهم وال تزيد عىل مائة ألف درهم إذا ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح 

الصادرة تنفيذاًًً له وثبت أن هذه املخالفة قد جاءت نتيجة لترصفه أو إهامله أو موافقته 

أو تسرته. 

3 - ويف حالة الحكم باإلدانة يف أي من البندين )1( و)2( من هذه املادة يحكم عىل الشخص 

االعتباري الذي يتبع له املحكوم عليهم بغرامة تعادل الغرامة املحكوم بها عىل أي منهم. 

املادة 1) 

للمحكمة يف حاالت اإلدانة مبوجب أحكام هذا القانون أن تقيض مبصادرة اآلالت واألدوات 

التي استخدمت يف ارتكاب الجرمية وذلك دون إخالل بحقوق الغري حسن النية. 

املادة 2) 

تقيض املحكمة بإبعاد األجنبي يف حالة الحكم عليه بالحبس مبوجب أحكام هذا القانون. 
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املادة )) 

ال يخل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها يف أي 

قانون آخر. 

املادة )) 

وزير  قرار من  بتحديدهم  يصدر  الذين  املختصة  املحلية  والسلطة  الوزارة  يكون ملوظفي 

الوزير صفة مأموري الضبط القضايئ يف  العدل والشؤون االسالمية واألوقاف باالتفاق مع 

إثبات ما يقع باملخالفة ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاًًً له. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2006/1/30م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 442 �ص 31. 
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قانون اتحادي رقم )2) لسنة 2006م 
يف شأن

مكافحة جرائم تقنية املعلومات

املادة 2 

1 - كل فعل عمدي يتوصل فيه بغري وجه حق إىل موقع أو نظام معلومايت سواء بدخول املوقع أو 

النظام أو بتجاوز مدخل مرصح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني.

2 - فإذا ترتب عىل الفعل إلغاء أو حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو إعادة نرش بيانات 

أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني.

3 - فإذا كانت البيانات أو املعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة 

والغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني.

املادة ) 

كل من ارتكب أياً من الجرائم املنصوص عليها يف البند )2( من املادة 2 من هذا القانون أثناء 

أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغري يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي 

ال تقل عن عرشين ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني.

املادة ) 

يعاقب بالسجن املؤقت كل من زور مستنداً من مستندات الحكومة االتحادية أو املحلية أو 

الهيئات أو املؤسسات العامة االتحادية واملحلية معرتفاً به قانوناً يف نظام معلومايت.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني إذا وقع التزوير فيام عدا ذلك 

من املستندات إذا كان من شأن ذلك إحداث رضر.

ويعاقب بالعقوبة املقررة لجرمية التزوير حسب األحوال من استعمل املستند املزور مع علمه بتزويره.



80

املادة 5 

أو مصادر  الربامج  أو  االجهزة  إىل  الدخول  أو  الخدمة  إىل  الوصول  أو عطل  أعاق  كل من 

أو إحدى وسائل  الشبكة املعلوماتية  بأية وسيلة كانت عن طريق  املعلومات  أو  البيانات 

تقنية املعلومات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني.

املادة 6 

كل من أدخل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات ما من شأنه 

إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمري أو مسح أو حذف أو إتالف أو تعديل الربامج أو 

البيانات أو املعلومات فيها يعاقب بالسجن املؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني..

املادة 7 

يعاقب بالسجن املؤقت أو الحبس كل من عدل أو أتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص 

الطبي، أو العالج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغري فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعامل 

الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.

املادة 8  

كل من تنصت أو التقط أو اعرتض عمداً، بدون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية 

أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني.

املادة 9 

كل من استعمل الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات يف تهديد أو ابتزاز شخص 
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آخر لحمله عىل القيام بفعل أو االمتناع عنه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني وبالغرامة 

التي ال تزيد عىل خمسني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، فإن كان التهديد بارتكاب جناية 

أو بإسناد امور خادشة للرشف أو االعتبار كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات.

املادة 10 

كل من توصل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات إىل االستيالء لنفسه 

أو لغريه عىل مال منقول أو عىل سند أو توقيع هذا السند، وذلك باالستعانة بطريقة احتيالية أو 

باتخاذ إسم كاذب أو انتحال صفة غري صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع املجني عليه يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثني ألف أو بإحدى هاتني العقوبتني.

املادة 11 

كل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، يف الوصول بدون وجه 

حق، إىل ارقام أو بيانات بطاقة إئتامنية أو غريها من البطاقات االلكرتونية يعاقب بالحبس 

من  تتيحه  ما  أو  الغري،  أموال  عىل  الحصول  يف  استخدامها  ذلك  من  قصد  فإن  وبالغرامة 

خدمات، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني، 

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن ثالثني ألف درهم 

أو إحدى هاتني العقوبتني إذا توصل من ذلك إىل االستيالء لنفسه أو لغريه عىل مال الغري.

املادة 12 

كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد االستغالل أو التوزيع أو العرض عىل 

الغري عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات ما من شأنه املساس 

باآلداب العامة أو أدار مكاناً لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني.

فإذا كان الفعل موجها إىل حدث فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة 

التي ال تقل عن ثالثني ألف درهم.
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املادة )1 

يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو أغواه الرتكاب الدعارة أو الفجور 

أو ساعده عىل ذلك باستخدام الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.

فإن كان املجني عليه حدثاً كانت العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة.

املادة )1 

كل من دخل، بدون وجه حق، موقعاً يف الشبكة املعلوماتية لتغيري تصاميم هذا املوقع 

أو إلغائه أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني 

العقوبتني.

املادة 15 

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية 

عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات:

1 - اإلساءة إىل إحدى املقدسات أو الشعائر اإلسالمية.

كانت هذه  متى  األخرى  األديان  املقررة يف  الشعائر  أو  املقدسات  إحدى  إىل  اإلساءة   -  2

املقدسات والشعائر مصونة وفقاًً ألحكام الرشيعة االسالمية.

3 - سب أحد األديان الساموية املعرتف بها.

4 - حسن املعايص أو حض عليها أو روج لها.

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات إذا تضمنت الجرمية مناهضة للدين 

اإلسالمي أو جرحاً لألسس واملبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين 

اإلسالمي بالرضورة، أو نال من الدين اإلسالمي، أو برّش بغريه أو دعا إىل مذهب أو فكرة 

تنطوي عىل يشء مام تقدم أو حّبذ لذلك أو رّوج له.
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املادة 16 

كل من اعتدى عىل أي من املبادئ أو القيم األرسية أو نرش أخباراً أو صوراً تتصل بحرمة 

الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد - ولو كانت صحيحة – عن طريق الشبكة املعلوماتية أو 

إحدى وسائل تقنية املعلومات، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل 

عن خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني.

املادة 17 

تقنية  وسائل  إحدى  أو  املعلوماتية  الشبكة  عىل  معلومات  نرش  أو  موقعا  أنشأ  من  كل 

املعلومات، بقصد اإلتجار يف األشخاص أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن املؤقت.

املادة 18 

تقنية  وسائل  إحدى  أو  املعلوماتية  الشبكة  عىل  معلومات  نرش  أو  موقعاً  أنشأ  من  كل 

املعلومات، بقصد ترويج املخدرات أو املؤثرات العقلية وما يف حكمها أو تسهيل التعامل 

فيها وذلك يف غري األحوال املرصح بها قانوناً، يعاقب بالسجن املؤقت.

املادة 19 

مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف قانون غسل األموال، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل 

سبع سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثني ألف وال تزيد عىل مائتي ألف درهم، كل من 

قام بتحويل األموال غري املرشوعة أو نقلها أو متويه املصدر غري املرشوع لها أو إخفائه أو 

قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة األموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غري مرشوع 

أو بتحويل املوارد أو املمتلكات مع العلم مبصدرها غري مرشوع، وذلك عن طريق استخدام 

الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات بقصد إضفاء الصفة املرشوعة عىل 

تلك األموال أو أنشأ أو نرش معلومات أو موقعاً الرتكاب أي من هذه االفعال.
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املادة 20 

تقنية  وسائل  إحدى  أو  املعلوماتية  الشبكة  عىل  معلومات  نرش  أو  موقعاً  أنشأ  من  كل 

بالنظام  اإلخالل  وأفكار من شأنها  برامج  وترويج  لتسهيل  تدعو  املعلومات ألية مجموعة 

العام واآلداب العامة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات.

املادة 21 

تقنية  وسائل  إحدى  أو  املعلوماتية  الشبكة  عىل  معلومات  نرش  أو  موقعاً  أنشأ  من  كل 

املعلومات لجامعة إرهابية تحت مسميات متويهية لتسهيل االتصاالت بقيادتها، أو أعضائها، 

أية  أو  املتفجرة،  أو  الحارقة،  أفكارها، أو متويلها، أو نرش كيفية تصنيع األجهزة  أو ترويج 

أدوات تستخدم يف األعامل اإلرهابية، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات.

املادة 22 

يعاقب بالسجن كل من دخل وبغري وجه حق موقعاً أو نظاماً مبارشة أو عن طريق الشبكة 

معلومات  أو  بيانات  عىل  الحصول  بقصد  املعلومات  تقنية  وسائل  إحدى  أو  املعلوماتية 

حكومية رسية إما بطبيعتها أو مبقتىض تعليامت صادرة بذلك.

فإذا ترتب عىل الدخول إلغاء تلك البيانات أو املعلومات أو إتالفها أو تدمريها أو نرشها، 

تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات.

ويرسي حكم هذه املادة عىل البيانات واملعلومات الخاصة باملنشآت املالية واملنشآت املالية 

األخرى والتجارية واالقتصادية.

املادة )2 

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغري عىل ارتكاب جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف 

هذا القانون ووقعت الجرمية بناء عىل هذا التحريض أو املساعدة أو االتفاق يعاقب بذات 

العقوبة املقررة لها.
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املادة )2 

مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسن النية يحكم يف جميع األحوال مبصادرة األجهزة أو الربامج 

أو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون أو األموال 

املتحصلة منها، كام يحكم بإغالق املحل أو املوقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا 

كانت الجرمية قد ارتكبت بعلم مالكها ، وذلك إغالقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها املحكمة.

املادة 25 

فضاًل عن العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون تقيض املحكمة بإبعاد األجنبي الذي 

يحكم عليه بالحبس وفقاًً ألحكام هذا القانون.

املادة 26 

ال يخل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها يف 

قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

املادة 27 

يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

ألحكام  باملخالفة  تقع  التي  واملخالفات  الجرائم  ضبط  يف  القضايئ  الضبط  مأموري  صفة 

هذا القانون، وعىل السلطات املحلية باإلمارات تقديم التسهيالت الالزمة لهؤالء املوظفني 

لتمكينهم من القيام بعملهم.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2006/1/3م.

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 442 �ص 55.
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مرسوم اتحادي رقم ))7) لسنة 2005م
يف شأن

قانون )نظام) التنظيم الصناعي املوحد لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية

املادة 5 

ال يجوز إقامة مرشوع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيري إنتاجه أو دمجه يف مرشوع 

صناعي آخر أو تجزئته ألكرث من مرشوع أو تغيري موقعه أو الترصف به جزئياً أو كلياً إال 

برتخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه. 

املادة 8 

يصدر الرتخيص الصناعي وفقاًً للنموذج املوحد الذي تحدده الالئحة التنفيذية، ويثبت يف الرتخيص 

الذي مينح ملقدم الطلب الرشوط التي منح الرتخيص مبوجبها وعىل وجه الخصوص ما ييل: - 

يف  العمل  إنجاز  يف  البدء خاللها  الصناعي  املرشوع  التي عىل صاحب  الزمنية  الفرتة   –  1

املرشوع والتي ال تزيد عىل سنة واحدة إال إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات املختصة. 

2 – التزام املرشوع الصناعي باتباع املواصفات واملقاييس التي تحددها القوانني واألنظمة 

والقرارات الصادرة يف هذا الشأن. 

3 – التقيد باالشرتاطات املوضوعة للمحافظة عىل الصحة العامة وسالمة البيئة من التلوث واإلزعاج. 

املادة 12 

يتعني إبراز شهادة القيد يف السجل الصناعي عند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها يف 

كل ما يتعلق باملرشوع. 
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املادة 15 

السجل الصناعي من املحفوظات الرسية، وال يجوز لغري املختصني من موظفي اإلدارة أو 

الجهات القضائية اإلطالع عىل محتوياته، كام ال يجوز تداول البيانات واملعلومات املقيدة يف 

السجل الصناعي أو استخدامها إال وفقاًً لألوضاع املقررة يف هذا القانون )النظام(. 

املادة 22 

يلتزم صاحب املرشوع الصناعي الذي يتمتع مرشوعه باملزايا واإلعفاءات املنصوص عليها يف 

)القانون( مبا ييل: - 
)1(

الباب السابع من هذا النظام 

1 – عدم إساءة استعامل املزايا املمنوحة له. 

1 - املادة 16 – متنح األولوية يف الحصول عىل املزايا واإلعفاءات للمرشوعات الصناعية التالية:- 1 – املرشوعات التي تنتج سلعاً لالستهالك 

املحيل تحل محل السلع األجنبية أو تنافسها. 

2 – املرشوعات التي تنتج سلعاً للتصدير. 

3 – الصناعات التي تقوم عىل استغالل وتطوير املوارد الطبيعية املتوفرة يف دول املجلس. 

4 – املرشوعات التي تقوم يف مناطق تحددها الدولة ألغراض النهوض بها. 

5 – املرشوعات ذات األهمية االقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك يف خطة الدولة. 

6 – الصناعات التي تساهم يف تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خالل االستثامر املشرتك يف املرشوعات الصناعية. 

7 – املرشوعات التي تعمل عىل حامية البيئة. 

8 – املرشوعات التي تؤدي إىل تطوير وتوطني التقنية. 

املادة 17 – للوزير أو من يفوضه اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملنح املرشوع الصناعي كل أو بعض اإلعفاءات التالية: -  1 – اإلعفاء كلياً أو جزئياً 

من الرسوم الجمركية عىل واردات املرشوع، وذلك وفقاً لضوابط »إعفاء مدخالت الصناعة« املتفق عليها يف إطار مجلس التعاون. 2 – اإلعفاء 

كلياً أو جزئياً من جميع الرضائب مبا فيها رضيبة الدخل وذلك وفقاً ألنظمة كل دولة. 3 – إعفاء صادرات املرشوع الصناعي من رضائب ورسوم 

التصدير. 4 – أية إعفاءات أخرى يتفق عليها يف إطار مجلس التعاون. 

املادة 18 – يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات املختصة بالدولة منح املرشوع الصناعي كل أو بعض املزايا التالية: - 1 – تخصيص قطعة أرض مناسبة. 

2 – تأجري املباين الصناعية الالزمة للمرشوع الصناعي برشوط تشجيعية وذلك يف املناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة. 3 – توفري الكهرباء واملاء 

والوقود والطاقة واملرافق األخرى الالزمة للمرشوع الصناعي بأسعار تشجيعية. 4 – أية مزايا أخرى يتفق عليها يف إطار مجلس التعاون. 

املادة 19 – يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة يف إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية التي يقوم بها صاحب املرشوع الصناعي 

إذا كان املرشوع ذا أهمية لالقتصاد الوطني. 

املادة 20 – يجوز منح صادرات املرشوع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقاًً للقوانني واألنظمة املرعية. 

املادة 21 – لصاحب املرشوع الصناعي يف حدود اإلمكانات املتاحة لدى الوزارة أن يحصل عىل املعلومات والبيانات اإلحصائية املنشورة. وله 

كذلك أن يحصل عىل بيان املزايا واإلعفاءات والتسهيالت التي متنح للمرشوعات الصناعية وكذلك كافة املعلومات التقنية الجديدة التي تيرس 

إمكانية اختيار واستغالل التقنية بكفاءة وفعالية عالية. 



88

2 – بدء ومواصلة األعامل التي منحت املزايا بشأنها وفقاًً للرشوط املحددة. 

3 – اتخاذ جميع الخطوات الرضورية لضامن تلبية الطلب عىل املنتجات الصناعية املحمية. 

4 – أن ال يبيع املزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها عىل أي نحو إىل شخص آخر 

دون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من الوزارة. 

5 – التقيد بالتعهدات وااللتزامات األخرى التي تفرضها القوانني واألنظمة املرعية كاإلشارة 

عىل الغالف الخارجي للمنتج إىل تركيبته وتاريخ إنتاجه وانتهاء صالحيته، واسم املنشأة وبلد 

الصنع بطريقة غري قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة. 

أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن املرشوع يف حال متتع املنتج 

باملزايا املمنوحة له. 

املادة )2 

يجب عىل كل صاحب مرشوع صناعي االلتزام مبا ييل: - 

1 – أن تكون حسابات املرشوع الصناعي منتظمة وفقاًً لألصول املحاسبية والقواعد القانونية 

املرعية، وأن يقدم لإلدارة امليزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوين، والحسابات 

الختامية لكل سنة مالية. 

2 – أن يسمح ملوظفي الوزارة املرصح لهم كتابة بدخول املرشوع الصناعي واإلطالع عىل 

السجالت واملستندات والحسابات ومراقبة عمليات اإلنتاج وغري ذلك من نشاطات املرشوع 

وذلك خالل ساعات العمل الرسمية. 

3 – إخطار الوزارة قبل بيع املرشوع الصناعي كلياً أو جزئياً أو رهنه أو تأجريه أو التنازل عنه 

بأي نوع من أنواع التنازل. وتبني الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة لذلك. 

4 – يلتزم صاحب املرشوع الصناعي بإخطار اإلدارة يف حالة توقف املنشأة عن العمل كلياً 

أو جزئياً خالل مدة ثالثني يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان األسباب الداعية لذلك. 

يف  الجمريك  باإلعفاء  املشمولة  الخام  واملواد  الغيار  وقطع  واألجهزة  اآلالت  استعامل   –  5
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املصنع املرخص له بذلك لألغراض التي أعفيت من أجلها، وعليه أن ميسك سجاًل لهذه املواد. 

6 – عدم تأجري األرض أو املباين املخصصة للمرشوع من قبل الدولة للغري، أو الترصف فيها 

بأي وجهة دون الحصول عىل إذن من الجهات الحكومية املختصة، عىل أن تبلغ اإلدارة بذلك. 

للنامذج  التنفيذية وفقاًً  الالئحة  املنصوص عليها يف  باملعلومات  لإلدارة  التقدم سنوياً   – 7

املعدة لذلك. 

العاملة األجنبية إال عند الرضورة ووفقاًً  الوطنية والحد من تشغيل  العاملة  8 – توظيف 

لألنظمة والقوانني املرعية. 

9 – املحافظة عىل سالمة البيئة من التلوث. 

10 – العمل عىل استيعاب وتوطني وتطوير تقنيات اإلنتاج يف مرشوعه وتدريب العاملة 

الوطنية لديه، والتعاون مع الدولة وفقاًً لألنظمة والخطط املوضوعة للتدريب املهني. 

11 – االلتزام مبطابقة منتجاته للمواصفات واملقاييس املعتمدة. 

12 – االلتزام بقوانني وأنظمة ولوائح السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة. 

املادة )2

عىل صاحب املرشوع الصناعي الذي ينتج إحدى املواد األساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته 

أو حل رشكته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه وللوزارة يف هذه الحالة اتخاذ التدابري الالزمة 

الستمرارية اإلنتاج . 

املادة 26 

الوزير أو من يفوضه الحق يف دخول  الذين يصدر بتحديدهم قرار من  يكون للموظفني 

عىل  واإلطالع  املعتادة  العمل  أوقات  يف  وفروعها  ومكاتبها  الصناعية  املرشوعات  مواقع 

دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محرض بأي مخالفة إلحكام 

هذا القانون )النظام(. 
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املادة 27 

عىل موظفي اإلدارة املرصح لهم مبقتىض أحكام هذا القانون ) النظام ( اإلطالع عىل دفاتر 

أو سجالت املرشوعات الصناعية أو يحافظوا عىل رسية هذه املعلومات، وأال يفشوها ألي 

جهة خارجية إال أن تكون جهة ذات اختصاص ويف حالة املخالفة يعاقب املخالف تأديبياً 

وفقاًً ألنظمة كل دولة.

املادة 0) 

ال تحول املعالجة اإلدارية املنصوص عليها يف هذا القانون )النظام( دون مساءلة صاحب 

املرشوع الصناعي قضائياً مبوجب القوانني واألنظمة املتبعة.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2005/7/18م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 432 �ص 62. 
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مرسوم اتحادي رقم )7) لسنة 2005م
يف شأن

قانون )النظام) املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

املادة الثالثة عرشة

رسيةاملعلومات

لتدابري  تنفيذاً  أو  اإلجــراءات  واتخاذ  بالتحقيق  مختصة  جهة  أو  شخص  كل  عىل  يجب 

رسية  عىل  يحافظ  أن  التنفيذية،  والئحته  )النظام(  القانون  هذا  ألحكام  طبقاً  والقرارات 

املعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر عىل هؤالء األشخاص وهذه الجهات 

الكشف عن تلك املعلومات والبيانات إال بترصيح كتايب مسبق صادر عن الطرف الذي أدىل 

بها أو قدمها.

املادة الرابعة عرشة

الجزاءات

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون )نظام( آخر، يعاقب عىل مخالفةالحظر 

املنصوص عليه يف املادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الرِضر، وتحدد الالئحةالتنفيذية 

لهذا القانون )النظام( كيفية احتسابها.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2005/1/29م.

 ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 425.
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قانون اتحادي رقم )17) لسنة )200
يف شأن

مكافحة التسرت التجاري

املادة 2

يحظر التسرت عىل أي أجنبي – سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً – سواء كان ذلك باستعامل 

إسم املتسرت أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى يف ضوء تعريف التسرت الوارد 

يف املادة 1 من هذا القانون. 

املادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب املتسرت بالغرامة التي ال 

تجاوز مائة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد األنشطة املتسرت عليها ويف حال العود تكون 

العقوبة حبس املتسرت مدة ال تجاوز سنتني مع غرامة مقدارها مائة ألف درهم. 

ويعاقب املتسرت عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء 

باإللتزامات املرتتبة عليه. 

املادة )

يرتتب عىل حكم اإلدانة وفقاًًً ألحكام املادة السابقة شطب قيد املتسرت من السجل التجاري 

بالنسبة للنشاط املتسرت عليه وإلغاء الرتخيص املمنوح له وحرمانه من مامرسة ذلك النشاط 

ملدة ال تقل عن سنتني وال تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، وينرش ملخص الحكم 

إحداهام  تكون  أن  عىل  بالدولة  تصدران  يوميتني  يف صحيفتني  عليه  املحكوم  نفقة  عىل 

باللغة العربية.
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املادة 5 

يكون للموظفني املختصني مبراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له والذين 

يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باإلتفاق مع الوزير والسلطة املختصة صفة مأموري 

الضبط القضايئ يف إثبات ما يقع باملخالفة ألحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة 

اإلقتصادية  األنشطة  له، ولهم يف سبيل ذلك حق االطالع عىل جميع سجالت ومستندات 

واملهنية ذات العالقة 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2004/11/1م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 422 �ص 11.



94

قانون اتحادي رقم ))1) لسنة )200م
يف شأن

(1(
الرقابة عىل استرياد وتصدير وعبور املاس الخام 

املادة 20 

أية أشياء أخرى متعلقة به – أن يبني  الخام أو  عىل املفتش – عند ضبط أو حجز املاس 

األسباب التي دعت للقيام بذلك الضبط أو الحجز. 

املادة 21 

يجوز حفظ املاس الخام أو األشياء األخرى املتعلقة به يف املكان الذي حجزت فيه أو نقلها 

إىل مكان أكرث أمناً. 

املادة 22 

1 – مع مراعاة حكم البند 3 من هذه املادة ال يجوز استمرار حجز املاس الخام أو األشياء 

األخرى املتعلقة به بعد أن تقرر السلطة املختصة أن ذلك املاس أو تلك األشياء ال تخالف 

أحكام هذا القانون. 

2 – ال يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد املالك أو الحائز مبوجب أحكام هذا القانون بعد 

ميض ثالثة أشهر من تاريخ حجز املاس الخام أو األشياء األخرى املتعلقة به، وعىل السلطة 

املختصة عندها إعادة ذلك املاس أو تلك األشياء إىل مالكها أو إىل حائزها عند حجزها. 

جاز  القانون،  هذا  أحكام  الحائز مبوجب  أو  املالك  الجزائية ضد  الدعوى  ُرفعت  إذا   –  3

استمرار حجز املاس الخام أو األشياء األخرى املتعلقة به إىل أن تنتهي املحاكمة، وملالكها أو 

حائزها اللجوء إىل النيابة العامة أو القضاء لطلب فك الحجز. 

1 - معدل مبوجب القانون االتحادي رقم 2008/4 تاريخ 2008/4/22م.
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4 – إذا برأت املحكمة املتهم جاز لها أن تأمر بإعادة املاس الخام أو األشياء األخرى املتعلقة 

به ملالكها أو حائزها عند حجزها. 

5 – إذا أدانت املحكمة املتهم، جاز لها باإلضافة إىل أية عقوبة توقعها مبوجب أحكام هذا 

القانون أن تأمر مبصادرة املاس الخام أو األشياء األخرى املتعلقة به. 

املادة )2 

1 – مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقيض بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

عىل ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني 

كل من أدخل أو رشع يف إدخال املاس الخام إىل الدولة أو أخرجه أو رشع يف إخراجه منها 

باملخالفة ألحكام هذا القانون بقصد تهريبه مع مصادرة املاس الخام ووسائل النقل وغري 

ذلك من األشياء التي استخدمت يف التهريب أو أعدت لتستخدم فيه. 

2 – ال يجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها املسجلة عىل مائتي طن وكذلك وسائل 

النقل العام والطائرات. 

3 – يخطر بقرار املصادرة مالك املاس الخام واألشياء املحجوزة أو الشخص الذي ضبطت يف 

حيازته أو مالك وسيلة النقل، ولكل ذي مصلحة أن يطعن يف القرار أمام املحكمة املختصة 

خالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره رسمياً بذلك. 

املادة )2 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقيض بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل 

ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من: 

1 – أدىل شفوياً أو كتابياً أو إلكرتونياً مبعلومات غري صحيحة فيام يتعلق بأي بيان أو أي 

مستند آخر للحصول عىل شهادة الدولة لتصدير املاس الخام مع علمه بعدم صحتها. 

2 – قدم إىل السلطة املختصة أو استعمل أثناء مبارشته أي إجراء للحصول عىل شهادة الدولة 
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أي بيان أو مستند آخر يحتوي عىل معلومات غري صحيحة مع علمه بعدم صحتها. 

3 – أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء يتعلق بشهادة الدولة. 

املادة 25 

فيام عدا الجرائم املنصوص عليها يف املادتني 23 و24 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة ال 

تزيد عىل شهر وبغرامة ال تزيد عىل 10.000 عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 

من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاًً له. 

املادة 26 

ال يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق يف الجرائم التي تقع باملخالفة 

ألحكام هذا القانون إال بطلب كتايب من السلطة املختصة. 

املادة 27 

تنقيض الدعوى الجزائية بتنازل السلطة املختصة عنها يف أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهايئ فيها، 

ويف حالة تعدد املتهمني، فإن التنازل عن الطلب بالنسبة ألحدهم يحدث أثره بالنسبة إىل الباقني. 

(1(
املادة 28 

بتحديد  قراراً  املختصة،  السلطة  مع  وبالتنسيق  الوزير  مع  باالتفاق  العدل،  وزير  يصدر 

املوظفني الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضايئ يف مجال التفتيش، عىل أن يكون 

من بينهم من لديه خربة باألملاس، وذلك للتحقق من االلتزام بتطبيق أحكام هذا القانون، 

ويكون لهم إثبات ما يقع باملخالفة ألحكامه واللوائح والقرارات املنفذة له. 

1 - عدل نص املادة 28 مبوجب املادة األوىل من القانون االتحادي رقم 2008/4 تاريخ 2008/4/22م .
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املادة 29 

ملأمور الضبط القضايئ عىل وجه الخصوص ما يأيت: 

1 – االطالع عىل األوراق واملستندات والسجالت واملراسالت والعقود والوثائق أيا كان نوعها 

إذا تعلقت بصورة مبارشة أو غري مبارشة بعملية استرياد وتصدير املاس الخام إىل ومن الدولة 

مبا يف ذلك الدفاتر التجارية واملستندات املرصفية وأنظمة الحاسب اآليل وله ضبطها عند 

تعلقها بجرمية وقعت باملخالفة ألحكام هذا القانون. 

2 – دخول وتفتيش أي مكان أو وسيلة نقل – ما عدا املساكن – عندما تكون لدى املفتش 

أسباب تحمله عىل االعتقاد أن املاس الخام أو أي سجل أو دفرت حسابات أو وثيقة ينطبق 

عليها هذا القانون توجد يف ذلك املكان أو تلك الوسيلة. 

3 – فتح أي طرد أو حاوية عندما تكون للمفتش أسباب تحمله عىل االعتقاد انها تحتوي 

عىل أي يشء نص عليه يف البند السابق. 

4 – فحص املاس الخام أو األشياء األخرى املتعلقة به. 

5 – أخذ قياسات وإجراء تحاليل للامس الخام ال تؤثر يف قيمته. 

6 – ضبط األشياء املتعلقة بجرائم املاس الخام ووسائل النقل التي استخدمت يف ارتكابها 

عدا السفن التي تزيد حمولتها املسجلة عىل مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات. 

7 – االستعانة بالسلطة العامة. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2004/7/20م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 416 �ص 20. 
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قانون اتحادي رقم )8) لسنة )200م 
يف شأن

املناطق الحرة املالية

املادة )

1- تخضع املناطق الحرة املالية وجميع العمليات التي تتم فيها ألحكام القانون االتحادي 

رقم )4( لسنة 2002 يف شأن تجريم غسل األموال.

باستثناء  االتحادية  القوانني  أحكام  لجميع  املالية  واألنشطة  املناطق  هذه  تخضع  كام   -2

القوانني االتحادية املدنية والتجارية.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2004/3/14

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 409.
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مرسوم بقانون اتحادي رقم ))) لسنة )200 
يف شأن

تنظيم تنظيم قطاع االتصاالت

املادة 50 

يحظر إنشاء أو استعامل أي محطة إرسال السليك أو تركيب أو استعامل أي جهاز إرسال 

الهيئة، مبوجب أحكام هذا  لترصيح طيف ترددي صادر عن  السليك ما مل يكن ذلك وفقاًً 

املرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية، أو األنظمة أو التعليامت الصادرة عن الهيئة.

املادة 57

يجب عىل كل من يقوم بأعامل يف أمكنة قريبة من مسارات خطوط الخدمات أو أسالك 

أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة ملرخص له، أن يتخذ جميع االحتياطات والتدابري التي 

متنع إلحاق الرضر أو املساس بسالمة هذه الخطوط واألسالك والكوابل واألجهزة واملعدات.

املادة 71

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنتني وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف درهم وال تتجاوز 

مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني:

1- كل من يبارش أياً من األنشطة املنظمة دون أن يكون مرخصاً له أو معفياً من رضورة 

الحصول عىل ترخيص، وفقاًً ألحكام هذا املرسوم بقانون.

2- كل من يقوم متعمداً بتغيري أو إتالف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة تطلبها اللجنة العليا 

أو الهيئة مبوجب أحكام هذا املرسوم بقانون.

3- كل من مل يقم بتعديل أوضاعه وفقاًً ألحكام هذا املرسوم بقانون وخالل املدة املحددة 

يف املادة )81( من هذا املرسوم بقانون.
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املادة 72

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف درهم وال تتجاوز 

مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني:

1- كل من أقدم أو ساهم يف تقديم خدمات اتصاالت مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة.

مشاعر  إيذاء  أو  اإلزعاج  أو  اإلساءة  يف  االتصاالت  خدمات  أو  أجهزة  استغل  من  كل   -2

اآلخرين أو لغرض آخر غري مرشوع.

3- كل من نسخ أو أفىش أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية مرسلة 

من خالل استخدام شبكة اتصاالت عامة.

من  أي  بتعطيل  قام  أو  اتصاالت  لشبكة  املرشوع  غري  بالدخول  متعمداً  قام  من  كل   -4

خدمات االتصاالت.

5- كل من استغل أو استخدم بغري وجه حق أي من خدمات االتصاالت.

6- كل من تصنت عىل محتوى أو مضمون املكاملات دون إذن مسبق من السلطات القضائية املختصة.

7- كل من خالف أحكام املادة )50( من هذا املرسوم بقانون.

املادة )7

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني 

العقوبتني:

اتصاالت لربطها  أو لإلستخدام أجهزة  للبيع  باع أو عرض  أو  أو استخدم  1- كل من صنع 

بشبكة اتصاالت مع علمه بأن تلك األجهزة غري مرخصة أو معتمدة وفقاًًً ألحكام القانون.

أحكام املادة )57( من هذا املرسوم بقانون وأدى ذلك إلحاق  2- كل من خالف متعمداً 

رضر بخطوط أو أسالك أو كوابل أو أجهزة أو معدات مملوكة من قبل شخص مرخص له 

أو تحت إدارته أو ترصفه.
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املادة )7

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم وال تتجاوز مائتي ألف درهم:

3- كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفري أية أجهزة اتصاالت الستخدامها يف الدولة 

ال تتوافق مع األنظمة والتوجيهات والتعليامت والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقاًًً ألحكام 

هذا املرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية.

4- كل من رفض إخضاع أجهزة االتصاالت التي تكون تحت ترصفه للفحص والتدقيق وفقاًًً ألحكام 

هذا املرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية أو األنظمة أو القرارات والتعليامت الصادرة مبوجبها، أو مل 

يسمح للموظفني املختصني بالدخول إىل موقعه وفقاًً ألحكام هذا املرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية.

5- كل من قام باستخدام أو توظيف أي شخص مع علمه بأن ذلك الشخص غري مؤهل للقيام 

بأعامل تركيب أو توصيل أو تعديل أو صيانة أي أجهزة اتصاالت وفقاًً للقواعد الصادرة عن الهيئة.

6- كل من قدم وصفاً أو نرش إعالناً بشأن جهاز اتصاالت بقصد ترويج ذلك الجهاز يف تجارة 

أو عمل، دون مراعاة للتعليامت التي تفرضها الهيئة.

7- كل من خالف أحكام هذا املرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية أو األنظمة أو القرارات أو 

التعليامت أو القواعد الصادرة مبوجبها.

املادة 75

يجوز للمرخص له بعد الحصول إىل إذن مسبق من الهيئة أن يضع تحت املراقبة أي جهاز 

أو خالفه إذا توافرت لديه أسباب معقولة لالعتقاد بأنه يستغل يف أي مخالفة منصوص عليها 

يف املادة )72( من هذا املرسوم بقانون.

املادة 76

املستخدمة  املعدات واألدوات  والالسلكية وغريها من  السلكية  األجهزة  يحكم مبصادرة 
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التعليامت  أو  القرارات  أو  األنظمة  أو  التنفيذية  الئحته  أو  بقانون  للمرسوم  باملخالفة 

األجهزة  تلك  بإتالف  االقتضاء  عند  تأمر  أن  وللمحكمة  مبوجبهام.  الصادرة  القواعد  أو 

واملعدات واألدوات.

املادة 77

إذا ارتكبت إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا الباب من قبل أي شخص اعتباري تطبق 

عندئذ عىل ذلك الشخص االعتباري عقوبة الغرامة املقررة لتلك الجرمية يف هذا الباب.

املادة 78

ال يخل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص 

عليها قانون آخر.

املادة 79

تضاعف العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون يف حالة العود.

املادة 81 

عىل األشخاص االعتبارية القامئة وقت العمل بأحكام هذا املرسوم بقانون، والتي تبارش أي 

من األنشطة املنظمة أن تعدل أوضاعها وفقاًً ألحكامه، خالل مدة تسعني يوماً من تاريخ 

العمل به . وللجنة العليا بقرار يصدر عنها صالحية متديد هذه املدة ملدد أخرى مامثلة.

�شدر هذا املر�شوم بتاريخ 2003/11/15م.

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 311.
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قانون اتحادي رقم )17) لسنة 2002م
 يف شأن

تنظيم وحامية امللكية الصناعية لرباءات االخرتاع والرسوم والنامذج 

(1(
الصناعية 

املادة 62 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال 

تقل عن )5000( خمسة آالف درهم وال تزيد عىل )100.000( مائة ألف درهم أو 

بإحدى هاتني العقوبتني، كل من تقدم مبستندات أو أدىل مبعلومات غري صحيحة أو 

مزورة للحصول عىل براءة اخرتاع أو شهادة منفعة أو دراية عملية، وكذلك كل من قلد 

اخرتاعاً أو طريقة صنع أو عنرصاً من عنارص الدراية العملية، أو اعتدى عمداً عىل أي 

حق يحميه هذا القانون. وتطبق ذات العقوبة إذا كان االمر متعلقاً برسم أو منوذج 

صناعي. 

املادة )6 

يجوز للمحكمة ان تحكم مبصادرة األشياء املحجوز عليها أو التي تحجز عليها فيام بعد، كام 

اآلالت  للقانون وكذلك  املخالف  الفعل  آثار  إزالة  أو  بإتالف  تأمر  أن  أيضاً  للمحكمة  يجوز 

واألدوات التي استعملت يف التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى يف حالة الحكم بالرباءة. 

ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنرش الحكم يف النرشة أو يف إحدى الصحف املحلية اليومية 

عىل نفقة املحكوم. 

1  - معدل مبوجب القانون االتحادي رقم 2006/31 تاريخ 2006/10/01م.
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املادة 65 

يكون ملوظفي اإلدارة صفة الضبطية القضائية يف مجال تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية ويحظر عليهم يف أثناء مدة خدمتهم وبعد انتهائها إفشاء أرسار عملهم أو اإلدالء 

ببيانات أو معلومات اتصلوا بها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعاملها ملصلحتهم 

أو ملصلحة الغري، وال يجوز لهم االحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو ورقة أو بصور 

من ذلك، كام يحظر عليهم طوال مدة خدمتهم وخالل ثالث سنوات تالية النتهائها مامرسة 

مهنة وكالء التسجيل لدى اإلدارة. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2002/11/19م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 390 �ص 70. 
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قانون اتحادي رقم )17) لسنة 2002م 
يف شان

تنظيم وحامية امللكية الصناعية

املادة 62 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل 

عن )5000( خمسة آالف درهم وال تزيد عىل )100.000( مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني 

العقوبتني، كل من تقدم مبستندات أو أدىل مبعلومات غري صحيحة أو مزورة للحصول عىل 

براءة اخرتاع أو شهادة منفعة أو دراية عملية، وكذلك كل من قلد اخرتاعا أو طريقة صنع أو 

عنرصاً من عنارص الدراية العملية، أو اعتدى عمداً عىل أي حق يحميه هذا القانون. وتطبق 

ذات العقوبة إذا كان األمر متعلقاً برسم أو منوذج صناعي. 

املادة )6 

يجوز للمحكمة أن تحكم مبصادرة األشياء املحجوز عليها أو التي تحجز عليها فيام بعد ، 

كام يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بإتالف أو إزالة آثار الفعل املخالف للقانون وكذلك آآلالت 

 واألدوات التي استعملت ىف التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى ىف حالة الحكم بالرباءة 

و يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنرش الحكم ىف النرشة أو ىف إحدى الصحف املحلية اليومية 

عىل نفقة املحكوم. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2002/11/19م.

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 390 �ص 70.
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قانون اتحادي رقم )10) لسنة 2002 
يف شأن

مزاولة مهنة الطب البيطري

مادة 19

يعاقب  قانون آخر  أو أي  العقوبات  قانون  باية عقوبة أشد ينص عليها  مع عدم اإلخالل 

بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عيل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف درهم وال 

تزيد عيل عرشة آالف درهم أو بإحدي العقوبتني.

1 - كل شخص غري مرخص له مبزاولة املهنة إذا زاول عماًل من األعامل التى تندرج تحت هذه املهنة.

2 - كل من قدم وثائق أو بيانات غري صحيحة أو لجأ إىل طرق غري مرشوعة ترتب عليها 

منحه ترخيصاً مبزاولة املهنة بدون وجه حق.

3 - كل شخص غري مرخص له مبزاولة املهنة يستعمل نرشات أو لوحات أو الفتات أو أية 

وسيلة اخري من وسائل النرش إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور عىل االعتقاد بأن 

له الحق ىف مزاولتها.

وىف جميع األحوال تحكم املحكمة بغلق املنشأة ومصادرة ما بها من أدوات وآالت ومواد 

تتعلق مبزاولة املهنة.

ويعترب الرتخيص الصادر للطبيب البيطري منتهياً كام يشطب إسمه من سجل األطباء وذلك 

.
)1(

كله اعتباراً من تايخ صريورة الحكم نهائياً 

1  مادة 21

تختص اللجنة الفنية للرتاخيص الطبية البيطرية بتوقيع الجزاءات التأديبية التالية عىل الطبيب البيطري املخالف:

1 - لفت نظر 

2 - اإلنذار 

3 - الوقف عن مامرسة املهنة مدة ال تجاوز سنة واحدة.

4 - سحب الرتخيص وشطب االسم من سجل االطباء البيطريني.

وترفع اللجنة قرارها للوزير العتامدها وال تخل القرارات الصادرة من اللجنة باملسئولية الجزائية أو املدنية التى قد ترتتب عيل املخالفة.
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مادة 20

تزيد عىل خمسة آالف درهم كل من توفرت  يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف درهم وال 

فيه الرشوط القانونية التى تخوله حق الحصول عىل ترخيص مبزاولة املهنة ثم زوالها قبل 

الحصول عليه وتحكم املحكمة ىف هذه الحالة بغلق املنشأة إىل أن يحصل عىل الرتخيص. 

املادة 22

يصدر وزير العدل باالتفاق مـع وزير الزراعة والرثوة السمكية قراراً بتحديد موظفي الوزارة 

الطبية  املنشآت  عىل  التفتيش  مجال  يف  القضايئ  الضبط  مأموري  صفة  لهم  تكون  الذين 

البيطرية الخاصة للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاًً له.

وعىل الجهات املعنية يف اإلمارات، وعىل أصحاب املنشآت أو من ينوب عنهم ومديري تلك 

املنشآت أن يقدموا لهؤالء املفتشني جميع التسهيالت التي متكنهم من أداء عملهم مبا يف 

ذلك االطالع عىل السجالت والوثائق والبيانات التي يرون االطالع عليها.

وملوظفي الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضايئ أن يدخلوا أية منشأة وأن 

يضبطوا كل مخالفة ألحكام هذا القانون ويحيلوا املخالف طبقاً لإلجراءات املعمول بها يف 

الدولة إىل الجهات املختصة بالتنسيق مع الجهة املعنية يف اإلمارة.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2002/9/28

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 387 �ص 9.
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قانون اتحادي رقم )7) لسنة 2002م
 يف شأن

حقوق املؤلف والحقوق املجاورة

املادة 7) 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد واردة يف أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

شهرين وبالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم وال تزيد عىل خمسني ألف درهم، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني، كل من قام بغري إذن كتايب من املؤلف أو صاحب الحق املجاور أو 

خلفهام بأي من األفعال اآلتية: 

املجاور  الحق  صاحب  أو  للمؤلف  املالية  أو  األدبية  الحقوق  من  حق  عىل  االعتداء   -  1

املنصوص عليها يف هذا القانون مبا يف ذلك وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صويت أو 

عرب  سواًء  الجمهور  متناول  القانون يف  املقررة يف هذا  الحامية  تشمله  إذاعي مام  برنامج 

أجهزة الحاسب أو شبكات اإلنرتنت أو شبكات املعلومات أو شبكات االتصاالت أو غريها 

من الطرق أو الوسائل األخرى. 

2 - البيع أو التأجري أو الطرح للتداول، بأية صورة من الصور ملصنف أو تسجيل صويت أو 

برنامج إذاعي محمي طبقاً ألحكام هذا القانون. 

وتتعدد العقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة بتعدد املصنفات أو األداءات أو الربامج أو 

التسجيالت محل الجرمية. 

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف درهم يف حالة 

ارتكاب الجرمية مرة أخرى. 
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املادة 8) 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد واردة يف أي قانون آخر، يعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن 

التي ال تقل عن خمسني ألف درهم وال تزيد عىل خمسامئة ألف  ثالثة أشهر وبالغرامة 

درهم من ارتكب أي من األفعال اآلتية: 

1 - التصنيع أو االسترياد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجري أو التداول ألي مصنف أو 

للتحايل عىل  ُمعدة خصيصاً  أو  أدوات مصممة  أو  وسائل  أو  أجهزة  ألية  أو  مقلدة  نسخ 

الحامية أو التقنية التي يستخدمها املؤلف أو صاحب الحق املجاور لبث أو طرح للتداول أو 

لتنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو املحافظة عىل جودة نقاء معينة للنسخ. 

2 - التعطيل أو التعييب دون وجه حق ألي حامية تقنية أو معلومات إلكرتونية تستهدف 

تنظيم وإدارة الحقوق املقررة يف هذا القانون. 

3 - تحميل أو تخزين الحاسب بأية نسخة من برامج الحاسب أو تطبيقاته أو قواعد البيانات 

دون ترخيص من املؤلف أو صاحب الحق أو خلفهام. 

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن تسعة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائتي ألف درهم يف حالة 

ارتكاب الجرمية مرة أخرى. 

املادة 9) 

استثناًء من حكم املادة 37 من هذا القانون يعاقب كل شخص استخدم برنامجاً للحاسب أو 

تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص مسبق من املؤلف أو من يخلفه بالغرامة التي ال تقل 

عن عرشة آالف درهم وال تزيد عىل ثالثني ألف درهم، لكل برنامج أو تطبيق أو قاعدة بيانات. 

ويعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثني ألف درهم يف حالة ارتكاب الجرمية مرة أخرى. 

ويجوز للمحكمة إذا أرتكبت الجرمية باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية، أو 

مهنية أن تقيض بالغلق ملدة ال تجاوز ثالثة أشهر. 
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املادة 0) 

مع عدم اإلخالل بالعقوبات املقررة يف املواد 37 و38 و39 من هذا القانون تقيض املحكمة 

مبصادرة النسخ املقلدة محل الجرمية أو املتحصلة منها وإتالفها، كام تقيض مبصادرة امُلعدات 

واألدوات املستخدمة يف ارتكابها والتي ال تصلح إال لهذا الغرض، وإغالق املنشأة التي أرتكبت 

فيها جرمية التقليد مبا ال يجاوز ستة أشهر وبنرش ملخص الحكم الصادر باإلدانة يف جريدة 

يومية أو أكرث عىل نفقة املحكوم عليه. 

املادة 1) 

مع عدم اإلخالل مبا ورد يف هذا القانون من عقوبات، يعاقب بالحبس الذي ال يزيد عىل 

ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا 

القانون أو اللوائح أو األوامر الصادرة تنفيذاً له. 

املادة 5) 

يصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف باالتفاق مع وزير االقتصاد قراراً بتحديد 

املوظفني الذين يكون لهم صفة مأموري الضبط القضايئ يف تنفيذ أحكام هذا القانون. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2002/7/1م

 ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم )383( �ص 11.
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قانون اتحادي رقم ))) لسنة 2002م
يف شأن

تجريم غسل األموال

املادة 2 

التالية  األفعال  أي من  أو ساعد يف  أىت عمداً  األموال كل من  جرمية غسل  مرتكباً  يعـد   -  1

بالنسبة لألموال املتحصلة من أية جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف البند 2 من هذه املادة: 

أ - تحويل املتحصالت أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو متويه املصدر غري املرشوع لها. 

ب - إخفاء أو متويه حقيقة املتحصالت، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة الترصف فيها أو 

حركتها أو الحقوق املتعلقة بها أو ملكيتها. 

ج - اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك املتحصالت. 

2 - ألغراض هذا القانون تكون األموال هي املتحصلة من الجرائم اآلتية: 

أ - املخدرات واملؤثرات العقلية. 

ب - الخطف والقرصنة واإلرهاب. 

ج - الجرائم التي تقع باملخالفة ألحكام قانون البيئة. 

د - اإلتجار غري املرشوع يف األسلحة النارية والذخائر. 

هـ - جرائم الرشوة واالختالس واإلرضار باملال العام. 

و - جرائم االحتيال وخيانة األمانة وما يتصل بها. 

ز - أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 

املادة ) 

الدولة  يف  العاملة  واالقتصادية  والتجارية  األخرى  املالية  واملنشآت  املالية  املنشآت  تكون 
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مسؤولة جنائياً عن جرمية غسل األموال إذا ارتكبت بإسمها أو لحسابها عمداً وذلك دون 

إخالل بالجزاءات اإلدارية املنصوص عليها يف القانون. 

املادة ) 

للمرصف املركزي ان يأمر وفقاًًً لهذا القانون بتجميد األموال التي يشتبه بها لدى املنشآت 

املالية ملدة ال تزيد عىل 7 أيام. 

وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ عىل األموال أو املتحصالت أو الوسائط املشتبه بها وفق 

اإلجراءات املتبعة لديها. 

وللمحكمة املختصة ان تأمر بالحجز التحفظي ملدد غري محددة ألية أموال أو متحصالت أو 

وسائط إذا كانت ناتجة عن جرمية غسل أموال أو مرتبطة بها. 

املادة 5 

1 - مع عدم اإلخالل مبا نص عليه يف املادة 4 من هذا القانون ال يتم إقامة الدعوى الجزائية 

عىل مرتكب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إال من النائب العام. 

2 - ال يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي عىل األموال لدى املنشآت املالية إال عن 

طريق املرصف املركزي. 

املادة 6 

يحدد املرصف املركزي الحد األعىل للمبالغ التي يسمح بإدخالها إىل الدولة نقداً دون الحاجة 

إىل االفصاح عنها، ويخضع ما زاد عنها إىل نظام اإلفصاح الذي يضعه املرصف املركزي 

املادة 7 

تنشأ باملرصف املركزي »وحدة معلومات مالية« ملواجهة غسل األموال والحاالت املشبوهة 
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األخرى  املالية  واملنشآت  املالية  املنشآت  كافة  من  املشبوهة  املعامالت  تقارير  لها  ترسل 

والتجارية واالقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة منوذج تقرير املعامالت املشبوهة وطريقة 

إرساله إليها، وعليها أن تضع املعلومات املتوفرة لديها تحت ترصف جهات تطبيق القانون 

تسهياًل للتحقيقات التي تقوم بها، وميكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات املشابهة 

يف الدول األخرى معلومات تقارير الحاالت املشبوهة عماًل باالتفاقيات الدولية التي تكون 

الدولة طرفاً فيها أو برشط املعاملة باملثل. 

املادة 8 

1 - تتوىل الوحدة املنصوص عليها يف املادة 7 من هذا القانون بعد دراسة الحاالت املبلغة 

إليها إبالغ النيابة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

العامة مبارشة فعليها اتخاذ اإلجراءات  النيابة  البالغ بحاالت غسل أموال إىل  2 - إذا ورد 

الالزمة بعد استطالع رأي الوحدة املذكورة فيام تضمنه البالغ. 

املادة 11 

األخرى  املالية  واملنشآت  املالية  املنشآت  عىل  والرقابة  بالرتخيص  املعنية  الجهات  عىل 

إليها  املشار  املنشآت  التزام  من  للتأكد  املناسبة  اآلليات  تضع  أن  واالقتصادية  والتجارية 

باألنظمة واللوائح الخاصة مبواجهة غسل األموال يف الدولة مبا يف ذلك رفع تقارير الحاالت 

املشبوهة فور حدوثها إىل الوحدة املشار إليها يف املادة 7 من هذا القانون. 

املادة 12 

عىل جميع الجهات أن تعامل املعلومات التي تحصل عليها واملتعلقة بالجرائم املنصوص 

عليها يف هذا القانون بالرسية وال تكشف رسيتها إال بالقدر الذي يكون رضورياً الستخدامها 

يف التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا املتعلقة مبخالفة أحكام هذا القانون. 
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املادة )1 

يعاقب كل من يرتكب أحد األفعال املنصوص عليها يف البند 1 من املادة 2 من هذا القانون 

التي ال تجاوز )300.000( ثالمثائة ألف  بالغرامة  بالحبس ملدة ال تزيد عىل سبع سنوات أو 

درهم وال تقل عن )30.000( ثالثني ألف درهم أو بالعقوبتني معاً مع مصادرة املتحصالت أو 

ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك املتحصالت أو ما يعادل تلك املتحصالت إذا حولت أو بدلت 

جزئياً أو كلياً إىل ممتلكات أخرى أو اختلطت مبمتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مرشوعة. 

املادة )1 

يعاقب كل من يخالف حكم املادة 3 من هذا القانون بالغرامة التي ال تقل عن )300.000( 

أو  املتحصالت  مصادرة  مع  درهم،  مليون   )1.000.000( عىل  تزيد  وال  درهم  ألف  ثالمثائة 

ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك املتحصالت أو ما يعادل تلك املتحصالت إذا حولت أو بدلت 

جزئياً أو كلياً إىل ممتلكات أخرى أو اختلطت مبمتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مرشوعة. 

املادة 15 

التي ال تجاوز )100.000( مائة ألف درهم وال تقل عن )10.000(  يعاقب بالحبس أو بالغرامة 

عرشة آالف درهم أو بالعقوبتني معاً رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة ومدراء وموظفو املنشآت املالية 

واملنشآت املالية األخرى والتجارية واالقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن إبالغ الوحدة املنصوص 

عليها يف املادة 7 من هذا القانون بأي فعل وقع يف منشآتهم وكان متصاًل بجرمية غسل األموال. 

املادة 16 

يعاقب كل من يقوم بإخطار أي شخص بأن معامالته قيد املراجعة بشأن قيامه بعمليات 

قيامه  عن  بالتحري  تقوم  املختصة  الجهات  من  وغريها  األمنية  السلطات  أن  أو  مشبوهة 
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بعمليات مشبوهة بالحبس مدة ال تجاوز سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز )50.000( خمسني 

ألف درهم وال تقل عن )5.000( خمسة آالف درهم أو بالعقوبتني معاً. 

املادة 17 

يعاقب بالحد االقىص لجرمية البالغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببالغ للجهات املختصة 

بارتكاب جرمية غسل أموال بقصد اإلرضار بشخص آخر. 

املادة 18 

يعاقب كل من يخالف حكم املادة 6 من هذا القانون بغرامة ال تزيد عىل )10000( عرشة 

آالف درهم وال تقل عن )2000( ألفي درهم. 

ويتم التحفظ عىل املبالغ موضوع املخالفة إىل أن يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما مل 

يثبت ارتباطها بجرمية أخرى. 

املادة 19 

ألف درهم وال تقل عن  مائة  تزيد عىل )100.000(  التي ال  بالغرامة  أو  بالحبس  يعاقب 

)10.000( عرشة آالف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون. 

املادة 20 

تعفى املنشآت املالية واملنشآت املالية األخرى والتجارية واالقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها 

وموظفوها وممثلوها املرخص لهم قانونا من املسئولية الجنائية أو املدنية أو اإلدارية التي 

ميكن أن ترتتب عن تقديم املعلومات املطلوبة أو عن الخروج عىل أي قيد مفروض لضامن 

رسية املعلومات بنص ترشيعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما مل يثبت أن اإلبالغ قد 

تم بسوء نية بقصد اإلرضار بصاحب املعاملة. 
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املادة 21 

تربطها  أخرى  بدولة  قضائية  بناء عىل طلب من سلطة  املختصة  القضائية  للسلطة  يجوز 

بالدولة إتفاقية مصدق عليها أو برشط املعاملة باملثل إذا كان الفعل اإلجرامي معاقباً عليه 

يف الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي عىل األموال أو املتحصالت 

أو الوسائط الناتجة عن جرمية غسل األموال أو مستخدمة فيها. 

املادة 22 

يجوز االعرتاف بأي حكم أو أمر قضايئ ينص عىل مصادرة أموال أو متحصالت أو وسائط 

أخرى  بدولة  مختصة  قضائية  أو سلطة  من محكمة  يصدر  األموال  بجرائم غسل  متعلقة 

تربطها بالدولة إتفاقية مصدق عليها. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2002/1/22م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 376 �ص 9. 
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قانون اتحادي رقم ))1) لسنة 2001م
يف شأن

مؤسسة اإلمارات للخدمات

املادة 20 

تعترب أموال املؤسسة أمواالً عامة، وتعفى املؤسسة من الرقابة املسبقة لديوان املحاسبة كام 

تعفى من جميع الرضائب والرسوم.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2001/7/18م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 367 �ص 17.
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قانون اتحادي رقم )22) لسنة 2000م
 يف شأن

اتحاد غرف التجارة والصناعة

املادة 28 - 

.
)1(

تعترب أموال االتحاد أمواالً عامة وتجري عليها القواعد املتعلقة باألموال العامة 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2000/11/18م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 355 �ص 9.

1 - انظر النصوص الجنائية الخاصة باألموال العامة يف قانون العقوبات االتحادي.
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قانون اتحادي رقم )7) لسنة 2000م 
يف شأن

مؤسسة اإلمارات العقارية

املادة 16 

تعترب أموال املؤسسة أمواالً عامة وتجري عليها القواعد املتعلقة باألموال العامة. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2000/7/10م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 350 �ص 15.
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قانون اتحادي رقم ))) لسنة 2000م
يف شأن

هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع

املادة 6)  

التأثري عىل  ال يجوز تقديم أية بيانات أو ترصيحات أو معلومات غري صحيحة من شأنها 

القيمة السوقية لألوراق املالية وعىل قرار املستثمر باالستثامر أو عدمه.

املادة 7)  

املالية  األوراق  أسعار  عىل  تؤثر  أن  ميكن  التي  املعلنة  غري  املعلومات  استغالل  يجوز  ال 

لتحقيق منافع شخصية ويقع باطاًلًً كل ترصف يتم باملخالفة لذلك.

املادة 8)  

يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الرشكة املدرجة أوراقها املالية يف السوق ومديرها العام 

األوراق  يف  تعامل  بأي  غريه  بوساطة  أو  بنفسه  يترصف  أن  موظفيها  من  شخص  أي  أو 

املالية للرشكة ذاتها رشيطة اإلفصاح عن طريق السوق عن عملية الرشاء أو البيع وكمياتها 

وأسعارها وأية معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول عىل موافقة مجلس إدارته عىل 

التعامل ، ويقع باطاًلًً أي تعامل ال يتم وفقاًًً لإلفصاح املشار إليه.

املادة 9)  

ال يجوز ألي شخص أن يتعامل باألوراق املالية بناء عىل معلومات غري معلنة أو مفصح عنها 

يكون قد علم بها بحكم منصبه.
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وال يجوز ألي شخص نرش الشائعات عن بيع أو رشاء األسهم كام ال يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية 

رشكة أو موظفيها استغالل معلوماتهم الداخلية عن الرشكة يف رشاء األسهم أو بيعها يف السوق.

ويقع باطاًلًً كل تعامل يجريه أي شخص باملخالفة ألحكام الفقرتني السابقتني.

املادة 0)  

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تزيد عىل مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 

وسيط أو ممثل له وأي موظف أو مدقق للحسابات يف السوق وكل من له شأن يف تنفيذ 

عمليات السوق مل يراع رس املهنة وكتامن أسامء العمالء، وذلك فضاًل عن الجزاءات التأديبية 

املنصوص عليها يف املادة 27 من هذا القانون. 

املادة 1)  

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل 

العقوبتني كل من يخالف  عن مائة ألف درهم وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني 

أحكام املواد 36 و37 و39 من هذا القانون.

املادة 2) 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تزيد 

عىل مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف أحكام املادة 38 من هذا القانون. 

املادة )) 

دون إخالل بالعقوبات املقررة يف هذا القانون أو يف أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى 

هاتني العقوبتني كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 2000/1/29م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 344 �ص 43.
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قانون اتحادي رقم ))2) لسنة 1999م
 يف شأن

استغالل وحامية وتنمية الرثوات املائية الحية يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة

مادة 2

اليجوز ألي شخص مامرسة حرفة الصيد يف مياه الصيد إال إذا كان مرخصاً له من السلطة 

املختصة ومقيداً إسمه يف السجل.

وتحدد بقرار من السلطة املختصة رشوط وإجراءات رخصة الصيد.

مادة )

الدولة  يف  لهم  التابعة  الصيد  وقوارب  الصيد  حرفة  مزاويل  لقيد  عام  بالوزارة سجل  ينشأ 

وتحدد الالئحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه.

مادة )

 يشرتط فيمن يقيد إسمه يف السجل ما يأيت: 

 1- أن يكون مواطناً أو من األشخاص االعتبارية اململوكة للمواطنني. 

 2- أن يكون مرخصاً له مبزاولة حرفة الصيد من السلطة املختصة. 

 3- أال يقل عمره عن )18( مثاين عرشة سنة ميالدية. 

 4- أن يكون حسن السرية والسلوك. 

5- أن يكون القارب الذي يرغب يف تسجيلة حائزاً عىل رخصة قارب صيد من الوزارة.
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مادة 5

تشكل بقرار من الوزير لجنة يف كل إمارة تسمي لجنة تنظيم الصيد، ويحدد القرار رئيس 

والسلطة  املوصالت  ووزارة  الوزارة  من  كل  عن  ممثل  بينهم  من  ويكون  اللجنة  وأعضاء 

املختصة وحرص الحدود والسواحل وجمعية الصيادين يف اإلمارة ويجوز للجنة أن تستعني 

بالخربات الفنية الالزمة لفحص القارب ومعاينته فنياً.

مادة 6

تختص اللجنة مبا يأيت:

 1- التحقق من مطابقة البيانات املدونة يف طلب القيد بالسجل ومقارنتها باملستندات املطلوبة .

2- إجراء الفحص واملعاينة عىل القارب اململوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به 

والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كام تشمل سنة الصنع ومادته ونوع 

وقوة املحرك والحمولة املقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد عىل القارب 

ومعدات املالحة والسالمة.

مادة 7

 تقدم طلبات القيد يف السجل إىل اللجنة عىل النموذج املعد لذلك مشفوعة باملستندات االتية :

لألشخاص  وبالنسبة  قيده،  خالصة  أو  هويته  بطاقة  أو  الصياد  سفر  جواز  من  صورة   -1

االعتبارية صورة من سند إنشائها.

 2- صورة شخصية للصياد. 

 3- شهادة حسن السرية والسلوك. 

 4- صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة املختصة. 

5- صورة من رخصة القارب الصادر من الوزارة.
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مادة 8

عىل اللجنة أن تفصل يف طلب القيد يف السجل خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تقدميه، 

ويف حالة املوافقة عليه مينح الصياد شهادة معتمدة من رئيس اللجنة مشتملة عىل نتيجة 

الفحص يتم مبوجبها قيد الصياد يف السجل.  

وللجنة أن تستدعي طالب القيد لتصحيح البيانات املقدمة منه ومنحه أجال لذلك ويعاد 

النظر يف طلب القيد يف السجل خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تصحيح البيانات وتتبع 

ذات اإلجراءات عند طلب قيد القارب ومواصفاته.

مادة 9

يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد يف السجل مبوجب شهادة 

معتمدة من اللجنة مرفقا بها املستندات املؤيدة لها.

مادة 10

يجوز للصياد يف حالة رفض اللجنة طلب قيده أو قيد قاربه بالسجل أن يتظلم من قرارها 

إىل الوزير خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ إخطاره أو تسلمه قرار اللجنة وعىل الوزير أن 

يبت يف التظلم خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار الوزير يف هذا 

الشأن نهائياً.

مادة 11

السجل وتسليم  الفحص يف  بيانات شهادة  تدوين  القيد  قبول طلب  الوزارة يف حالة  عىل 

وإسم  وتاريخه  القيد  ورقم  وجنسيته  وعنوانه  اسمه  بها  مبيناً  فيه  بقيده  شهادة  الصياد 

القارب ونوعه ورقمه وتاريخ تسجيله ونوع وعدد معدات الصيد.
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ويكون القيد يف السجل ملدة سنتني اعتباراً من تاريخ قرار اللجنة باملوافقة عىل قيد إسم الصياد، ويحدد 

القيد يناء عىل طلب يقدم إىل الوزارة وفقاًًً للرشوط واألوضاع التي تنص عليها الالئحة التنفيذية.

مادة 12

يجب أن تحمل معدات وأدوات الصيد املرخص باستعاملها عىل قارب الصيد املرخص أرقاماً 

موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب وفقاًً ملا تحدده الالئحة التنفيذية.

مادة )1

عىل مزاويل حرفة الصيد املقيدين يف السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيري يطرأ عىل 

بيانات طلب القيد أو املستندات املرفقة به وذلك خالل شهر من حدوث التعديل أو التغيري 

التي  للرشوط واألوضاع  الوزارة وفقاًًً  ويكون اإلخطار مبوجب طلب موقع عليه يقدم إىل 

تنص عليها الالئحة التنفيذية.

مادة )1

ال يجوز ألي صياد تم قيده بالسجل استعامل قارب صيد ما مل يكن القارب مقيداً يف السجل 

وحاصاًل عىل رخصة قارب صيد من الوزارة

مادة 15

تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة املختصة عدد قوارب الصيد املسموح لها بالصيد وطريقته.

مادة 16

تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي املفعول ملدة سنتني وتجددان يف موعد ال يجاوز 

ستني يوماً من تاريخ انتهائهام.
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مادة 17

 يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التالية باإلضافة إىل أية بيانات أخرى تحددها الوزارة:

 1- إسم املالك. 

 2- مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه. 

 3- الحد االقىص للعاملة ولعدد الصيادين املسموح لهم مبزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب.

 4- نتيجة فحص القارب فنياً. 

5- أية بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية.

مادة 18

تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد يف القارب بصفة دامئة إلبرازها عند طلبها.

مادة 19

يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم املقرر عىل أن يقدم 

مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة األصلية.

مادة 20

من  الصياد  تجديد رخصة  يقدم طلب  كام  مالكه  من  القارب  تجديد رخصة  يقدم طلب 

حاملها وال يجوز التجديد إال بعد سداد الرسوم والغرامات املحكوم بها عن أية مخالفات 

تجديد  يف  ويتبع  األخرى  املنظمة  القرارات  أو  التنفيذية  الالئحة  أو  القانون  هذا  ألحكام 

الرخصة اإلجراءات املحددة لطلب الرتخيص.

مادة 21

يكون للصياد املواطن الذي يقود قارب الصيد اململوك له بنفسه الصيد يف أي منطقة من 

مناطق الصيد يف الدولة.
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مادة 22

األحوال  يف  إال  فيها  الصيد  املحظورة  املناطق  يف  الصيد  قارب  تسيري  أو  إرساء  يجوز  ال 

اإلضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية إنقاذ أرواح 

أو ممتلكات.

مادة )2

أو معدات  بأدوات  أو  املحظورة بشكل قطعي  الصيد  أو معدات  بأدوات  الصيد  ال يجوز 

الصيد التي يحظر استخدامها يف اوقات أو مناطق معينة أو تبعا ملواصفات معينة أو بالنسبة 

ألنواع معينة من الرثورة املائية الحية.

وتبني الالئحة التنفيذية األدوات واملعدات التي تستخدم يف الصيد واألدوات واملعدات التي 

يقيد أو يحظر استخدامها.

مادة )2

اليجوز الصيد يف مواسم اإلخصاب والتكاثر ويف املناطق التي مينع الصيد فيها بصورة دامئة 

أو مؤقتة، كام ال يجوز صيد األحجام الصغرية من األحياء املائية التي تقل أطوالها عن الحد 

املسموح به، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة املختصة يف كل إمارة بتحديد هذه املواسم 

واألنواع واألحجام واإلعالن عنها يف األجهزة اإلعالمية ومن خالل مكاتب الوزارة يف املناطق 

ومن خالل الجمعيات التعاونية لصيادي األسامك.

مادة 25

ال يجوز القيام باألعامل التالية إآل بعد الحصول عىل ترصيح كتايب خاص من السلطة املختصة :

1- الغوص بهدف صيد أسامك الزينة.
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2-مامرسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعامل أدوات الرياضة البحرية 

التي لها عالقة بالرثوة املائية.

3- إنشاء مزارع األحياء املائية واستثامرها. 

وتحدد الالئحة التنفيذية مدة الترصيح ورشوطه.

مادة 26

ال يجوز الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي أو بواسطة شباك منصب القاعي أو الشباك 

املصنوعة من مادة النيلون )شباك النيلون( أو الشباك الهامئة )الهيال( أيا كانت نوعية أو 

احجام أو أطوال الشباك املستخدمة يف ذلك.

وتحدد الالئحة التنفيذية طرق ومواصفات وسائل الصيد.

مادة 27

ال يجوز إقامة أو بناء املشاد أو الشعب املرجانية الصناعية إال ألغراض البحث العلمي أو 

الوزارة ومن  الحية وبعد الحصول عىل ترخيص من  املائية  الرثوة  أنواع معينة من  لتنمية 

السلطة املختصة.

مادة 28

أو  بيضها  أو جمع  أنواعها وأحجامها وأعامرها  البحرية بجميع  السالحف  ال يجوز صيد 

العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها يف مياه الصيد، كام ال يجوز صيد الحيتان وأبقار البحر 

املحاريات  استخراج  أو  وأحجامها  أنواعها  بكافة  األخرى  البحرية  والثدييات  )األطوام( 

واإلسفنجيات والشعب املرجانية إال ألغراض البحث العلمي وبعد الحصول عىل ترصيح 

كتايب من السلطة املختصة.
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مادة 29

يحدد الوزير أنواع األسامك والكائنات البحرية التي يحظر صيدها بهدف استخالص بيضها 

أو جلودها أو زعانفها أو ألية أهداف أخرى.

مادة 0)

اليجوز استرياد أو حيازة وبيع أو تداول شباك أو أدوات أو معدات صيد غري مرصح بها أو 

ممنوع الصيد بواسطتها والتي تحددها الالئحة التنفيذية.

مادة 1)

ال يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من املواطنني ويف حالة الوفاة أو العجز 

الكامل لصاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون عىل مهنة الصيد كمصدر رزق اساس 

لهم توكيل صياد إلدارة وتشغيل قارب الصيد.

مادة 2)

يجب أن يكون جميع العاملني عىل القارب عىل كفالة مالكه طبقاً ألحكام القوانني السارية يف الدولة.

مادة ))

يصدر بتحديد عدد العاملة الالزمة لكل قارب حسب حجمه وفاعليته ورشوط استخدامه 

قرار من اللجنة.

مادة ))

ال يجوز الصيد باملتفجرات أو املفرقعات أو باملواد الضارة أو السامة أو املخدرة لالحياء املائية.
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مادة 5)

ال يجوز إلقاء مخلفات أجسام الحيتان واألسامك يف مياه الصيد.

مادة 6)

ال يجوز تداول أو بيع أو تسويق أو استهالك أو االستفادة عىل أي وجه من األسامك واألحياء 

املائية األخرى التي مينع صيدها كلية أو يف موسم معني وعىل السلطة املختصة يف كل إمارة 

وضع وسائل الرقابة املناسبة لتنفيذ أحكام هذه املادة .

مادة 7)

يجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الرثوات املائية الحية مزودة بثالجات أو بصناديق 

عازلة مربدة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب 

مراعاة النظافة وتوفر الرشوط الصحية فيها وفقاًًً للقواعد التي تقررها السلطة املختصة.

مادة 8)

الصحية  الرشوط  فيها  تتوافر  ال  محالت  أو  أسواق  يف  الحية  املائية  الرثوات  بيع  يجوز  ال 

والتجارية التي تقررها القوانني واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة املختصة.

مادة 9)

يجب مراعاة األسس الصحية الالزمة يف تصنيع وتجفيف الرثوات املائية الحية قبل تسويقها. 

الحية  املائية  الرثوات  التي تحمل منتجات مستوردة من  املركبات  أو  السفن  وعىل جميع 

مراعاة أحكام القوانني واللوئح والقرارات الخاصة بالجامرك والحجر البيطري والصحة العامة 

سواء كانت هذه املنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة.
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مادة 0)

ال يجوز للسفن األجنبية صيد الرثوات املائية الحية يف مياه الصيد يف الدولة.

مادة 1)

ال يجوز لسفن البحث العلمي أو املسوحات البحرية أو غريها من السفن القيام بأية أبحاث 

أو استكشافات أو أخذ أية عينات أو إجراء أية دراسات يف مياه الصيد إال مبقتىض ترخيص 

خاص من الوزارة ومبوافقة السلطة املختصة.

مادة 2)

تقوم الوزارة بتقديم املنح والقروض والخدمات إىل الصيادين الذين يزاولون أو الراغبني يف 

مزاولة حرفة الصيد، وتكون األولوية يف اإلستفادة من هذه املزايا ملن كانت حرفتهم الوحيدة 

الصيد وميارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم.

مادة ))

الوزراء  ملجلس  ويجوز  عينية،  للصيادين  ــوزارة  ال تقدمها  التي  والقروض  املنح  تكون 

 أن يصدر قراراً بإعفاء الصيادين من قيمة القروض أو جزء منها. 

ويصدر الوزير قراراً بنظام منح وقروض الصيادين يتضمن قواعد ورشوط منح واستخدام 

هذه القروض وإجراءات الحصول عليها.

مادة ))

ال يجوز تصدير الرثوة املائية الحية التي تصاد يف مياه الصيد إىل خارج الدولة إال مبقتىض قرار من 

مجلس الوزراء وللفئات املحددة يف املادة )45( من هذا القانون، ويحدد القرار األوقات واملواسم 
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التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر املنصوص عليه يف هذه املادة نقل أو  والكميات واألنواع 

عبور أو تصدير الرثوة املائية التي تصاد يف مياه الصيد إىل خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت.

مادة 5)

 الفئات املشار إليها يف املادة )44( من هذا القانون هي: 

 1- الجمعيات التعاونية لصيادي األسامك.  

الصيد  مهنة  عىل  يعتمدون  والذين  صيد  قوارب  ميلكون  الذين  املواطنون  الصيادون   -2

كمصدر رزق أسايس لهم وتحدد بقرار من الوزير أسامء هذه الفئة من الصيادين.

لألسامك  بالنسبة  السمكية  الزراعة  أعامل  تزاول  التي  والهيئات  والرشكات  األشخاص   -3

املستخرجة من املزارع السمكية.

مادة 6)

يشرتط ملامرسة عمليات التصدير من املذكورين باملادة )45( من هذا القانون الحصول عىل 

بطاقة املصدر لألسامك املحلية سارية املفعول للمدة التي يحددها الوزير بقرار منه، بعد 

حصول طالب البطاقة عىل الرتخيص الالزم لذلك. وتحدد الالئحة التنفيذية الرشوط الالزمة 

لكيفية منح هذه البطاقة والرتخيص الالزم لذلك.

مادة 7)

يعترب القرار الصادر من مجلس الوزراء وبطاقة الصياد املصدر لألسامك التي تصدرها الوزارة 

وثيقتني أساسيتني للحصول عىل شهادة املنشأ الالزمة للتصدير.

وال يجوز تجديد بطاقة الصياد املصدر بعد انتهاء املدة املحددة لها إال بعد تجديد الرتخيص 

من الوزارة وال يجوز إعارتها أو تأجريها للغري.
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مادة 8)

يكون استعامل شهادة املنشأ بواسطة صاحبها أو من ينوب عنه مبوجب توكيل رسمي وتكون 

شهادة املنشأ صالحة لعملية تصدير واحدة ويجب أن تختم من السلطة املختصة بعبارة شحن 

بري أو بحري أو جوي حسب طلب الصياد املصدر لألسامك بعد تقديم ما يثبت طلبه.

مادة 9)

التي  الحية  املائية  الرثوة  تصدير  وإعادة  عبور  وإجراءات  التنفيذية رشوط  الالئحة  تحدد 

تصاد خارج الدولة

مادة 50

تصدير  وإعادة  استرياد  ملزاولة  واألفراد  للرشكات  ترخيص  منح  املختصة  للسلطة  يجوز  ال 

الرثوة املائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد إال بعد حصول طالب الرتخيص عىل إذن 

خاص من الوزارة.

املادة 51 - 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة االتفاقيات الدولية التي 

تكون الدولة طرفاً فيها يعاقب كل من يخالف أحكام املواد 28، 34، 40، 44 من هذا القانون 

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف درهم وال تزيد عىل 

مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني. 

ويف حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات والغرامة التي ال تقل 

عن مائة ألف درهم وال تزيد عىل مائتي ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني. 

ويف جميع األحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع املخالفة ويحكم مبصادرة املضبوطات. 
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املادة 52 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة االتفاقيات الدولية التي 

تكون الدولة طرفاً فيها يعاقب كل من يخالف أحكام املواد 23، 24، 26، 27من هذا القانون 

بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة وعرشين ألف درهم وال 

تزيد عىل خمسني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني. 

عن  تقل  ال  التي  والغرامة  سنة  عن  تقل  ال  مدة  الحبس  العقوبة  تكون  العود  حالة  ويف 

خمسني ألف درهم وال تزيد عىل مائة ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني. 

ويف جميع األحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع املخالفة ويحكم مبصادرة املضبوطات. 

املادة )5 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام املواد 2، 

14، 21، 22، 25، 29، 30، 31، 36، 47 من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن شهرين وبالغرامة 

التي ال تقل عن عرشة آالف درهم وال تزيد عىل عرشين ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني. 

ويف حالة العود تكون العقوبة الحبس ملدة ال تقل عن أربعة أشهر والغرامة التي ال تقل عن 

عرشين ألف درهم وال تزيد عىل أربعني ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني. 

وتضبط أدوات الصيد التي بحوزة املخالف ويحكم مبصادرة هـذه األدوات. 

ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر. 

املادة )5 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام املواد 32، 

35، 37، 38، 39، 41، 57 من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز ستة أشهر 

وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف درهم وال تجاوز عرشين ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني. 
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املادة 55 

يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاًًً 

له بغرامة ال تجاوز أربعة آالف درهم. 

مادة 56

يوفقوا  أن  القانون  عليها يف هذا  املنصوص  املهن  واألشخاص وذوي  الصيادين  عىل جميع 

أوضاعهم طبقا ألحكامه والقرارات املنفذة له خالل سنة من تاريخ نفاذه وملجلس الوزراء 

متديد هذه املدة ملدد مامثلة.

مادة 57

يكون ملوظفي الوزارة والسلطة املختصة والدوائر الحكومية املحلية باإلمارات الذين يصدر 

الزراعة  باالتفاق مع وزير  اإلسالمية واألوقاف  العدل والشئون  قرار من وزير  بتحديدهم 

والرثوة السمكية وبعد أخذ رأي السلطة املختصة صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات ما 

يقع باملحالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاًً له.

ولهم بهذه الصفة حق اعرتاض قوارب الصيد وتفتيشها والدخول يف األماكن والجهات التي 

القانون عدا األماكن املخصصة للسكن وذلك  يدخل نشاطها يف نطاق تطبيق أحكام هذا 

بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات املنفذة له وضبط الحاالت املخالفة.

مادة 58

أو تصنيع  إعادة تصدير  أو  املرتبطة بتصدير  املهن  الصيادين املصدرين وذوي  يجب عىل 

املتعلقة بالرثوة  البيانات واملعلومات  املائية الحية مسك سجالت منتظمة لتسجيل  الرثوة 

وأنواع  السجالت  هذه  شكل  الوزير  من  بقرار  ويحدد  بنشاطهم.  املرتبطة  الحية  املائية 
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البيانات واملعلومات التي يجب تسجيلها يف كل سجل ويجب تزويد الوزارة بنسخة من كل 

سجل مرة واحدة عىل األقل يف السنة. ويقوم مأمورو الضبط القضايئ بشكل دوري باالطالع 

املنصوص  للرشوط  استيفائها  ومن  بشكل صحيح  مسكها  من  للتأكد  السجالت  هذه  عىل 

عليها يف قرار الوزير.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1999/10/17م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 340 �ص 85.
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قانون اتحادي رقم ))) اسنة 1996م
يف شأن

(1(
الهيئة العامة للطريان املدين 

املادة 8) 

بالتحقيق يف  تنتدبها،  أو بواسطة جهة خارجية  السلطة املختصة، سواء بنفسها  1 - تقوم 

حوادث الطائرات التي تقع يف إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه، ويف الحوادث التي تقع 

للطائرات املدنية الوطنية يف أعايل البحار. 

2 - عىل السلطة املحلية عند وقوع حادث طائرة يف منطقة اختصاصها أن تخطر باألمر فوراً 

السلطة املختصة، ومتنع إقالع الطائرة وتحافظ عليها وعىل أجزائها وجميع موجوداتها أو 

حطامها حتى وصول مندويب السلطة املختصة. 

املادة 9) 

1 - للجان التحقيق يف حوادث الطائرات التي تشكلها السلطة املختصة بالتنسيق مع السلطة 

وتفتيشها وإجراء  التحقيق،  تفيد  التي  األخرى  واألماكن  الحادث  املعنية حق دخول مكان 

املعاينات ، واستدعاء األشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات 

أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة رضورية إلظهار الحقيقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ 

عىل الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها إلجراء االختبارات الالزمة عليها. 

وال يجوز بغري موافقة اللجنة نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادث. 

2 - عىل سلطات األمن والجهات اإلدارية، كل فيام يخصه، إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل 

أعامل لجان التحقيق املشار إليها وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليامت تيرس لها أداء مهمتها. 

1 - معدل مبوجب القانون االتحادي رقم 2001/20 تاريخ 2001/10/21م .
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املادة 51 

ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إىل السلطة 

املختصة ويبلغ التقرير ونتائجه طبقاً للقواعد واألنظمة الدولية إىل املنظمة الدولية للطريان 

املدين والدولة املسجلة فيها الطائرة، ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها 

وضامنيها واملترضرين من الحادث الحصول عىل نسخة من التقرير. 

املادة )5 

السلطة  يف جرمية، وجب عىل  اشتباهاً  أو  الحادث جرمية  يف  أن  التحقيق  للجنة  تبني  إذا 

املختصة إحالة املوضوع إىل السلطات القضائية املختصة يف الدولة التخاذ اإلجراءات الالزمة 

يف هذا الشأن.

املادة )5 

إذا وقع حادث طريان يف إقليم الدولة أو الفضاء الذي يعلوه، وتعلق بطائرة مدنية وأخرى 

املختصة  السلطة  ممثيل  من  متساوياً  عدداً  تضم  تحقيق  لجنة  تشكل  اكرث  أو  عسكرية 

وسلطات الطريان العسكرية وتبلغ اللجنة تقريرها إىل السلطة املختصة التخاذ اإلجراءات 

الالزمة طبقاً للقواعد واألنظمة الدولية .

املادة 55 

أو  ارتكاب  أو يرشع يف  الطائرة أي شخص يرتكب عمداً،  اعتداء عىل  لجرمية  يعد مرتكباً 

يكون رشيكاً لشخص يرتكب أو يرشع يف ارتكاب، دون حق مرشوع فعاًل من األفعال اآلتية: 

1 - أن يقوم بعمل من أعامل العنف ضد شخص عىل منت طائرة يف حالة طريان إذا كان من 

شأن هذا العمل أن يعرض سالمة هذه الطائرة للخطر. 
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2 - أن يستويل عىل طائرة يف الخدمة أو يدمرها أو يحدث تلفاً يجعلها عاجزة عن الطريان، 

أو يحتمل أن يعرض سالمتها وهي يف حالة طريان للخطر. 

3 - ان يقوم بأية وسيلة كانت، بوضع أو التسبب يف وضع جهاز أو مادة يف طائرة الخدمة 

يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطريان أو يحتمل 

أن يعرض سالمتها وهي يف حالة طريان للخطر. 

4 - أن يدمر أو يتلف تسهيالت املالحة الجوية أو أن يتدخل يف تشغيلها إذا كان من شأن أي 

من هذه األعامل احتامل تعرض سالمة الطائرات وهي يف حالة طريان للخطر. 

5 - أن يقوم بالقوة أو بالتهديد باستعامل القوة أو أية صورة من صور اإلكراه، باالستيالء عىل 

الطائرة وهي يف حالة طريان أو بالسيطرة عىل قيادتها. 

6 - أن يقوم بإبالغ معلومات يعلم انها كاذبة، معرضا بذلك سالمة الطائرة وهي يف حالة 

طريان للخطر. 

املادة 56 

1 - تعترب الطائرة يف حالة طريان يف أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغالق جميع أبوابها 

الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من هذه األبواب من 

أجل مغادرة الركاب لها.

2 - تعترب الطائرة يف الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطريان، وبواسطة عامل الخدمات األرضية أو 

بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مىض أربع وعرشين ساعة عىل أي هبوط للطائرة. 

املادة 57 

املادة 55 يف  املنصوص عليها يف  بالجرائم  يتعلق  القضائية فيام  الدولة اختصاصاتها  تبارش 

الحاالت اآلتية: 

1 - عندما ترتكب الجرمية يف إقليم الدولة. 

2 - عندما ترتكب الجرمية عىل منت طائرة مسجلة يف الدولة. 
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3 - عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت عىل متنها الجرمية يف إقليم الدولة واملتهم ال يزال عىل متنها. 

4 - إذا ارتكبت الجرمية عىل منت طائرة مؤجرة إىل مستأجر يكون املركز الرئيس ألعامله يف 

الدولة، أو يكون له إقامة دامئة فيها إذا مل يكن له فيها مثل هذا املركز. 

5 - عندما يوجد املتهم يف إقليم الدولة، وذلك إذا مل تقم بتسليمه إىل أي من الدول املعنية. 

6 - يف أية حالة أخرى تبارش الدولة فيها اختصاصاتها الجنائية مبقتىض قوانينها. 

املادة 67 

يكون ملوظفي السلطة املختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير املواصالت بعد أخذ 

رأي وزير العدل صفة مأموري الضبط القضايئ فيام يتعلق باملخالفات التي تقع باملخالفة 

ألحكام هذا القانون أو القواعد أو األنظمة أو القرارات املنفذة له.

املادة 69 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تزيد عىل خمسني ألف درهم أو 

بإحدى هاتني العقوبتني: 

1 - كل مالك طائرة أو مستثمرها جعل طائرته تطري دون ترخيص أو ترصيح من السلطة 

املختصة أو قبل الحصول عىل شهادة تسجيلها أو شهادة صالحيتها للطريان أو بعد انتهاء 

مفعول أو سحب أي منهام. 

عىل  حائز  غري  وهو  الطريان  أثناء  يف  قادها  أو  طائرة  قيادة  حق  دون  تويل  من  كل   -  2

الشهادات أو اإلجازات أو الرتاخيص املقررة وفقاًً ألحكام هذا القانون. 

3 - كل من قاد طائرة وهو يف حالة سكر تؤدي إىل إضعاف مقدرته عىل قيادة الطائرة. 

4 - كل من ارض مبنشآت االتصاالت الخاصة بالطريان أو املساعدات املالحية املوجودة عىل 

األرض أو مل يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك. 

5 - كل قائد طائرة ال يدون البيانات املقررة يف وثائق الطائرة أو سجالتها أو يحور فيها. 
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املادة 70 

يعاقب بالحبس ملدة ال  تزيد عىل ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تزيد عىل مائة ألف درهم 

أو بإحدى هاتني العقوبتني:

1 - كل من قاد طائرة أو جعلها تطري وهي ال تحمل عالمات الجنسية أو التسجيل أو تحمل 

عالمات غري صحيحة أو غري واضحة. 

2 - كل من قاد طائرة فوق منطقة محرمة ، أو وجد من غري قصد فوق إحدى هذه املناطق 

ومل يذعن لألوامر الصادرة إليه. 

3 - كل من مل يذعن لألمر بالهبوط يف أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة. 

املنطقة  أو يطري خارج  املخصصة،  األماكن  أو  املطارات  يقلع خارج  أو  يهبط  - كل من   4

املحددة، ما مل يكن هناك ترصيح خاص بذلك من السلطة املختصة أو املعنية. 

5 - كل قائد طائرة يحلق فوق إقليم الدولة بدون ترصيح وعىل متنها: 

أ - أسلحة أو ذخائر أو أية مواد تحرم القوانني الوطنية نقلها. 

ب - أشخاص بقصد القيام بأعامل التهريب أو ارتكاب جناية ولو مل يتم ارتكابها. 

6 - كل من امتنع دون مربر عن إجابة طلب السلطة املختصة املساهمة مبا لديه من وسائل 

يف إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهالك بسبب حادث طريان. 

املادة 71 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات: 

1 - كل من رسق معدات خدمات تسهيالت املالحة الجوية أو أية اجهزة أو أسالك تكون 

الزمة لتأمني سالمة الطريان أو متصلة بذلك. 

2 - كل من عرض للخطر عمداً املنشآت أو املباين أو األجهزة أو املعدات الالزمة لتأمني سالمة 

الطريان أو املتصلة بذلك. 
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املادة 72 

يعاقب بالحبس املؤبد أو املؤقت كل من ارتكب عمداً إحدى الجرائم املنصوص عليها يف 

املادة 55 أو اشرتك يف ارتكاب الجرمية أو رشع يف ارتكابها. 

املادة )7 

ال تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 

املادة )7 

تختص محاكم الدولة بالنظر يف جميع الجرائم التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون أو 

القرارات والقواعد واألنظمة الصادرة تنفيذاً له، وذلك إذا ارتكبت يف إقليم الدولة أو الفضاء 

غري  األماكن  أو  البحار  أعايل  فوق  وجودها  أثناء  يف  الوطنية  الطائرات  يف  أو  يعلوه  الذي 

الخاضعة لسلطة أي دولة. 

املادة 75 

يجوز الحكم مبصادرة الطائرة يف الحاالت اآلتية: 

1 - حمل عالمات جنسية أو تسجيل غري صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العالمات. 

2 - قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل اسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جرمية 

متس امن الدولة. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1996/6/15م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 226 �ص 24.
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قانون اتحادي رقم )2) لسنة 1996م
يف شأن

املنشآت الصحية الخاصة

املادة 2 

ترسي أحكام هذا القانون عىل جميع املنشآت الصحية الخاصة التي تعمل داخل الدولة.

ويعترب منشأة صحية خاصة كل مكان معد لتوقيع الكشف الطبي عىل املرىض، أو للمعاونة 

يف تشخيص أمراضهم أو لعالجهم أو لتمريضهم أو إلقامتهم بغرض النقاهة، أو للقيام بأي 

عمل يتصل بالعالج أو التأهيل بعد العالج سواء كان من ميلكه أو يتوىل إدارته من األشخاص 

الطبيعيني أو االعتباريني.

املادة ) 

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل 

الدولة إال بعد الحصول عىل ترخيص بذلك من السلطة املختصة وفقاًً ألحكام هذا القانون.

املادة 19 

يصدر وزير العدل باالتفاق مع وزير الصحة قراراً بتحديد موظفي الوزارة الذين تكون لهم 

صفة مأموري الضبط القضايئ يف مجال التفتيش عىل املنشآت الصحية الخاصة للتحقق من 

التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ينوب عنهم  أو من  الصحية  املنشآت  اإلمارات، وعىل أصحاب  املحلية يف  السلطات  وعىل 

ومديري تلك املنشآت أن يقدموا لهؤالء املفتشني جميع التسهيالت التي متكنهم من أداء 

عملهم مبا يف ذلك اإلطالع عىل السجالت والوثائق والبيانات التي يرون اإلطالع عليها.
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وملوظفي الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضايئ أن يدخلوا أية منشأة صحية خاصة 

أو أي مكان يشتبه يف أنه ميارس نشاطاً طبياً دون الحصول عىل ترخيص، وأن يضبطوا كل مخالفة 

ألحكام هذا القانون ويحيلوا املخالف طبقاً لإلجراءات املعمول بها يف الدولة إىل الجهات املختصة.

املادة 20 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقيض بها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

التي ال تقل عن عرشة آالف درهم، أو بإحدى  ستة أشهر وال تزيد عىل سنتني وبالغرامة 

هاتني العقوبتني كل من:

1 – أنشأ أو شغل أو أدار منشأة صحية خاصة قبل الحصول عىل ترخيص بذلك من السلطة املختصة.

2 – قام بتشغيل منشأة صحية خاصة صدر بإغالقها حكم قضايئ أو قرار إداري نهايئ من 

السلطة املختصة قبل زوال أسباب اإلغالق.

3 – قدم وثائق أو أدىل ببيانات غري صحيحة أو استخدم أساليب غري مرشوعة إذا ترتب عىل 

يشء من ذلك منحه ترخيصاً بإنشاء أو تشغيل أو إدارة منشأة صحية خاصة.

املادة 21 

كل مخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ال تندرج تحت حكم املادة 

سنة  عىل  تزيد  وال  شهر  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  مرتكبها  يعاقب  القانون  هذا  20 من 

وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، وذلك مع عدم 

اإلخالل بأية عقوبة أشد يقيض بها قانون آخر.

الرتخيص  بإلغاء  أو  املنشأة  بإغالق  األصلية  العقوبة  أن تقيض فضاًل عن  للمحكمة  ويجوز 

بحسب األحوال.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1996/3/18م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 291 �ص 33.
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قانون اتحادي رقم )22) لسنة 1995م
 يف شأن

تنظيم مهنة مدققي الحسابات

مادة 26

يكون ملدقق الحسابات املقيد يف جدول مدققي الحسابات املشتغلني حق تدقيق حسابات 

واعتامد ميزانيات الرشكات بجميع أنواعها والهيئات واملؤسسات العامة والخاصة، و يكون 

له بصفة عامة حق تدقيق حسابات واعتامد ميزانيات العمالء بجميع فئاتهم.

مادة 27

مع مراعاة أية رشوط أخرى تقيض بها القوانني النافذة يف الدولة يشرتط يف مدقق الحسابات 

العتامد ميزانيات املصارف ورشكات التأمني ورشكات استثامر األموال لحساب الغري والرشكات 

املساهمة العامة أن يكون مقيداً يف جدول مدققي الحسابات املشتغلني، وأن يكون قد زاول 

املهنة يف مكتب مدة ال تقل عن خمس سنوات.

مادة 28

 ال يجوز ملدقق الحسابات: 

1- أن يشتغل بالتجارة.

 2- أن يبارش عماًل يتعارض مع السلوك املهني أو يخل بكرامة املهنة. 

3- ان يحصل عىل أي عمل من أعامل مهنته عن طريق اإلعالن أو عن طريق يعترب مخاًل 

بكرامة املهنة.

4- أن يدقق حسابات الرشكة التي سبق له العمل بها كموظف مامل ميض عىل تركه العمل 

مدة سنتني عىل األقل.



146

مادة 29

ال يجوز ملدقق الحسابات أن يجمع بني عمل تدقيق الحسابات يف أية رشكة وبني أي مام يأيت:

أو  إدارتها  االشرتاك يف عضوية مجلس  أو  فيها  املشاركة  أو  الرشكة  تأسيس  االشرتاك يف   -1

االشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها. 

2- أن يكون رشيكاً أو وكياًل ألحد مؤسيس الرشكة أو الرشكاء فيها، أو موظفاً لدى أي منهم 

أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة، كام ال يجوز له رشاء أسهم الرشكات التي يدقق حساباتها 

أو بيعها خالل فرتة تدقيق لها.  

3- أن يكون دائناً أو مديناً للرشكة.

مادة 0)

قيده يف جدول  برقم  يقرن إسمه  أن   - أو رشكة  كان  فرداً   - الحسابات  يجب عىل مدقق 

يوقعها. التي  والتقارير  والشهادات  ومراسالته  مطبوعاته  جميع  يف  الحسابات   مدققي 

كام يجب عليه أن يضع شهادة القيد والرتخيص مبزاولة املهنة يف مكان بارز من مكتبه.

مادة 1)

يجب عىل مدقق الحسابات أن يستخدم إسمه الشخيص كعنرص أسايس يف عنوان مكتبه، 

ويجب يف حالة رشكات تدقيق الحسابات أن يتضمن عنوانها إسم واحد أو اكرث من الرشكاء 

مع إضافة ما يدل عىل وجود الرشكة.

مادة ))

ال  لفرتة  بعمالئه  املتعلقة  والبيانات  وامللفات  بالسجالت  االحتفاظ  الحسابات  مدقق  عىل 

 تقل عن خمس سنوات إعتباراً من نهاية آخر سنة مالية كان يبارش فيها حساباتهم. 

واليحول اعتزال مدقق الحسابات للمهنة دون التزامه باالحتفاظ بتلك السجالت وامللفات 

والبيانات للمدة املشار إليها يف الفقرة السابقة.
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مادة ))

الجهات  العامة - أن يقدم إىل  عىل مدقق الحسابات - عند االقتضاء ومبا يخدم املصلحة 

الرسمية املختصة أية معلومات تطلبها تلك الجهات عن الرشكات واملؤسسات التي يقوم أو 

قام بتدقيق حساباتها، وذلك بعد حصول تلك الجهة عىل إذن السلطة القضائية املختصة.

املادة 5) 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة 

أشهر وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف درهم وال تزيد عىل عرشين ألف درهم أو بإحدى 

هاتني العقوبتني: 

1 – كل من يزاول املهنة دون أن يكون إسمه مقيداً يف جدول مدققي الحسابات املشتغلني 

طبقاً ألحكام هذا القانون. 

2 – كل من يزاول املهنة بعد شطب إسمه من جداول مدققي الحسابات أو اثناء فرتة وقفه 

عن مزاولة املهنة. 

أية وسيلة من وسائل اإلعالن من  أو  أو الفتات  أو لوحات  3 – كل من يستعمل نرشات 

الرغم من كونه غري مقيد يف جدول  املهنة عىل  له حق مزاولة  بأن  الجمهور  إيهام  شأنها 

مدققي الحسابات أو كونه موقوفاً عن مزاولة املهنة، أو مشطوباً إسمه من جدول مدققي 

الحسابات. 

محليتني  يوميتني  صحيفتني  يف  الحكم  بنرش  األحوال  جميع  يف  املختصة  املحكمة  وتحكم 

تصدران يف الدولة باللغة العربية وذلك عىل نفقة املحكوم عليه. 

املادة 6) 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها 
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يف املادة 45 من هذا القانون كل من توصل إىل قيد إسمه يف جداول مدققي الحسابات 

بإعطاء بيانات غري صحيحة أو بتقديم شهادات غري مطابقة للواقع. 

وتحكم املحكمة يف هذه الحالة بشطب اإلسم من الجداول وإغالق املكتب. 

املادة 7) 

من  كل  آالف درهم  تزيد عىل عرشة  وال  آالف درهم  تقل عن خمسة  ال  بغرامة  يعاقب 

يخالف أحكام املواد 27 و28 و29 و30 و31 و33 و34 من هذا القانون.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1995/12/18م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 288 �ص 39.
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قانون اتحادي رقم )18) لسنة 1995م
 يف شأن

الحرف البسيطة

املادة ) 

يشرتط ملامرسة األشخاص الطبيعيني األعامل الحرفية يف الدولة تسجيلهم وفقاًًً ألحكام هذا 

له  املرخص  اإلمارة  يكون مركز عمله يف  أن  الحريف غري مواطن فيجب  كان  وإذا  القانون، 

مبامرسة الحرفة فيها وأن يكون له وكيل خدمات محيل من املواطنني وأال يتجاوز عدد من 

يستعني بهم من العامل خمسة أفراد. 

املادة ) 

لغايات تطبيق هذا القانون تقترص واجبات وكيل الخدمات تجاه موكله والغري عىل تقديم 

استقدام  الخدمات  هذه  وتشمل  حرفته،  مامرسة  من  لتمكينه  للحريف  الالزمة  الخدمات 

العامل غري املواطنني وعودتهم إىل بلدانهم.

وال يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكياًل ألكرث من ثالث رخص حرفية. 

املادة )1 

يلتزم وكيل الخدمات بإخطار السلطة املختصة عند تغيري أي بيان من بيانات السجل. 

املادة )1 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة 

أشهر وبغرامة ال تقل عن 5000 خمسة آالف درهم وال تزيد عىل 10000 عرشة آالف درهم 
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أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من قدم عمداً بيانات غري صحيحة خاصة بالقيد يف السجل 

أو بتعديل بيان القيد أو بشطبه.

ويف حالة الحكم باإلدانة تأمر املحكمة بتصحيح البيانات مبا يتفق والواقع. 

ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول عماًل حرفياً باملخالفة ألحكام هذا القانون. 

املادة 18 

وفقاًًً  أوضاعها  توفق  أن  القانون  بهذا  العمل  وقت  القامئة  الحرفية  الفردية  املنشآت  عىل 

ألحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1995/11/20م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 287 �ص 19. 
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قانون اتحادي رقم )20) لسنة 1995م 
يف شأن

األدوية واملستحرضات املستمدة من مصادر طبيعية

املادة 5 

يجب أن توضح يف الغالف الخارجي ويف النرشة الداخلية لكل دواء أو مستحرض مستمد من 

مصدر أومصــادر طبيعية املعلومات والبيانات التالية باللغتني العربية واإلنجليزية عىل األقل:

1 - أسم الدواء أو املستحرض ورقم تسجيله يف الوزارة مع اإلشارة إىل الدستور أو املرجع 

العلمي أو الرتايث الذي ُحضـر الدواء مبوجبه إن وجـد.

2 - أسامء املواد الطبيعية الفاعلة التي تدخل يف تركيب الدواء أو املستحرض ومقاديرها.

هـذه  كانت  إذا  لالستعامل  انتهاء صالحيته  وتاريخ  املستحرض  أو  الدواء  تاريخ صنع   -  3

الصالحية تنتهي بفوات زمـن معـني.

4 - إسم الجهـة املنتجـة للدواء أو املستحضـر.

5 - التعليامت والتحذيرات التي تقــرتن بكيفية استعامل الدواء أو املستحرض.

املادة 6

 للوزير بناء عىل توصيةاللجنة املختصة أن يقرر ما يأيت:  

1 - اعتامد تسجيل أي دواء أو مستحرض مستمد من مصدر أو مصادر طبيعية متى ثبتـت 

صالحيته للتداول. 

2 - منـع تداول أي دواء أو مستحضـر يثبت يف أي وقت أنه مضــر بالصحـة، ويف هـذه الحالة 

يجب شطب الدواء أو املستحرض من سجالت الوزارة إذا كان مسجال بها، وتضبط جميع الكميات 

املوجودة منه ويتم إتالفها دون أن يكون ألصحابها حـق الرجــوع عىل الوزارة بالتعويـض.
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3 - منع تداول أي دواء أو مستحرض إذا تبني إجــراء تعديل عىل مكوناته وطرحه للتـداول 

قبل إعادة تسجيله. 

4 - تحـديد أسعار األدوية واملستحرضات املستمدة من مصدر أو مصادر طبيعية وإعادة 

النظر يف تلك األسعار.

املادة 7

ال يجـوز تداول أي دواء أو مستحرض مستمد من مصدر أو مصادر طبيعية إال بعد تسجيله يف الوزارة. 

ويجب إعادة تسجيل الدواء أو املستحرض إذا أجــرى أي تعديل يف مكوناته. 

كام يجب تسجيل كل جهة منتجة لدواء أو مستحرض مستمد من مصدر أو مصادر طبيعية 

ترغب يف تسويق ذلك الدواء أو املستحرض يف الدولة.

املادة 8

أو  طبيعية  مصـادر  أو  مصـدر  مـن  املستمدة  واملستحرضات  األدوية  استرياد  يجـوز  ال 

تصنيعهـا أو تسويقهـا أو تصديرها إال بعد الحصول عىل ترخيص بذلك من الوزارة.

وتحـدد رشوط الرتخيص باالسترياد أو التصنيع أو التسويق أو التصدير وإجراءات الحصول 

عىل هـذا الرتخيص بقرار من الوزير.

املادة 9

 يجــوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرار الصادر برفض التسجيل أو شطبه أو برفض الرتخيص .

الرفض.  قرار  تسليم  تاريخ  من  األكرث  عىل  يوماً  ثالثني  خالل  الوزير  إىل  التظلم   ويقدم 

ويكون قرار الوزير بالبت يف التظلم نهائياً.

املادة 10

ال يعفي الحصول عىل الرتاخيص املنصوص عليها يف هذا القانون من الحصول عىل الرتاخيص 

األخــرى التي قـد تستلزمها القوانني أو اللوائح أو النظــم املعمول بها.
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املادة 11

تتوىل اإلدارة املختصة بالوزارة مراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويكون 

ملوظفي هـذه اإلدارة الذين يصدر بتحـديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير 

صفة مأموري الضبط القضايئ، ويكون لهـم بهـذه الصفة عىل األخص حـق الدخــول إىل 

األماكن التي يدخل نشاطها يف نطاق أحكام هـذا القانون - عـدا األماكن املخصصـة للسكن 

املخالفة،  الحاالت  له، وضبط  املنفذة  تنفيذ أحكامه والقرارات  التأكد من  - وذلك بغرض 

وعىل السلطات املحلية باإلمارات تقـديم التسهيالت الالزمـة لهـؤالء الوظفني لتمكينهم من 

القيام بعملهم.

املادة 12

مـع عــدم اإلخــالل بأية عقـوبة أشـد يقضـي بهـا قانون آخــر يعـاقب بالحبس مـدة ال تقـل 

عـن ستة أشهر والتزيـد عىل سنة والغرامة التي ال تقـل عن خمسة آالف درهـم وال تزيـد عىل 

 عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب أحد األفعال اآلتيـة:  

1 - قـدم وثائق أو أدىل ببيانات غــري صحيحـة أو التجـأ إىل طـرق غــري مرشوعة ترتب 

الرتخيص  منح  أو  طبيعية  مصادر  أو  مصدر  من  مستمد  أومستحرض  دواء  تسجيل  عليها 

 باسترياده أو بتصنيعه أو بتصديره أو بتداوله عىل خالف أحكام هـذا القانون.  

2 - استورد أو صـدر أو صنع أو أتجـر يف دواء أو مستحرض مستمد من مصدر أو مصادر 

طبيعية قبل الحصول عىل ترخيص بذلك من الوزارة.

3 - تـداول دواء أو مستحرضاً مستمداً من مصدر أو مصادر طبيعية صـدر قرار من السلطة 

املختصة مبنع تـداوله مــع علمه بـذلك.

4 - غش أو قلـد دواء أو مستحرضاً مستمداً من مصـدر أو مصـادر طبيعية أو روج لدواء 

مغشـوش أو مقلـد أو قـام ببيعـه للغــري مـع علمه بالغش أو التقليـد.
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املادة )1

مـع عـدم اإلخـالل بأية عقوبة أشد يقضـي بهـا قانون آخــر يعاقب بالغرامة التي ال تقل عـن ألف درهـم 

والتجاوز خمسـة آالف درهــم كل شخص مرخص له باإلتجــار يف األدويـة أواملستحضــرات املستمدة 

مـن مصـدر أو مصـادر طبيعية خالـف التسعريه املحــددة من قبل الوزارة للـدواء أو املستحضــر.

فإذا تكررت املخالفة جـاز الحكم فضـالًعـن الغرامة بالغاء الرتخيص.

املادة )1

كل مخالفة ألحكام هـذاالقانون أو القرارات الصــادرة تنفيذاً له ال تنـدرج تحت حكم أي من املادتني 

)12( و)13( من هـذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي ال تقل عن ألف درهــم والتزيـد عىل 

خمسة آالف درهـم وذلك مـع عــدم اإلخـالل بأيـة عقـوبة أشـد يقضــيبهـا قانون آلخــر.

املادة 15

ال يجــوز تسجيل أي دواء أو مستحضـر أو منح ترخيـص ممـا أشـار إليه هـذا القانون إال 

بعـد تحصيال لرسـوم املحـددة لذلك.

الوزراء.  التسجيل والرتخيص قـرار من مجلس  التسجيل وإعادة   ويصــدر بتحـديد رسـوم 

ويجــوز للوزير بناء عىل توصية اللجنةاملختصـة اإلعفاء من بعض أو كل رسوم التسجيل أو 

الرتخيص ، ويجب أن يكون قــرار اإلعفـاء مسبباً.

املادة 16

ال يخـل تطبيق أحكــام هـذا القانون مبا نصـت عليه القوانني األخــرى يف مجـال تنظـيم مهنـة 

الصيـدلة أو يف مجـال حظـر املواد املخــدرة وما يف حكمـها أو املواد السامة أو الخطــرة.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1995/11/20م

ون�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 287.
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قانون اتحادي رقم )19) لسنة )199م
يف شأن

تعيني املناطق البحرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة

املادة 5 

1 - تبارش السفن التجارية األجنبية املالحة يف البحر اإلقليمي للدولة يف نطاق حق املرور 

الربيء وفقاًً ألحكام هذا الحق املتعارف عليها يف القانون الدويل. 

2 - يخضع دخول ومرور السفن الحربية األجنبية مبا فيها الغواصات وسفن املالحة الغاطسة 

األخرى عرب البحر االقليمي لإلذن املسبق من السلطات املختصة يف الدولة. 

أثناء  علمها  ورافعة  طافية  تبحر  أن  األخرى  الغاطسة  املالحة  وسفن  الغواصات  - عىل   3

مرورها عرب البحر االقليمي للدولة. 

4 - عىل السفن األجنبية التي تدار بالطاقة النووية أو تلك التي تحمل مواد نووية أو غريها 

من املواد أو املنتجات املشعة أو ذات الطبيعة الخطرة أو املؤذية إشعار السلطات املختصة 

يف الدولة مسبقاً بدخولها ومرورها عرب البحر االقليمي. 

املادة 9 

يقترص حق الصيد يف البحر اإلقليمي للدولة عىل مواطنيها. 

املادة )1 

واستغالل  استكشاف  لغرض  الخالصة حقوق سيادية  االقتصادية  املنطقة  للدولة يف  يكون 

املوارد الطبيعية، الحية منها وغري الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن 

لالستكشاف  األخرى  باألنشطة  يتعلق  فيام  وكذلك  وإدارتها  املوارد  هذه  وحفظ  ارضه، 

واالستغالل االقتصاديني للمنطقة كإنتاج الطاقة من املياه والتيارات والرياح. 
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املادة )1 

يكون للدولة يف املنطقة االقتصادية الخالصة والية فيام يتعلق مبا يأيت: 

1 - إقامة واستعامل الجزر االصطناعية واملنشآت والرتكيبات. 

2 - البحث العلمي البحري. 

3 - حامية البيئة والحفاظ عليها. 

املادة 15 

يجوز  ذلك  ومع  الدولة،  مواطني  الخالصة عىل  االقتصادية  املنطقة  الصيد يف  يقترص حق 

للسلطات املختصة يف الدولة - وفقاًً للرشوط والقيود التي تضعها - أن ترخص لغري املواطنني 

بالصيد يف هذه املنطقة، مع مراعاة التدابري املتعلقة باملحافظة عىل املوارد الحية فيها. 

املادة 18 

متارس الدولة حقوقاً سيادية عىل جرفها القاري ألغراض استكشاف واستغالل املوارد الطبيعية 

التي يحتويها، وتعترب هذه الحقوق خالصة للدولة بحيث ال ميارسها غريها إال بإذن رصيح 

منها، كام ال تتوقف هذه الحقوق عىل احتالل فعيل أو حكمي أو أي إعالن رصيح بها. 

ويقصد باملوارد الطبيعية املشار إليها يف الفقرة السابقة املوارد املعدنية وغريها من املوارد 

غري الحية يف قاع البحر وما تحت القاع باإلضافة إىل الكائنات الحية وتلك التي تنتمي إىل 

األنواع اآلبدة، أي الكائنات التي تكون يف مرحلة النضوج غري متحركة فوق أو تحت البحر أو 

غري قادرة عىل الحركة إال مع اتصالها املستمر بقاع البحر أو ما تحت القاع. 

املادة 20 

1 - يكون للدولة يف املنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري الحق دون غريها يف أن 
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تقيم وتشغل وتستغل: 

أ - الجزر االصطناعية. 

ب - املنشآت والرتكيبات التي تستخدم ألغراض البحث العلمي أو املحافظة عىل البيئة أو 

غريها من األغراض االقتصادية. 

ج - املنشآت والرتكيبات التي متكن الدولة من مامرسة حقوقها. 

ذلك  مبا يف  والرتكيبات  واملنشآت  االصطناعية  الجزر  الخالصة عىل هذه  الوالية  للدولة  تكون   -  2

الوالية املتعلقة بالقوانني واألنظمة الجمركية والرضيبية والصحية وقوانني وأنظمة السالمة والهجرة. 

املادة 26 

مع مراعاة أحكام وقواعد القانون الدويل، ودون إخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون 

آخر أو اإلخالل بالتعويضات: 

1 - يعاقب بالسجن الذي ال تقل مدته عن ثالث سنوات وال تزيد عىل سبع سنوات وبالغرامة 

التي ال تقل عن 100000 مائة ألف درهم وال تزيد عىل 2000000 مليوين درهم أو بإحدى 

هاتني العقوبتني كل من خالف أحكام املادة 5 من هذا القانون. 

سنوات  عىل خمس  تزيد  وال  سنوات  ثالث  عن  مدته  تقل  ال  الذي  بالسجن  يعاقب   -  2

وبالغرامة التي ال تقل عن 50000 خمسني ألف درهم وال تزيد عىل 1000000 مليون درهم 

أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف أحكام املواد 13 و14 و18 و20 من هذا القانون. 

3 - يعاقب بالحبس الذي ال تقل مدته عن سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات وبالغرامة التي 

ال تقل عن 25،000  خمسة وعرشين ألف درهم وال تزيد عىل 1000000 مليون درهم أو 

بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف أحكام املادتني 9 و15 من هذا القانون.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1993/10/17م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 257 �ص 7. 
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قانون اتحادي رقم )18) لسنة )199م
 بشأن

املعامالت التجارية

املادة 1)6 

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يرتكب أحد األفعال اآلتية: 

أ - الترصيح عمداً وخالفاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء 

أقل من قيمته.

ب - الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب عىل املرصف وله مقابل وفاء لحامل مل تقدم 

بشأنه معارضة صحيحة. 

ج - االمتناع عن وضع البيان املشار إليه يف املادة 632. 

املادة 2)6 

إذا قضت املحكمة باإلدانة يف إحدى جرائم الشيك املنصوص عليها يف قانون العقوبات فلها 

أن تأمر بنرش ملخص الحكم عىل نفقة املحكوم عليه يف إحدى الصحف اليومية الصادرة يف 

الدولة عىل أن يتضمن إسم املحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة املحكوم بها عليه 

ويكون النرش واجباً يف حالة العود.

املادة 878 

يعترب مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات، كل تاجر أشهر 

إفالسه بحكم باّت، وثبت أنه ارتكب أحد األعامل اآلتية: 

1 – أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غرّيها. 
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2 – اختلس جزءا من ماله أو أخفاه إرضاراً بدائنيه. 

3 – أقر بديون غري واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع اإلقرار كتابة أو شفاهة أو يف 

امليزانية أو باالمتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 

4 – حصل عىل الصلح بطريق التدليس. 

املادة 879 

يف حالة صدور حكم باّت بشهر إفالس رشكة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها أو القامئون 

بتصفيتها بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد األعامل اآلتية: 

1 – أخفوا دفاتر الرشكة أو أتلفوها أو غريوها. 

2 – اختلسوا جزءا من أموال الرشكة أو أخفوه. 

3 – أقروا بديون غري واجبة عىل الرشكة وهم يعلمون ذلك، أو امتنعوا عن تقديم مستندات 

إذا كانت يف حيازتهم. 

4 – حصلوا عىل صلح خاص بالرشكة بطريق التدليس. 

5 – أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس املال املكتتب به أو املدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية، 

أو استولوا عىل مكافآت تزيد عىل القدر املنصوص عليه يف القانون أو يف عقد تأسيس الرشكة 

أو يف نظامها األسايس. 

وال تطبق العقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة عىل من يثبت عدم اشرتاكه يف العمل محل 

الجرمية أو يثبت تحفظه عىل القرار الصادر يف شأنه. 

املادة 880 

يعد مفلساً بالتقصري، ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز 

بتقصريه  أنه تسبب  بات وثبت  إفالسه بحكم  تاجر شهر  ألف درهم كل  20000 عرشين 

الجسيم يف خسارة دائنيه يف إحدى الحاالت اآلتية: 
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1 – إذا أنفق مبالغ جسيمة يف أعامل املقامرة أو املضاربات الوهمية يف غري ما تستلزمه 

أعامله التجارية. 

2 – إذا وىف بعد وقوفه عن الدفع، دين أحد الدائنني إرضاراً بالباقني، ولو كان ذلك بقصد 

الحصول عىل الصلح. 

3 – إذا ترصف يف بضاعة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخري وقوفه عن الدفع أو شهر إفالسه، 

أو فسخ الصلح، أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إىل وسائل غري مرشوعة للحصول عىل نقود. 

املادة 881 

يجوز أن يعد مفلساً بالتقصري ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز 

10000 عرشة آآلف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفالسه يف إحدى الحاالت اآلتية: 

1 – إذا مل ميسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف عىل حقيقة مركزه املايل أو مل يقم بالجرد 

املفروض طبقا للقانون. 

2 – إذا مل يلتزم بالقواعد املتعلقة بالقيد يف السجل التجاري. 

3 – إذا عقد ملصلحة غريه بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إىل حالته املالية عندما تعهد بها. 

4 – إذا امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قايض التفليسة أو املحكمة املختصة أو 

تعمد تقديم بيانات غري صحيحة. 

5 – إذا سمح بعد وقوفه عن الدفع مبزية خاصة ألحد الدائنني بقصد الحصول عىل قبول الصلح. 

6 – إذا تكرر إفالسه قبل أن يفي بالتعهدات املرتتبة عىل صلح سابق. 

7 – إذا أنفق مبالغ باهظة عىل مرصوفاته الشخصية أو مرصوفات منزله سواء كان ذلك قبل 

الوقوف عن الدفع أو بعده. 

املادة 882 

يف حالة صدور حكم بات بشهر إفالس رشكة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها أو 

القامئون بتصفيتها بالحبس، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد األعامل اآلتية: 
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1 – مل ميسكوا دفاتر تجارية، تكفي للوقوف عىل حقيقة مركز الرشكة املايل. 

2 – امتنعوا عن تقديم البيانات، التي يطلبها منهم قايض التفليسة أو أمينها، أو تعمدوا 

تقديم بيانات غري صحيحة. 

3 – ترصفوا يف أموال الرشكة بعد وقوفها عن الدفع، بقصد إقصاء هذه األموال عن الدائنني. 

4 – وفوا بعد وقوف الرشكة عن الدفع، دين أحد الدائنني إرضاراً بالباقني، أو قرروا تأمينات 

أو مزايا خاصة ألحد الدائنني تفضياًل له عىل الباقني، ولو كان ذلك بقصد الحصول عىل الصلح. 

5 – ترصفوا يف بضائع الرشكة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخري وقوف الرشكة عن الدفع، 

أو شهر إفالسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذه األغراض إىل وسائل غري مرشوعة 

للحصول عىل نقود. 

6 – انفقوا مبالغ جسيمة يف أعامل املقامرة أو املضاربة الوهمية يف غري ما تستلزمه أعامل الرشكة.

7 – اشرتكوا يف أعامل تخالف القانون، أو عقد تأسيس الرشكة، أو نظامها األسايس أو صادقوا 

عىل هذه األعامل. 

وال تطبق العقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة عىل من يثبت عدم اشرتاكه يف العمل محل 

الجرمية أو يثبت تحفظه عىل القرار الصادر يف شأنه. 

املادة )88 

القائم  أو  مديرها،  أو  املفلسة،  الرشكة  إدارة  مجلس  عضو  أو  املفلس،  عىل  أقيمت  إذا 

بذلك  حكم  عليه  صدر  أو  بالتقصري،  أو  بالتدليس  باإلفالس  الجزائية  الدعوى  بتصفيتها 

وفقاًًً ألحكام املواد السابقة، بقيت الدعاوى املدنية أو التجارية، محتفظة باستقاللها عن 

الدعوى الجزائية، كام تبقى اإلجراءات املتعلقة بأعامل التفليسة كام نظمها القانون دون 

أن تحال عىل املحكمة الجزائية، أو أن يكون من حق املحكمة التصدي لها، ما مل ينص 

القانون عىل غري ذلك. 
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املادة )88 

ماالً  اختلس  إذا  سنوات  خمس  عىل  تزيد  ال  مدة  بالسجن  التفليسة،  أمني  يعاقب   –  1

للتفليسة أثناء قيامه عىل إدارتها. 

2 – ويعاقب بالحبس إذا تعمد إعطاء بيانات غري صحيحة تتعلق بالتفليسة. 

املادة 885 

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص اختلس أو رسق أو أخفى 

ماالً للتفليسة، ولو كان الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه، أو أصول أو فروع 

بالرباءة،  الجرمية  الحكم يف  األموال ولو صدر  برد  ذاتها  تلقاء  املحكمة من  زوجه، وتقيض 

وللمحكمة أن تقيض بناء عىل طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند االقتضاء. 

املادة 886 

يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب أحد األعامل اآلتية: 

1 – زاد من ديونه عىل املفلس بطريق الغش. 

2 – اشرتط لنفسه مع املفلس أو مع غريه مزايا خاصة، مقابل التصويت لصالح املفلس يف 

مداوالت التفليسة أو يف الصلح. 

3 – عقد مع املفلس بعد وقوفه عن الدفع، اتفاقاً رسياً يكسبه مزايا خاصة إرضاراً بباقي 

الدائنني مع علمه بذلك. 

أي  املفلس وإىل  إىل  بالنسبة  املذكورة،  االتفاقات  ببطالن  ذاتها  تلقاء  املحكمة من  وتقيض 

شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استوىل عليه مبوجب االتفاق الباطل، ولو صدر الحكم 

بالرباءة. وللمحكمة أن تقيض بناء عىل طلب ذوي الشأن بالتعويض عند االقتضاء. 
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املادة 887 

يعاقب بالحبس كل من قدم يف التفليسة بطريق الغش، ديوناً صورية باسمه أو باسم غريه. 

املادة 888 

1 – عىل أمني التفليسة أو أمني الصلح الواقي من اإلفالس بحسب األحوال أن يقدم للنيابة 

العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات وإيضاحات ومعلومات. 

2 – وتبقى الوثائق واملستندات أثناء التحقيق أو املحاكمة الجزائية محفوظة بقلم كتاب 

املحكمة، ويجوز االطالع عليها أو طلب نسخ رسمية منها ما مل تأمر املحكمة بغري ذلك. 

3 – وترد الوثائق واملستندات بعد انتهاء التحقيق أو املحاكمة إىل أمني التفليسة أو املراقب 

مقابل ايصال. 

املادة 889 

يعاقب املدين بالسجن مدة ال تتجاوز خمس سنوات: 

1 – إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، أو غإىل يف تقديرها، وذلك بقصد الحصول عىل 

الصلح الواقي. 

2 – إذا مكن عمداً دائناً وهمياً، أو ممنوعاً من االشرتاك يف الصلح، أو مغالياً يف دينه، من 

االشرتاك يف املداوالت والتصويت، أو تركه عمداً يشرتك يف ذلك. 

3 – إذا أغفل عمداً ذكر دائن يف قامئة الدائنني. 

املادة 890 

يعاقب الدائن بالحبس: 

1 – إذا تعمد املغاالة يف تقدير ديونه. 
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2 – إذا اشرتك يف مداوالت الصلح أو التصويت، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك. 

3 – إذا عقد مع املدين اتفاقاً رسياً يكسبه مزايا خاصة إرضاراً بباقي الدائنني مع علمه 

بذلك. 

املادة 891 

يعاقب بالحبس كل من مل يكن دائناً، واشرتك وهو يعلم ذلك يف مداوالت الصلح أو التصويت. 

املادة 892 

يعاقب بالحبس كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غري صحيحة عن حالة املدين ، أو أيد هذه البيانات. 

املادة )89 

ال يرتتب عىل إقامة الدعوى الجزائية باإلفالس بالتدليس أو بالتقصري، أي تعديل يف األحكام 

املتعلقة بإجراءات التفليسة، ما مل ينص القانون عىل غري ذلك. 

املادة )89

خاصة،  مزايا  الدائن  ملنح  الدائنني،  أحد  مع  املدين  عقده  باتفاق  تتعلق  الجرمية  كانت  إذا 

مقابل التصويت عىل الصلح، أو إرضاراً بباقي الدائنني، جاز للمحكمة الجزائية أن تقيض من 

تلقاء نفسها، بإبطال هذا االتفاق، وبإلزام الدائن برد ما استوىل عليه مبقتىض االتفاق الباطل، 

بناء عىل طلب ذوي الشأن  ولو صدر الحكم يف الجرمية بالرباءة، وللمحكمة أن تقيض ايضاً 

بالتعويضات عند االقتضاء. 

املادة 895 

تنرش جميع األحكام الجزائية الصادرة يف جرائم اإلفالس بالطرق املقررة لنرش حكم اإلفالس. 
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املادة 896 

الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية املتعلقة باإلفالس بالتقصري، والتي تقيمها النيابة العامة 

ال يجوز يف أي حال من األحوال أن تلقى عىل عاتق جامعة الدائنني. 

املادة 897 

يف حالة عقد الصلح، يتحمل املفلس نفقات الدعوى، عىل أنه ال يجوز للخزانة العامة أن 

تطالبه بها إال بعد انقضاء املواعيد املمنوحة له مبقتىض عقد الصلح. 

املادة 898 

نفقات الدعوى التي يقيمها أمني التفليسة باسم الدائنني، تتحملها جامعة الدائنني إذا ما 

للخزانة  ويبقى  املفلس،  عىل  حكم  ما  إذا  العامة  الخزانة  وتتحملها  املفلس،  برباءة  حكم 

العامة حق الرجوع عىل املفلس. 

املادة 899 

نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنني باسمه، يتحملها هو، إذا حكم برباءة املفلس، 

وتتحملها الخزانة العامة إذا حكم عىل املفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع عىل املفلس. 

املادة 900 

بالتدليس، ال يجوز يف أي حال من  باإلفالس  املتعلقة  الجزائية  الدعوى  الغرامات ونفقات 

األحوال أن تلقى عىل عاتق جامعة الدائنني. إال إذا أخذ دائن أو عدة دائنني صفة املدعي 

الشخيص فإن النفقات يف حالة الرباءة تقع عىل عاتقهم.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1993/9/7م

ون�شر يف عدد اجلريدة الر�شمية العدد رقم 255 �ص 5.
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قانون اتحادي رقم )9) لسنة )199م
يف شأن

الرقابة عىل االتجار يف األحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها

املادة 5 

ال يجوز بيع مشغوالت املعادن الثمينة أو األصناف غري املشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها 

بقصد البيع إال إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية للدولة أو بدمغة إحدى الدول األجنبية 

املعرتف بدمغتها. 

املادة 6 

ال يجوز بيع األصناف ذات العيار املنخفض أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إال إذا كانت 

مرقومة برقم يبني نسبة املعدن الثمني الذي تحتوي عليه باألجزاء األلفية مقرونا ببيان نوعه. 

وإذا مل يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات املذكورة وإسم صاحب 

املحل وعنوانه. 

املادة 7 

ال يجوز بيع األصناف املطّعمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إال إذا كانت مدموغة 

من  مستوردة  كانت  إذا  اإلنجليزية  باللغة  يقابلها  ما  أو  العربية  باللغة  »مطّعم«  بكلمة 

األلفية  األجزاء  الذي تحتوي عليه  النقي  الثمني  املعدن  يبني نسبة  برقم  الخارج ومرقومة 

مقروناً ببيان نوعه. 

وإذا مل يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات املذكورة وإسم صاحب 

املحل وعنوانه. 
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املادة 8 

ال يجوز بيع األصناف املطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إال إذا كانت مدموغة 

من  مستوردة  كانت  إذا  اإلنجليزية  باللغة  يقابلها  ما  أو  العربية  باللغة  »مطيل«  بكلمة 

الخارج، وإذا مل يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل الكلمة املذكورة وإسم 

صاحب املحل وعنوانه. 

املادة 27 

عن  تقل  ال  وبغرامة  سنوات  ثالث  عىل  تزيد  وال  سنة  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب 

عرشين ألف درهم وال تزيد عىل ستني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من دمغ 

الثمينة أو األصناف غري املشغولة بدمغات مزورة وكذلك كل تاجر أو  مشغوالت املعادن 

صانع باع هذه املشغوالت أو األصناف أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها 

مع علمه بتزويرها، ويف جميع األحوال تقيض املحكمة مبصادرتها. 

املادة 28 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال تقل عن خمسة 

عرش ألف درهم وال تزيد عىل ثالثني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أحدث 

بأي  أو  االستبدال  أو  اإلضافة  بطريق  سواء  تعدياًل  أو  تغيرياً  دمغها  بعد  املشغوالت  يف 

طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غري مطابقة للعيار املدموغة به وكذلك كل من باع هذه 

املشغوالت أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه مبا أحدث فيها 

من تغيري أو تعديل. 

ويف جميع األحوال تقيض املحكمة مبصادرتها. 
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املادة 29 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تقل عن عرشة 

آالف درهم وال تزيد عىل خمسة عرش ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل تاجر أو 

صانع باع أو عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت يف مشغوالت أو سبائك غري مدموغة. 

وتضبط املشغوالت أو السبائك وتحفظ عىل ذمة الدعوى وبعد صدور حكم نهايئ باإلدانة 

القانونية تدمغ  العيارات  أنها من إحدى  فإذا ثبت  الدمغ بفحص املضبوطات  يقوم قسم 

بالدمغة الخاصة بها وترد إىل صاحبها بعد دفع ضعفي الرسوم املقررة. 

املادة 0) 

يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو 

تعامل بأي طريقة كانت يف أصناف ذات عيار منخفض غري مرقومة طبقاً للامدة 6 أو أصناف 

مطّعمة غري مدموغة طبقاً للامدة 7 أو اصناف مطلية غري مدموغة طبقاً للامدة 8 من هذا 

القانون. ويف جميع األحوال تقيض املحكمة مبصادرتها. 

املادة 1) 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة 

آالف درهم وال تزيد عىل عرش آالف درهم كل من حال دون تأدية املوظفني املشار اليهم 

يف املادة 35 من هذا القانون أعامل وظائفهم سواء مبنعهم من دخول األماكن املبينة بها أو 

بأي طريقة أخرى. 

املادة 2) 

يعاقب كل من ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاًً له عدا 
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ما نص عليه يف املواد السابقة بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألفي 

درهم وال تزيد عىل عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني. 

املادة )) 

ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبات الغرامة املنصوص عليها يف هذا القانون كام ال يجوز 

الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس يف حالة العود. 

املادة )) 

تعترب الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون والجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم 4 

لسنة 1979م يف شأن قمع الغش والتدليس يف املعامالت التجارية جرائم متامثلة يف العود. 

املادة 5) 

يكون ملوظفي قسم الدمغ الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير 

االقتصاد والتجارة أو السلطة املختصة صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات الجرائم التي 

تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاًً له. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1993/8/21م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 254 �ص 9.
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قانون اتحادي رقم )20) لسنة 1991م
 بشأن

الطريان املدين

املادة 55

يعد مرتكباً لجرمية اعتداء عىل الطائرة أي شخص يرتكب عمداً، أو يرشع يف ارتكاب أو 

يكون رشيكاً لشخص يرتكب أو يرشع يف ارتكاب، دون حق مرشوع فعاًل من األفعال 

اآلتية:

1- أن يقوم بعمل من أعامل العنف ضد شخص عىل منت طائرة يف حالة طريان إذا كان من 

شأن هذا العمل أن يعرض سالمة هذه الطائرة للخطر. 

2- أن يستوىل عىل طائرة يف الخدمة أو يدمرها أو يحدث تلفاً يجعلها عاجزة عن الطريان، 

أو يحتمل أن يعرض سالمتها و هي يف حالة طريان للخطر. 

3- أن يقوم بأية وسيلة كانت، بوضع أو التسبب يف وضع جهاز أو مادة يف طائرة الخدمة 

يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطريان أو يحتمل 

أن يعرض سالمتها وهي يف حالة طريان للخطر. 

4- أن يدمر أو يتلف تسهيالت املالحة الجوية أو أن يتدخل يف تشغيلها إذا كان من شأن أي 

من هذه األعامل احتامل تعرض سالمة الطائرات وهي يف حالة طريان للخطر. 

5- أن يقوم بالقوة أو بالتهديد باستعامل القوة أو أية صورة من صور اإلكراه، باالستيالء عىل 

الطائرة وهي يف حالة طريان أو بالسيطرة عىل قيادتها. 

6- أن يقوم بإبالغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضاً بذلك سالمة الطائرة وهي يف حالة 

طريان للخظر.
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املادة 56

1- تعترب الطائرة يف حالة طريان يف أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغالق جميع أبوابها 

الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من هذه األبواب من 

أجل مغادرة الركاب لها. 

الخدمات  عامل  وبواسطة  للطريان،  الطائرة  إعداد  بدء  منذ  الخدمة  يف  الطائرة  تعترب   -2

األرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى ميض أربع وعرشين ساعة عىل 

أي هبوط للطائرة.

املادة 57

تبارش الدولة اختصاصاتها القضائية فيام يتعلق بالجرائم املنصوص عليها يف املادة )55( يف 

الحاالت اآلتية:-

1- عندما ترتكب الجرمية يف إقليم الدولة. 

2- عندما ترتكب الجرمية عىل منت طائرة مسجلة يف الدولة. 

3- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت عىل متنها الجرمية يف إقليم الدولة واملتهم ال يزال عىل متنها. 

4- إذا ارتكبت الجرمية عىل منت طائرة مؤجرة إىل مستأجر يكون املركز الرئييس ألعامله يف 

الدولة، أو يكون له إقامة دامئة فيها إذا مل يكن له فيها مثل هذا املركز. 

5- عندما يوجد املتهم يف إقليم الدولة، وذلك إذا مل تقم بتسليمه إىل أي من الدول املعنية. 

6- يف أية حالة أخرى تبارش الدولة فيها اختصاصاتها الجنائية مبقتىض قوانينها.

املادة 67

يكون ملوظفي السلطة املختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير املواصالت بعد أخذ 

رأي وزير العدل صفة مأموري الضبط القضايئ فيام يتعلق باملخالفات التي تقع باملخالفة 

ألحكام هذا القانون أو القواعد أو األنظمة أو القرارات املنفذة له.
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املادة 68

أو  االنظمة  أو  القواعد  أو  القانون  هذا  أحكام  مخالفة  حالة  يف  املختصة  للسلطة  يكون 

القرارات املنفذة له ان تتخذ إجراء أو اكرث من اإلجراءات األتية: -

1- وقف الرتخيص أو الترصيح الصادر منها للمستثمر أو للطائرة ملدة محددة أو انهاؤه. 

2- وقف مفعول شهادة صالحية الطائرة للطريان ملدة محددة أو سحبها نهائيا. 

3- وقف مفعول اجازة الطريان أو أية اجازة أخرى ملدة محددة أو سحبها نهائيا. 

4- منع الطائرة من الطريان ملدة محددة أو اجبارها عىل الهبوط بعد انذارها. 

5- منع قائد الطائرة من الطريان يف اقليم الدولة ملدة محددة أو بصفة نهائية.

املادة 69

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تزيد عىل خمسني ألف درهم أو 

بإحدى هاتني العقوبتني:-

1- كل مالك طائرة أو مستثمرها جعل طائرته تطري دون ترخيص أو ترصيح من السلطة 

املختصة أو قبل الحصول عىل شهادة تسجيلها أو شهادة صالحيتها للطريان أو بعد انتهاء 

مفعول أو سحب أي منهام. 

عىل  حائز  غري  وهو  الطريان  أثناء  يف  قادها  أو  طائرة  قيادة  حق  دون  توىل  من  كل   -2

الشهادات أو اإلجازات أو الرتاخيص املقررة وفقاًً ألحكام هذا القانون.

3- كل من قاد طائرة وهو يف حالة سكر تؤدي إىل إضعاف مقدرته عىل قيادة الطائرة.

4- كل من أرض مبنشآت االتصاالت الخاصة بالطريان أو املساعدات املالحية املوجودة عىل 

األرض أو مل يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك.

5- كل قائد طائرة ال يدون البيانات املقررة يف وثائق الطائرة أو سجالتها أو يحور فيها.
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املادة 70

يعاقب بالحبس ملدة ال تزيد عىل ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تزيد عىل مائة ألف درهم 

أو بإحدى هاتني العقوبتني:-

1- كل من قاد طائرة أو جعلها تطري وهي ال تحمل عالمات الجنسية أو التسجيل أو تحمل 

عالمات غري صحيحة أو غري واضحة. 

2- كل من قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غري قصد فوق إحدى هذه املناطق 

ومل يذعن لالوامر الصادرة إليه. 

3- كل من مل يذعن لألمر بالهبوط يف أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة. 

املناطق  خارج  يطري  أو  املخصصة،  األماكن  أو  املطارات  خارج  يقلع  أو  يهبط  من  كل   -4

املحددة، ما مل يكن هناك ترصيح خاص بذلك من السلطة املختصة املعنية. 

5- كل قائد طائرة يحلق فوق إقليم الدولة بدون ترصيح وعىل متنها:- 

أ- أسلحة أو ذخائر أو أية مواد تحرم القوانني الوطنية نقلها. 

ب- أشخاص بقصد القيام بأعامل التهريب أو ارتكاب جناية ولو مل يتم ارتكابها. 

6- كل من امتنع دون مربر عن إجابة طلب السلطة املختصة املساهمة مبا لديه من وسائل 

يف إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهالك بسبب حادث طريان.

املادة 71

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات: 

1- كل من رسق معدات خدمات تسهيالت املالحة الجوية أو أية أجهزة أو أسالك تكون 

الزمة لتأمني سالمة الطريان أو متصلة بذلك. 

2- كل من عرض للخطر عمداً املنشآت أو املباين أو األجهزة أو املعدات الالزمة لتأمني سالمة 

الطريان أو املتصلة بذلك.
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املادة 72

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من ارتكب عمداً إحدى الجرائم املنصوص عليها يف 

املادة )55( أو اشرتك يف ارتكاب الجرمية أو رشع يف ارتكابها.

املادة )7

ال تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

املادة )7

تختص محاكم الدولة بالنظر يف جميع الجرائم التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون أو 

القرارات والقواعد واألنظمة الصادرة تنفيذاً له، وذلك إذا ارتكبت يف اقليم الدولة أو الفضاء 

غري  األماكن  أو  البحار  أعايل  فوق  وجودها  أثناء  يف  الوطنية  الطائرات  يف  أو  يعلوه  الذي 

الخاضعة لسلطة أي دولة.

املادة 75

يجوز الحكم مبصادرة الطائرة يف الحاالت اآلتية:-

1- حمل عالمات جنسية أو تسجيل غري صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العالمات.

2- قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل اسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جرمية 

متس أمن الدولة.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1991/6/10 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم )226(.
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(1(
قانون العقوبات االتحادي رقم ))) لسنة  1987

املادة 202 

يعاقب بالسجن املؤقت من خرب بأية وسيلة مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعاً 

للمواد األولية أو املنتجات أو السلع االستهالكية أو غري ذلك من األموال الثابتة أو املنقولة 

املعدة لتنفيذ خطة التنمية. 

املادة )20

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة من حرض بإحدى طرق العالنية عىل سحب األموال 

املودعة يف املصارف أو الصناديق العامة أو عىل بيع سندات الدولة وغريها من السندات 

العامة أو عىل اإلمساك عن رشائها.

املادة 228  

يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن يف إعداد أو إدارة أو 

تنفيذ املقاوالت أو التوريدات أو األشغال أو التعهدات املتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات 

 انتفع مبارشة أو بالوساطة من عمل من األعامل املذكورة أو 
)2(

التي ورد ذكرها يف املادة )5( 

حصل لنفسه أو لغريه عىل عمولة مبناسبة أي يشء من شئونها. 

1 - معدل مبوجب القانون االتحادي رقم 2005/34 تاريخ 2005/12/24م والقانون االتحادي رقم 2006/52 تاريخ 2006/12/14م.

2 - عدل نص املادة )5( مبوجب املادة األوىل من القانون االتحادي رقم 2005/34 تاريخ 2005/12/24م، وأصبح عىل الوجه التايل:

يعترب موظفاً عاماً يف حكم هذا القانون:

1-القامئون بأعباء السلطة العامة والعاملون يف الوزارات والدوائر الحكومية.

2-منتسبو القوات املسلحة.

3-رؤساء املجالس الترشيعية واالستشارية والبلدية وأعضاؤها.

4-كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معني، وذلك يف حدود العمل املفوض فيه.

5-رؤساء مجالس اإلدارات وأعضاؤها واملديرون وسائر العاملني يف الهيئات واملؤسسات العامة.

6-رؤساء مجالس اإلدارات وأعضاؤها واملديرون وسائر العاملني يف الجمعيات واملؤسسات ذات النفع العام.

ويعد مكلفاً بخدمة عامة يف حكم هذا القانون كل من ال يدخل يف الفئات املنصوص عليها يف البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة 

العامة بناء عىل تكليف صادر إليه من موظف عام ميلك هذا التكليف مبقتىض القوانني أو النظم املقررة وذلك بالنسبة إىل  العمل املكلف به.
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املادة 229  

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات من ارتكب عمداً غشاً يف تنفيذ كل أو بعض 

االلتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غريه من العقود اإلدارية ارتبط بها مع 

الحكومة أو إحدى الجهات املنصوص عليها يف املادة 5 وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا 

ترتب عىل الجرمية رضر جسيم، أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء مبتطلبات الدفاع واألمن 

متى كان الجاين عاملاً بهذا الغرض. 

ويعاقب بأي من العقوبتني – حسب األحوال – املتعاقدون من الباطن والوكالء والوسطاء 

إذا كان الغش راجعاً إىل فعلهم. 

املادة 0)2  

فضاًل عن العقوبات املقررة للجرائم الواردة يف هذا الفصل يحكم عىل الجاين بالرد وبغرامة 

مساوية لقيمة املال موضوع الجرمية أو املتحصل منها.

املادة 09) 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي درهم كل 

شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة يف أي نوع من أنواع املعامالت 

املدنية والتجارية، ويدخل يف ذلك كل رشط ينطوي عىل فائدة ربوية رصيحة أو مسترتة. 

وتعترب من قبيل الفائدة املسترتة كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشرتطها الدائن إذا ثبت 

أن هذه العمولة أو املنفعة ال تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مرشوعة يكون الدائن قد أداها. 

ويجوز إثبات حقيقة أصل الدين والفائدة املسترتة بجميع الوسائل. 
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املادة 10)  

يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة كل من تقاىض الفوائد الربوية الناتجة 

عن معامالت مدنية أو تجارية بني األشخاص الطبيعيني واملستحقة قبل تاريخ العمل بهذا 

القانون والتي مل يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم بات. 

املادة 11)

اذا استغل الجاين حاجة املدين أو ضعفه أو هوى نفسه الرتكاب أي من الجرميتني املنصوص 

عليهام يف املادتني السابقتني عد ذلك ظرفاً مشدداً. 

املادة 12)  

يعاقب كل شخص طبيعي اعتاد اإلقراض بالربا بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات. 

املادة 17)  

يعترب مفلساً بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنني كل تاجر صدر ضده 

حكم بات بشهر إفالسه يف إحدى الحاالت اآلتية: 

1 – إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غريها. 

2 – إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله إرضاراً بدائنه. 

3 – إذا اعرتف بديون صورية أو جعل نفسه مديناً بيشء منها سواء أكان ذلك يف دفاتره 

أو  أوراق  تقديم  بامتناعه عن  أم  الشفهي  إقراره  أم يف  األوراق  أم غريها من  ميزانيته  أم 

ايضاحات مع علمه مبا يرتتب عىل ذلك االمتناع. 
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املادة 18)  

يعد مفلساً بالتقصري ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز 

عرشين ألف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفالسه يكون قد تسبب بتقصريه 

الجسيم يف خسارة دائنيه يف إحدى الحاالت اآلتية: 

1 – إذا أنفق مبالغ جسيمة يف القامر أو أعامل النصب أو املضاربات الوهمية. 

مالية أو  لبيعها بأقل من أسعارها أو اقرتض مبالغ أو اصدر أوراقاً  2 – إذا اشرتى بضائع 

املال  الحصول عىل  وكان قصده  كبرية  ذلك خسارة  تسبب عن  متى  أخرى  استعمل طرقاً 

ليؤخر شهر إفالسه. 

3 – إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع عىل الوفاء لدائن إرضاراً بسائر الدائنني اآلخرين. 

املادة 19)  

يجوز أن يعد مفلساً بالتقصري ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي 

إحدى   إفالسه يف   بشهر  بات  تاجر صدر ضده حكم  تجاوز عرشة آالف درهم كل  ال 

الحاالت اآلتية: 

1 – إذا عقد ملصلحة غريه بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إىل حالته املالية عندما تعهد بها. 

2 – إذا مل ميسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غري كاملة أو غري منظمة بحيث ال يعرف منها 

حقيقة املطلوب منه أو له أو مل يقم بالجرد املفروض طبقا للقانون. 

3 – إذا مل يتقيد بالقواعد املتعلقة بتنظيم السجل التجاري. 

يقدم  أو مل  القانون  لذلك يف  املحدد  امليعاد  الدفع يف  بتوقفه عن  إقراراً  يقدم  إذا مل   –  4

امليزانية أو ثبت عدم صحة البيانات املقدمة منه بعد توقفه عن الدفع. 

5 – إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه املحكمة املختصة أو إذا ظهر عدم صحة 

تلك البيانات. 
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6 – إذا سمح بعد توقفه عن الدفع مبزية خاصة ألحد الدائنني بقصد الحصول عىل قبول الصلح. 

7 – إذا تكرر إفالسه قبل أن يفي بالتعهدات املرتتبة عىل صلح سابق. 

املادة 20)  

إذا أفلست رشكة تجارية يحكم عىل مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات املقررة لإلفالس 

بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمراً من األمور املنصوص عليها يف املادة 417 أو إذا ساعدوا 

عىل توقف الرشكة عن الدفع سواء باعالنهم ما يخالف الحقيقة عن رأس املال املكتتب أو 

املدفوع أو بنرشهم ميزانية غري صحيحة أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم ألنفسهم 

بطريق الغش ما يزيد عىل املرخص لهم به يف عقد الرشكة. 

وال تطبق العقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة عىل عضو مجلس اإلدارة أو املدير الذي 

يثبت عدم اشرتاكه يف الفعل محل الجرمية أو تحفظه عىل القرار الصادر يف شأنه. 

املادة 21)  

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى 

هاتني العقوبتني: 

1 – من اختلس أو أخفى كل أموال املفلس أو بعضها ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه. 

2 – من تدخل من غري الدائنني يف مداوالت الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق 

الغش يف تفليسة ديناً صورياً باسمه أو باسم غريه. 

3 – الدائن الذي يؤيد قيمة دينه بطريق الغش أو يشرتط لنفسه مع املفلس أو مع غريه 

مزايا خاصـة يف نظري إعطاء صوته يف مداوالت الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي 

يعقد اتفاقاً خاصاً ملنفعة نفسه وإرضاراً بباقي الغرماء. 
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املادة 22)  

للمحكمة أن تأمر بنرش أي حكم باالدانة يصدر يف أي جرمية من الجرائم املبينة يف هذا 

الفصل بالوسيلة املناسبة وعىل نفقة املحكوم عليه. 

املادة )2)  

العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو  والغرامة  بالحبس  يعاقب  أشد  عقوبة  بأية  اإلخالل  عدم  مع 

كل من غش متعاقداً معه يف حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العنارص 

الداخلة يف تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها يف األحوال التي يعترب فيها ذلك سبباً اساسياً 

يف التعاقد أو يف عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو يف ذاتية 

البضاعة إذا كان ما سلم منها غري ما تم التعاقد عليه.

ويعاقب بذات العقوبة من أستورد أو اشرتى أو رّوج هذه البضاعة بقصد اإلتجار فيها وهو 

يعلم حقيقتها. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1987/12/8م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 182 �ص 7.
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قانون اتحادي رقم )8) لسنة )198
يف شأن

(1(
الرشكات التجارية 

(2(
املادة 22) 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

ثالثة أشهر وال تجاوز سنتني وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف درهم وال تجاوز مائة ألف 

درهم أو بأحدى هاتني العقوبتني: 

1 – كل من أثبت عمدا يف عقد الرشكة أو يف نظامها أو يف نرشات االكتتاب يف االسهم أو 

القانون  السندات أو يف غري ذلك من وثائق الرشكة بيانات كاذبة أو مخالفة ألحكام هذا 

وكذلك كل من وّقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. 

2 – كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إىل الجمهور لالكتتاب يف أسهم أو سندات لحساب 

رشكة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه االوراق لحساب الرشكة. 

3 – كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية املقدمة من الرشكاء بأكرث من قيمتها الحقيقية. 

4 – كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع عىل الرشكاء أو عىل غريهم أرباحا أو فوائد عىل 

خالف أحكام هذا القانون أو عقد الرشكة أو نظامها وكذلك كل مراجع حسابات صدق عىل 

هذا التوزيع مع علمه باملخالفة.

5 – كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة يف امليزانية أو يف 

وذلك  الوثائق  وقائع جوهرية يف هذه  ذكر  أغفل عن عمد  أو  والخسائر  االرباح  حساب 

االتحادي  تاريخ 1988/12/26م. والقانون  االتحادي رقم 1988/13  تاريخ 1984/06/26م. والقانون  اتحادي رقم 1984/1  بقانون  1 - معدل مبوجباملرسوم 

رقم 1990/4م. تاريخ 1990/12/22م. والقانون االتحادي رقم 1992/46م. تاريخ 1992/11/07م. والقانون االتحادي رقم 1998/15 تاريخ 1998/10/15م. 

تاريخ  االتحادي رقم 2006/18  تاريخ 2006/06/03م.والقانون  االتحادي رقم 2006/14  والقانون  تاريخ 2001/11/04م.  االتحادي رقم 2001/25  والقانون 

2006/06/11م. والقانون االتحادي رقم 2007/10 تاريخ 2007/08/19م واملرسوم بقانون اتحادي رقم 2009/1 تاريخ 7/5 / 2009م.

2 - عدل نص البند 8 2 من املادة 322 مبوجب املادة االوىل من القانون االتحادي رقم 1988/13 تاريخ 1988/12/26م. 
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بقصد إخفاء حقيقة املركز املايل للرشكة. 

6 – كل مراجع حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع 

جوهرية يف هذا التقرير. 

7 – كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس رقابة أو مستشار أو خبري أو مراجع 

حسابات أو معاون له أو مستخدم لديه وكل شخص يعهد إليه بالتفتيش عىل الرشكة يفيش 

ما يحصل عليه بحكم عمله من أرسار الرشكة أو يستغل هذه االرسار لجلب نفع خاص له 

أو لغريه. 

8 – كل شخص معني من قبل الوزارة أو السلطة املختصة للتفتيش عىل الرشكة يثبت عمدا 

فيام يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية 

يف هذه التقارير من شانها أن تؤثر يف نتيجة التفتيش. 

املادة )2) 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن عرشة 

آالف درهم وال تجاوز مائة ألف درهم: 

1 – كل من يترصف يف االسهم عىل خالف القواعد املقررة يف هذا القانون. 

يعرضها  أو  سندات  أو  مؤقتة  شهادات  أو  اكتتاب  أيصاالت  أو  أسهام  يصدر  من  كل   –  2

للتداول عىل خالف أحكام هذا القانون. 

3 – كل من يعني عضوا مبجلس إدارة رشكة مساهمة أو يعني مراجعا للحسابات فيها وكل 

من يحصل عىل ضامن أو قرض منها وذلك كله عىل خالف أحكام الحظر املقررة يف هذا 

القانون وكل رئيس مجلس إدارة يف رشكة تقع فيها مخالفة من هذه املخالفات. 

4 – كل رشكة تخالف األحكام املقررة يف شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة يف رأس مال 

الرشكات أو نسبة املواطنني يف مجالس إدارتها وكل مدير أو رئيس مجلس إدارة فيها. 

5 – كل من ميتنع عمداً عن متكني مراجعي الحسابات أو األشخاص املكلفني من قبل الوزارة 
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أو السلطة املحلية املختصة بالتفتيش عىل الرشكة من االطالع عىل دفاترها ووثائقها أو ميتنع 

عن تقديم املعلومات واإليضاحات الالزمة لهم. 

6 – كل رشكة تخالف أحكام هذا القانون أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاًًً له وكذلك 

كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة فيها. 

املادة )2) 

توجه املسئولية الجنائية عن املخالفات املنصوص عنها يف هذا الباب والتي ترتكبها الرشكة 

إىل من ميثل الرشكة قانوناً. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1984/3/20م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 137 �ص 7.
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قانون اتحادي رقم )9) لسنة )198م
يف شأن

رشكات ووكالء التأمني

املادة 8

ال يجوز إنشاء أية رشكة ملزاولة أعامل التأمني يف الدولة إال بعد الحصول عىل ترخيض بذلك 

من الوزارة التي لها أن متنح الرتخيص أو ترفضه وفقاًً ملا تراه مالمئاً لحاجة االقتصاد الوطني 

.
)1(

ويشرتط أن يكون الغرض األسايس للرشكة مزاولة أعامل التأمني 

املادة )1

يشرتط فيمن يؤسس أو يدير إحدى الرشكات الخاضعة ألحكام هذا القانون أال يكون قد حكم 

عليه بعقوبة ىف جرمية مخلة بالرشف أو األمانه وأال يكون محجوراً عليه أو حكم بأشهار إفالسه 

ما مل يكن قد رد إليه اعتبارة أو صدر عفو عنه من السلطات املختصة فيام يجوز العفو فيه.

ويجب أن تتوفر الرشوط املنصوص عليها ىف الفقرة االسابقة ىف وكالء التأمني وخرباء الكشف 

وتقدير األرضار املشار إليهم ىف هذا القانون وبصورة عامة يف كل شخص يتقدم للجمهور 

بعمليات متعلقة بالرشكات الخاضعة ألحكام هذا القانون.

واذا كان أحد هؤالء األشخاص شخصاً اعتبارياً وجب أن تتوفر هذا الرشوط ىف جميع الرشكاء 

املتضامنني بالنسبة إىل رشكات األشخاص وىف اعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بالنسبة 

إىل رشكات األموال.

)1( املادة 9

يجب عىل كل رشكة تأمني أجنبية عاملة ىف الدولة وقت نفاذ هذا القانون ان يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

وتعترب فروع أي رشكة تأمني عاملة ىف الدولة كرشكة واحدة ىف تطبيق أحكام هذا القانون ما مل ينص القانون عيل غري ذلك.

املادة 10

يجوز لرشكة التأمني املؤسسة يف الدولة أن تفتح لها فرعاً أو فروعاً أخري برشط إخطار الوزارة بذلك قبل شهر عىل األقل من تاريخ إفتتاح الفرع.

ويكون املركز الرئييس للرشكة مسؤوالً عن أعامل جميع الفروع التابعة لها ىف الدولة وعن تقديم جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بها.
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املادة )1

ال يجوز ألية رشكة حصلت عىل ترخيص بإنشائها أو مبزاولتها العمل أن تبارش عمليات التأمني 

القيد خالل  التأمني بالوزارة ويجب ان يقدم طلب  ىف الدولة ما مل تقيد ىف سجل رشكات 

 ستة أشهر عىل األكرث من تاريخ الحصول عىل الرتخيص إىل الوزارة وإال اعترب الرتخيص ملغي.

.
)1(

ويصدر بتنظيم القيد ىف السجل املشار إليه قرار من الوزير 

املادة 15

يجب عىل طالب القيد أن يرفق بطلبه املستندات اآلتية:

1 - نسخة من عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس مصدقاً عليهام من الجهات املختصة.

2- وثيقة مصدقة تثبت أن رأس مال الرشكة ال يقل عن القدر املنصوص عليه ىف املادة )12( 

.
)2(

من هذا القانون 

3 - بياناً بفروع التأمني التي ترغب الرشكة ىف مبارشتها مع بيان الرشوط العامة لعمليات 

التأمني واألسس الفنية التي تقوم عليها إذا كان نوع التأمني يتطلب ذلك.

4 - بياناً باملزايا والقيود والرشوط التي تشملها وثائق التأمني التي تصدرها الرشكة وىف حالة 

ما إذا كانت الرشكة تبارش إحدى العمليات املنصوص عليها ىف البندين )1( و)2( من املادة 

 فيجب أن يرفق بالبيان املذكور بيان بأسس أسعار عمليات التأمني 
)3(

)3( من هذا القانون 

)1( املادة )11(:

يشرتط يف رشكات التأمني املؤسسة أو التي تؤسس يف الدولة أن تتخذ شكل رشكات املساهمة العامة، وأن تكون جميع أسهمها أسمية، وأن يكون )%75( 

عىل األقل من رأساملها مملوكاً ألشخاص طبيعيني مواطنني أو أشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل ملواطنني متمتعني بجنسية الدولة.

)2( املادة )12(:

ال يجوز أن تقل قيمة املدفوع من رأسامل رشكة التأمني عن عرشة ماليني درهم ىف جميع األحوال.

ويجب عىل رشكات التأمني العاملة ىف الدولة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها مع حكم الفقرة السابقة وذلك خالل مدة تحددها 

اللجنة العليا للتأمني عىل أن ال تجاوز هذه املدة سنتني من تاريخ العمل بهذا القانون.

)3( املادة )3(:

التأمني عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصالحه مبلغاً من املال أو إيراداً مرتباً أو أي 

عرض مايل آخر يف حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر املبني بالعقد وذلك يف نظري أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن.
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وشهادة من خبري ىف رياضيات التأمني عىل الحياة بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمني 

التي تقوم بها الرشكة ىف هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.

العمليات  التي تبارش  بالنسبة إىل الرشكات  العقود أو تخفيضها  5 - جدول قيمة اسرتداد 

املنصوص عليها ىف البندين )1( و)2( من املادة )3( من هذا القانون.

6 -منوذجاً من كل نوع من أنواع عقود التأمني التي تصدرها الرشكة.

.
)1(

7 - شهادة بإيداع األموال املنصوص عليها ىف املادة )41( من هذا القانون 

8 - وثيقة مصدقة تبني إسم مدير الرشكة وعنوانه وما يفيد تخويله إدارتها وتوقيع عقود 

ويف تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمني إىل الفروع اآلتية:

1-التأمني عىل الحياة:

ويشمل جميع عمليات التأمني التي تتعلق بالحياة البرشية واألخطار التي تطرأ عليها.

2-االدخار وتكوين األموال:

ويشمل عمليات التأمني التي تقوم عىل إصدار وثائق أو مستندات أو شهادات أو غري ذلك تلتزم مبوجبها الرشكة بأداء مبلغ معني أو جملة 

مبالغ يف تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية.

3-التأمني من الحوادث واملسؤولية:

ويشمل التأمني من األرضار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمني من حوادث العمل ومن الرسقة وخيانة األمانة والتأمني عىل السيارات 

ومن املسؤولية املدنية والتأمني الهنديس وغري ذلك مام يدخل عرفاً أو عادة يف التأمني من الحوادث واملسؤولية.

4-التأمني من الحريق:

ويشمل التأمني من األرضار الناتجة عن الحريق واالنفجارات والظواهر الطبيعية واالضطرابات عىل أنواعها وغري ذلك مام يدخل عرفاً أو عادة 

يف التأمني من الحريق.

5-التأمني من أخطار النقل الربي والبحري والجوي:

ويشمل تأمني البضائع واملنقوالت األخرى وأجور الشحن وتأمني أجسام السفن والطائرات وآالتها وملحقاتها واألخطار التي تنشأ عن بنائها أو 

صناعتها أو  استخدامها أو إصالحها أو رسوها مبا يف ذلك األرضار التي تصيب الغري وغري ذلك مام يدخل عرفاً أو عادة يف التأمني من أخطار 

النقل الربي والبحري والجوي.

6-أنواع التأمني األخرى:

وتشمل التأمني من جميع األخطار التي مل ينص عليها يف الفقرات السابقة.

)1( ملادة 41

يجب عىل كل رشكة تأمني أن تودع ىف أحد املصارف العاملة ىف الدولة وديعة كضامن لقيامها بالتزاماتها مقدارها :

1 - مليونا درهم عن فرعي التأمني عىل الحياة واالدخار وتكوين االموال املنصوص عليهام ىف البندين )1( و)2( من املادة )3( من هذا القانون أو أحدهام.

2 - مليون درهم عن كل فرع من فروع التأمني االخري املنصوص عليها ىف املادة )3( من هذا القانون بحيث ال يزيد املجموع عىل ثالثة ماليني 

درهم كحد اقيص وذلك عدا املبلغ املنصوص عليه ىف البند )1( من هذه املادة.. ويجوز بقرار من الوزير زيادة مبالغ الوديعة املنصوص عليها 

ىف البندين السابقني بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمني.. وتكون الوديعة عيل شكل نقود او ما يعادلها من أسهم وسندات لرشكات مؤسسة ىف 

الدولة أو رهن لعقار موجود فيها وذلك كله برشط موافقة الوزير.

وتوضع الوديعة ىف أحد املصارف املعتمدة ىف الدولة بأسم الرشكة وألمر الوزير بصفته اما االرهن العقاري فيؤرش عىل قيده ىف الدائرة املختصة بقيد الرهون مبا 

يفيد ذلك وتزود الوزارة بشهادة رسمية بذلك وتكون عوائد الوديعة النقدية أن وجدت محررة لحساب الرشكة ويجوز مبوافقة الوزير ان تستبدل بالوديعة كلها أو 

بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة املنصوص عليها ىف هذه املادة برشط أن ال تقل قيمتها عن الحد القانوين للوديعة وقت االستبدال.
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التأمني عن الرشكة ويجب إخطار الوزارة عند إبدال املدير بغريه أو بتعديل صالحياته خالل 

خمسة عرش يوماً عىل األكرث من تاريخ اإلبدال أو التعديل.

ويؤدي طالب القيد إىل الوزارة عند تقدميه الطلب الرسم الذي تحدده الالئحة التنفيذية عن 

كل فرع من فروع التأمني التي يرغب يف مبارشتها.

املادة 16

تقوم الوزارة بقيد الرشكة ىف سجل رشكات التأمني بعد التثبت من توفر رشوط القيد.

رخص  التي  التأمني  فروع  فيها  مبيناً  الرشكة  بقيد  شهادة  القيد  طالب  إىل  الوزارة  وتسلم 

للرشكة ىف مبارشتها وتخطر السلطة املختصة ىف اإلمارة املعنية بصورة من الشهادة املذكورة 

وتنرش ىف الجريدة الرسمية.

ويجدد قيد الرشكة سنوياً بعد دفع الرسوم املقررة عىل أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع 

الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاءء صالحية شهادة القيد من كل سنة.

وال يجوز ألية رشكة أن متارس أي نوع من أنواع التأمني غري التي رخص لها مببارشتها وكل 

عقد يتم عىل خالف ذلك يعترب باطاًل وال يحتج بهذا البطالن عىل املؤمن لهم واملستفيدين 

.
)1(

من الوثائق التي أصدرتها الرشكة إال إذا ثبت سوء نيتهم 

1( املادة 17

للوزارة أن ترفض طلب القيد عن كل أو بعض فروع التأمني املبينة ىف الطلب استناداً إىل أحد األسباب اآلتية:

1 - عدم استيفاء بيانات الطلب أو األوراق أو املستندات املرفقه به.

2 - عدم مالءمة األسس الفنية ألسعار العمليات التي تبارشها الرشكة ىف الفرعني املشار إليهام ىف البندين )1( و)2( وكذلك ألسعار عمليات 

التأمني االجباري وغريه مام تفرضه القوانني واللوائح.

3- عدم مراعاة القوانني أو اللوائح أو النظم املعمول بها ىف الدولة.

4 - إذا كان اإلسم التجاري الذي اختارته الرشكة مامثاًل أو مشابهاً إىل درجة تدعو إىل اللبس إلسم رشكة أخرى سبق قيدها.

وللوزارة بدالً من رفض طلب القيد أن تكلف الطالب باستيفاء بيانات الطلب أو تعديله مبا يتفق وأحكام هذه املادة عىل أن يتم ذلك خالل 

ثالثة أشهر عيل األكرث من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل.

ويخطر طالب القيد بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب مسجل وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ انقضاء 

امليعاد املنصوص عليه ىف الفقرة السابقة دون أن يقوم الطالب باستيفاء البيانات أو تعديل الطلب.

وىف جميع األحوال ال يكون للطالب الحق ىف اسرتداد الرسوم املؤداة عن طلب القيد.
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املادة 19

عىل الرشكة أن تخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيري يطرأ عىل بيانات طلب القيد أو عىل الوثائق 

واملستندات املرفقة به وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ حدوث التعديل أو التغيري عيل أن 

يكون اإلخطار مصحوباً بالوثائق واملستندات املؤيدة له مصدقاً عليها من الجهات املختصة.

 )1( البندين  عليها ىف  املنصوص  التأمني  يتناول أسس عمليات  التغيري  أو  التعديل  كان  وإذا 

و)2( من املادة )3( من هذا القانون أو املزايا أو القيود أو الرشوط التي تشملها وثائق التأمني 

املتعلقة بهذه العمليات فيجب عىل الرشكة أن تقدم مع اإلخطار شهادة من خبري ىف رياضيات 

التأمني عىل الحياة بأن االسس أو املزايا أو القيود أو الرشوط سليمة وصالحة للتنفيذ.

وال يجوز أن يعمل بهذه التعديالت أو التغيريات إال بعد الحصول عىل موافقة كتابية بذلك 

.
)1(

من الوزارة 

املادة 22

يشطب بقرار من الوزير قيد الرشكة يف أي من الحاالت اآلتية:

1- إذا توقفت الرشكة عن مزاولة أعاملها ىف الدولة وحررت أموالها طبقاً ألحكام املادة )68( 

من هذا القانون.

2 - إذا صدر قرار باملوافقة عىل تحويل العقود التي أصدرتها الرشكة إىل رشكة أخرى عن 

املادة 18

لطالب القيد أن يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب ويكون التظلم كتابة وخالل ثالثني يوما من تاريخ إخطار الطالب بقرار الرفض.

ويقدم التظلم إىل لجنة الرقابة املنصوص عليها ىف املادة )5( من هذا القانون وتفصل لجنة الرقابة ىف التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه 

إليها ويكون قرارها ىف هذا الشأن نهائياً.

)1( املادة 20

للوزارة أن ترفض طلب التعديل أو التغيري عيل أن تخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه وذلك بكتاب مسجل خالل ثالثني يوماً من تاريخ 

تقديم اإلخطار بالتعديل أو التغيري.

املادة 21

للرشكة أن تتظلم من القرار الصادر برفض التعديل أو التغيري ويكون التظلم كتابة وخالل ثالثني يوماً من تاريخ إخطارها بقرار الرفض.

ويقدم التظلم إىل لجنة الرقابة املنصوص عليها ىف املادة )5( من هذا القانون وتفصل اللجنة املذكورة ىف التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ 

تقدميه إليها ويكون قرارها ىف هذا الشأن نهائياً.
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كل العمليات التي زاولتها بالدولة وذلك طبقاً ألحكام املادتني )66( و)67( من هذا القانون.

3 - إذا صدر حكم بإشهار إفالس الرشكة أو تصفيتها.

4 - إذا تبني أن قيد الرشكة قد تم دون وجه حق.

ويجب عىل الوزارة قبل صدور قرار الشطب أن تخطر الرشكة بكتاب مسجل لتقديم أوجه 

دفاعها كتابة وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإلخطار.

فاذا مل تقدم الرشكة أوجه دفاعها خالل امليعاد املشار إليه ىف الفقرة السابقة أو مل تقتنع الوزارة 

بدفاع الرشكة عرض األمر عىل الوزير ألصدار قرار الشطب عىل أن يكون القرار مسبباً وعيل الوزارة 

إخطار الرشكة بهذا القرار بكتاب مسجل وإبالغ السلطة املختصة باإلمارة املعنية بصورة القرار.

ويكون قرار الشطب كلياً أو جزئياً بحسب األحوال وال ينسحب أثر الشطب الجزيئ إال عىل 

العمليات املنصوص عليها ىف قرار الشطب.

وال يرتتب عىل قرار الشطب آثاره إال بعد صريورته نهائياً إما بعدم التظلم منه ىف امليعاد أو 

.
)1(

برفض التظلم 

املادة )2

التأمني  العمل ىف فروع  الرشكة عن مبارشة  القيد وقف  النهايئ بشطب  القرار  يرتتب عىل 

الصادر ىف شأنها قرار الشطب.

الشطب  وقت  القامئة  العمليات  مبارشة  ىف  باالستمرار  للرشكة  ترخص  أن  للوزارة  ويجوز 

بالرشوط التي تعينها لذلك كام يجوز لها أن تقرر تصفية أعامل الرشكة عىل أن تخطر الوزارة 

السلطة املختصة باإلمارة املعنية باإلجراءات التي تتخذ ىف هذا الشأن.

وتجري التصفية وفقاًً للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للتأمني وتحت رقابة لجنة من ثالثة 

أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير.

1( املادة 23

للرشكة أن تتظلم من القرار الصادر بشطب القيد أمام لجنة الرقابة املنصوص عليها ىف املادة )5( من هذا القانون وذلك خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ إخطارها بهذا القرار. وعىل لجنة الرقابة البت ىف التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه إليها ويكون القرار الصادر ىف هذا الشأن نهائياً.
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وىف جميع األحوال ال يجوز للرشكة التي صدر يف شأنها قرار نهايئ بشطب القيد أن تترصف ىف 

.
)1(

أموالها أو الضامنات املقدمة منها إال بعد اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون 

املادة 26

عىل الرشكة أن تثبت ىف كل ما يصدر عنها من األوراق أو الوثائق أو النرشات أو االعالنات أو 

الكتب أو اللوحات أو املطبوعات وبصورة عامة ىف كل ما يوزع عىل الجمهور رقم قيدها ىف 

سجل رشكات التأمني وتاريخ حصوله مع اإلشارة إىل أنها رشكة خاضعة ألحكام هذا القانون.

.
)2(

واليجوز النرش عن رأس املال املكتتب فيه ما مل يصحبه بيان برأس املال املدفوع 

املادة 27

يحظر عيل أية رشكة أن تنرش ىف الدولة أي بيان من البيانات الواجب تقدميها مبقتيض 

 أحكام هذا القانون إال إذا كانت مشتمالته مطابقة للصورة التي قدمت بها إىل الوزارة.

.
)3(

ويجوز نرش مستخرجات مطابقة متاماً ملشتمالت البيانات األصلية املقدمة إىل الوزارة 

1( املادة 25

يجوز للوزير أن يوقف الرشكة عن قبول أعامل جديدة ملدة ال تتجاوز ستة أشهر عىل أال يخل ذلك بالتزاماتها السابقة عىل قرار اإليقاف وذلك 

ىف أي من الحاالت اآلتية:

1 - إذا مل تحتفظ الرشكة ىف الدولة باألموال املنصوص عليها ىف املادتني )44 و45( من هذا القانون.

2- إذا نقص رأس مال الرشكة املدفوع عن الحد األدىن املقرر ىف املادة )12( من هذا القانون.

3- إذا امتنعت الرشكة عن تنفيذ حكم نهايئ صادر من إحدى املحاكم بالدولة.

4 - إذا امتنعت الرشكة عن تقديم دفاترها أو مستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الوزارة طبقا ألحكام هذا القانون أو رفضت تقديم 

الكشوف والبيانات املفروض عليها تقدميها طبقاً ألحكامه.

5- إذا ثبت من نتيجة املراجعة أو الفحص املشار إليه ىف هذا القانون أن حقوق حملة الوثائق الصادرة من الرشكة مهدده بالضياع أو أن 

الرشكة غري قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها.

6 - إذا ثبت أن الرشكة ال تلتزم بأحكام نظامها أو أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتبلغ كل من السلطة املختصة باإلمارة املعنية والرشكة بالقرار الصادر بوقف الرشكة وىف حالة عدم قيام الرشكة مبعالجة األمور املنسوبة إليها 

خالل مدة اإليقاف املحددة فللوزير أن مينح الرشكة مهلة أخرى ضمن الحد األقيص املنصوص عليه يف هذه املادة مع استمرار وقفها أو أن 

يصدر قراراً بشطب قيدها وفقاًً ألحكام املواد )22 و23 و24( من هذا القانون.

)2( املادة 12

)3( املادة 28

لكل ذي مصلحة أن يطلع عىل البيانات املقيدة بسجل رشكات التأمني وعىل ما تكون الوزارة قد أصدرته من قرارات يف شأن الرشكة وأن يحصل 

عىل صور أو مستخرجات من هذه البيانات أو القرارات بعد أداء الرسم املنصوص عليه ىف الالئحة التنفيذية.
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املادة 29

عىل الرشكة أن ُتطِلع حاميل وثائقها بناء عىل رغبتهم عىل جميع البيانات املتعلقة بوثائقهم 

وأن تسلم نسخة من هذه البيانات ملن يطلبها منهم مقابل تحصيل الرسم املنصوص عليه 

ىف الالئحة التنفيذية.

املادة 1)

ال يجوز لوكيل التأمني مبارشة نشاطه ما مل يكن أسمه مقيداً ىف سجل وكالء التأمني بالوزارة.

ويقدم طلب القيد يف سجل وكالء التأمني إىل الوزارة وفقاًً للرشوط واألوضاع التي يصدر بها 

قرار من الوزير.

وعىل الوزارة ىف حالة قبول الطلب أن تسلم إىل وكيل التأمني شهادة بقيده ىف السجل يبني 

فيها أسمه وعنوانه وتاريخ قيده ىف السجل ورقم القيد وأنواع التأمني املرصح له مبزاولتها 

وتخطر السلطة املختصة باإلمارة املعنية بنسخة من شهادة القيد.

وعىل الوكيل تجديد قيده ىف السجل سنوياً عىل أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم 

.
)1(

املقرر قبل ثالثني يوماً عىل األقل من تاريخ انتهاء مدة صالحية الشهادة 

املادة ))

.
)2(

إذا فقد الوكيل رشطاً من الرشوط املنصوص عليها ىف املادتني السابقتني يشطب قيد أسمه من السجل 

)1( املادة 30

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوكيل التأمني كل من يتوسط أو يعرض أو يربم عقد تأمني لحساب رشكة تأمني مقيدة ىف سجل رشكات 

التأمني بالدولة وذلك نظري مرتب أو مكافأة أو عمولة .وال يعترب وكياًل يف تطبيق أحكام هذا القانون مروجو أو بائعو التأمني العاملون لدي 

رشكات ووكالء التأمني.

املادة 35

ال يجوز لوكيل التأمني أن ميارس العمل لحساب رشكة تأمني ما مل تكن لديه وكالة خاصة منها وطبقاً للرشوط والصالحيات التي يتفق عليها 

بني الطرفني .

)2( املادة 32

يشرتط فيمن يقيد أسمه ىف سجل وكالء التأمني:
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املادة 6)

أن  الرشكات  السجل وعىل هذه  أن تستخدم وكالء غري مقيدين ىف  التأمني  ال يجوز لرشكات 

متسك سجاًل خاصاً تثبت فيه إسم وعنوان كل وكيل يتوسط ىف إجراء عمليات التأمني لحسابها.

املادة 7)

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخرباء الكشف وتقدير االرضار كل من يزاول الكشف 

عىل االرضار الحادثة ىف موضوع التأمني وتقديرها.

وال يجوز الحد أن يزاول مهنة خبري كشف وتقدير أرضار ما مل يكن أسمه مقيدا يف سجل 

خرباء الكشف وتقدير االرضار بالوزارة.

ويصدر بتنظيم القيد ىف السجل املشار اليه يف الفقرة السابقة وتحديد الرشوط التي يجب 

توفرها فيمن يقيد فيه قرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمني.

املادة 8)

يجوز لرشكات التأمني أن تستعني بخرباء من غري املقيدين ىف السجل ىف الحاالت التي تقتيض 

خربة خاصة وعليها ىف هذه الحالة إخطار الوزارة بذلك.

1 - أن يكون متمتعاً بجنسية الدولة.

2 - أن يكون محمود السرية حسن السمعة مل يسبق الحكم عليه ىف جرمية مخلة بالرشف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتبارة أو صدر عفو 

عنه من السلطات املختصة فيام يجوز فيه العفو.

3- أال تقل سنة عن 21 سنة ميالدية و أن يكون كامل األهلية.

4 - أال يكون محكوماً بإشهار إفالسه ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يزاول عمله ىف مقر دائم.

املادة 33

إذا كان وكيل التأمني رشكة فيجب أن تكون مؤسسة ىف الدولة وأن يكون رأساملها مملوكاً بالكامل للمواطنني.

الطبيعي ىف جميع الرشكات املتضامنني ىف رشكات األشخاص إذا كانت الرشكة  الوكيل  ويجب أن تتوفر الرشوط املطلوب توفرها ىف شخص 

رشكة أشخاص.
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املادة 8)

عىل الرشكة أن متسك لكل فرع من فروع التأمني سجاًل خاصاً تقيد فيه جميع وثائق التأمني 

التي تربمها مع بيان أسامء ومحال إقامة املؤمن لهم واألقساط املستوفاة وتاريخ إبرام كل 

.
)1(

وثيقة والتعديالت التى تطرأ عليها وانتقال ملكيتها 

املادة 50

تبدأ السنة املالية لرشكات التأمني ىف أول يناير من كل عام وتنتهي ىف 31 من ديسمرب عىل أن 

تبدأ السنة املالية األوىل من تاريخ إنشاء الرشكة وتنتهي ىف 31 من ديسمرب من السنة التالية.

وعىل الرشكة أن تقدم إىل الوزارة ما يأيت:

1 - ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراجع حسابات عن أعامل كل فرع من فروع التأمني.

2 - حساب األرباح والخسائر.

3- بياناً باإليرادات واملرصوفات واحتياطي التعهدات القامئة واالحتياطي الخاص بالخسائر 

التي مل تتم تسويتها عن كل فرع من فروع التأمني عىل حدة.

4 - تقريراً تفصيلياً عن أعامل التأمني التي قامت بها خالل السنة.

5 - بياناً باألموال التى تحتفظ بها داخل الدولة وفقاًً ألحكام هذا القانون مؤيداً بالوثائق 

التي تطلبها الوزارة.

ويجب أن تكون جميع هذه البيانات واألوراق موقعة من قبل رئيس مجلس إدارة الرشكة وأحد أعضاء 

مجلس اإلدارة املفوضني بالتوقيع أو مدير الفرع إذا كانت الرشكة فرعاً لرشكة أجنبية أو وكياًل عنها.

)1( املادة 47

يف حالة تعدد أنواع التأمني التي متارسها الرشكة يجب عليها ان متسك حسابات مستقلة لكل فرع من فروع التأمني.

وللوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمني أن يكلف الرشكة عالوة عىل ذلك مبسك حساب خاص عن نوع واحد أو أكرث من عمليات التأمني 

التي تدخل ىف فرع واحد.

ويجب عىل كل رشكة أن توزع سنوياً اإليرادات واملرصوفات التي ال ميكن تخصيصها لفرع أو فروع معينة عىل فروع التأمني التي تبارشها.

املادة 49

عىل الرشكة أن متسك لكل فرع من فروع التأمني سجاًل خاصاً تقيد به جميع مطالبات التعويض التي تقدم إليها مع بيان تاريخ تقديم كل 

مطالبة وإسم مقدمها وعنوانه وىف حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
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املادة 51

يجب أن تقوم كل رشكة مبراجعة حساباتها سنويا بواسطة مراجع حسابات مقيد ىف سجل 

 املحاسبني واملراجعني بالدولة ممن تتوفر فيهم الرشوط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

 وال يجوز أن يكون املراجع عضواً ىف مجلس إدارة الرشكة أو من بني مديرها أو موظفيها .

وعىل الرشكة أن تضع تحت ترصف املراجع جميع الدفاتر واملستندات والبيانات التي يراها 

رضورية للقيام مبهمته .

املادة 52

عىل مراجع الحسابات أن يتحقق من أن ميزانية الرشكة وحسابات األرباح والخسائر وبيان 

االيرادات واملرصوفات والتعهدات القامئة واالحتياطيات واألموال التي يجب أن تحتفظ بها 

داخل الدولة قد أعدت عىل الوجه الصحيح وانها متثل الحالة املالية للرشكة متثياًل صحيحاً.

التأمني املنصوص عليها  التى تبارش عمليات  القامئة للرشكات  التعهدات  وبالنسبة إىل تقدير 

ىف البندين )1( و)2( من املادة )3( يجب أن يقوم به خبري ىف رياضيات التأمني عىل الحياة.

وعىل املراجع أن يتأكد من سالمة التوزيع املنصوص عليه ىف الفقرة )3( من املادة )47( وأن 

يقدم تقريراً بذلك إىل الرشكة التى عليها أن ترسل صورة منه إىل الوزارة.

املادة )5

التى  باملستندات واألوراق  املتعلقة  البيانات واملعلومات  الوزارة  عىل الرشكة أن تقدم إىل 

يتطلب القانون تقدميها وعليها كذلك تقديم االيضاحات الالزمة عن الشكاوي التي تتلقاها 

الوزارة من حملة الوثائق أو املستفيدين منها أو غريهم يف شأن عمليات التأمني التي تبارشها 

.
)1(

الرشكة داخل الدولة 

1( املادة 54

للوزارة أن تقوم بفحص أعامل الرشكة إذا قام لديها من األسباب ما يحملها عىل االعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الرشكة 

أصبحت غري قادرة عيل الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أحكام هذا القانون.

وىف حالة تعيني خبري من غري موظفي الحكومة إلجراء هذا الفحص تلتزم الرشكة باتعابه.
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املادة 55

ال يجوز للرشكات التي تبارش فروع التأمني املنصوص عليها ىف البندين )1( و)2( من املادة 

)3( من هذا القانون أن متيز بني وثيقة واخري من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيام 

من  ذلك  بغري  أو  الوثائق  توزع عىل حملة  التي  األرباح  مبقدار  أو  التأمني  بأسعار  يتعلق 

االشرتاطات ما مل يكن هذا التمييز نتيجة اختالف ىف فرص الحياة بالنسبة إىل الوثائق التي 

ملدة الحياة دخل فيها ويستثني من ذلك:

1 - وثائق اعادة التأمني.

2 - وثائق التأمني عىل مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقا لجداول االسعار املبلغة للوزارة.

3 - وثائق التأمني برشوط خاصة عىل حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم 

.
)1(

مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتامعية أخرى 

املادة 60

الفحص والتقدير املشار  بنتيجة  الخبري  الوزارة صورة من تقرير  عىل الرشكة أن ترسل إىل 

اليهام ىف املادتني )57( و)58( وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء املدة التي أجري عنها 

الفحص مصحوبة مبا يأيت:

1 - بيان عن وثائق التأمني سارية املفعول التي ابرمتها الرشكة ىف الداخل أو ىف الخارج ىف 

تاريخ إجراء الفحص فاذا كانت الرشكة اجنبية اقترص البيان عىل الوثائق التي أبرمت داخل 

الدولة أو التي تنفذ فيها.

2 - إقرار من املسؤولني عن إدارة الرشكة بأن جميع البيانات واملعلومات الالزمة للوصول إىل 

1( املادة 56

يجوز للوزارة بعد أخد رأي اللجنة العليا للتأمني أن ترخص للرشكة بناء عىل طلبها ىف إصدار وثائق بتخفيضات عن األسعار العادية إذا وجدت 

أسبابا تربر ذلك.
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تقرير صحيح قد وضعت تحت ترصف الخبري.

املادة  هذه  ىف  عليها  املنصوص  االشهر  ستة  انقضاء  بعد  الوزير  من  بقرار  ويجوز 

التقرير عىل أال تتجاوز هذه املهلة ثالثة  إعطاء مهلة اضافية للرشكة لتقديم هذا 

.
)1(

أشهر أخرى 

املادة 62

الحياة واالدخار وتكوين األموال  التأمني عىل  التي تبارش عمليات  ال يجوز للرشكات 

أن تقتطع بصفة مبارشة أو غري مبارشة أي جزء من أموالها املقابلة اللتزاماتها الناشئة 

عن وثائق التأمني لتوزيعة بصفة ربح عىل املساهمني أو حملة الوثائق أو ألداء أي 

مبلغ يخرج عن التزاماتها مبوجب وثائق التأمني التى اصدرتها ويقترص توزيع االرباح 

عىل مقدار املال الزائد الذي يعينه الخبري ىف تقريره بعد إجراء الفحص املشار إليه ىف 

املادة )57(.

وىف تطبيق أحكام هذه املادة يجوز اعتبار أموال الرشكة داخل الدولة وىف الخارج وحدة 

واحدة وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )41(.

1(املادة 57

عىل الرشكات التي تبارش فروع التأمني املنصوص عليها ىف البندين )1( و)2( من املادة )3( من هذا القانون فحص املركز لكل فرع من فروع 

التأمني التي تبارشها وأن تقدر قيمة االلتزامات القامئة لكل منها مرة كل ثالث سنوات عىل األقل بواسطة خبري ىف رياضيات التأمني عىل الحياة.

ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمني التى أبرمتها الرشكة داخل الدولة وىف الخارج كل عىل حده فاذا كانت الرشكة أجنبية اقترص التقدير 

عىل العمليات التى أبرمت عقودها داخل الدولة أو التى تنفذ فيها.

املادة 58

يجب إجراء التقدير املشار إليه ىف املادة السابقة كلام أرادت الرشكة فحص حالتها املالية بقصد تحديد نسب األرباح التي توزع عىل املساهمني 

أو حملة الوثائق أو كلام أرادت االعالن عن مركزها املايل.

ويجوز للوزارة بعد موافقة لجنة الرقابة أن تطلب إجراء هذا التقدير ىف أي وقت قبل ميض ثالث سنوات برشط أن يكون قد انقيض عام عىل 

األقل من تاريخ آخر فحص.

املادة 61

للوزارة إذا تبني لها ان تقرير الخبري ال يدل عىل حقيقة الحالة املالية للرشكة أن تأمر باعادة الفحص عىل نفقة الرشكة بواسطة خبري ىف رياضيات 

التأمني عىل الحياة تختاره لهذا الغرض.
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املادة )6

يحظر عىل الرشكات التي تبارش عمليات التأمني عىل الحياة واإلدخار وتكوين األموال أن 

تصدر سندات ادخار ملدة تجاوز ثالثني سنة فاذا كانت مدة السند خمسا وعرشين سنة أو 

أكرث فال يجوز أن تقل قيمة اسرتداده بعد السنة الخامسة والعرشين عن مقدار االحتياطي 

الحسايب الكامل.

ويجب أن تكون االقساط التى يلتزم بها حملة سندات االدخار متساوية القيمة أو 

تنازلية.

املادة 70

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف 

درهم وال تجاوز خمسني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل عضو مجلس إدارة أو 

مدير أو وكيل لرشكة تأمني وبصورة عامة كل شخص يعرض وثائق تأمني أو يربمها أو يتوسط 

فيها قبل قيد الرشكة يف سجل رشكات التأمني وفقاًً ألحكام هذا القانون أو يقوم بأعامل 

 ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم 
)1(

تأمني جديدة بعد صدور القرار بشطب القيد 

بعمليات تأمني عن غري الفروع التي صدرت بها شهادة القيد.

1( املادة 22

يشطب بقرار من الوزير قيد الرشكة يف أي من الحاالت اآلتية:

1- إذا توقفت الرشكة عن مزاولة أعاملها ىف الدولة وحررت أموالها طبقاً ألحكام املادة )68( من هذا القانون.

2 - إذا صدر قرار باملوافقة عىل تحويل العقود التي أصدرتها الرشكة إىل رشكة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالدولة وذلك طبقاً ألحكام 

املادتني )66( و)67( من هذا القانون.

3 - إذا صدر حكم بإشهار إفالس الرشكة أو تصفيتها.

4 - إذا تبني أن قيد الرشكة قد تم دون وجه حق.

ويجب عىل الوزارة قبل صدور قرار الشطب أن تخطر الرشكة بكتاب مسجل لتقديم أوجه دفاعها كتابة وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ 

اإلخطار.

فاذا مل تقدم الرشكة أوجه دفاعها خالل امليعاد املشار إليه ىف الفقرة السابقة أو مل تقتنع الوزارة بدفاع الرشكة عرض األمر عىل الوزير ألصدار 

قرار الشطب عىل أن يكون القرار مسبباً وعيل الوزارة إخطار الرشكة بهذا القرار بكتاب مسجل وإبالغ السلطة املختصة باإلمارة املعنية بصورة 

القرار.

ويكون قرار الشطب كلياً أو جزئياً بحسب األحوال وال ينسحب أثر الشطب الجزيئ إال عىل العمليات املنصوص عليها ىف قرار الشطب.

وال يرتتب عىل قرار الشطب آثاره إال بعد صريورته نهائياً إما بعدم التظلم منه ىف امليعاد أو برفض التظلم.
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املادة 71

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز شهراً واحداً وبغرامة ال تقل عن خمسامئة درهم وال تجاوز عرشة 

آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل وكيل تأمني يبارش عمليات التأمني لحساب رشكات 

مقيدة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون مقيداً يف سجل وكالء التأمني.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها خرباء الكشف وتقدير األرضار إذا بارشوا عملهم قبل قيدهم يف السجل.

املادة 72

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تجاوز خمسة آالف درهم كل من يخالف أحكام 

املواد )29( و)26( و)38( من هذا القانون.

املادة )7

تضاعف العقوبات املنصوص عليها ىف املواد )70 و71 و72( من هذا القانون إذا تكررت املخالفة.

املادة )7

يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسامئة درهم وال تجاوز خمسة آالف درهم كل من تأخر يف 

تقديم البيانات الواجب تقدميها وفقاًً ألحكام هذا القانون عن املواعيد املحددة لذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أمتنع عن تقديم الدفاتر واألوراق واملستندات ملندويب الوزارة الذين 

لهم حق االطالع عليها وفقاًً ألحكام هذا القانون أو القرارات املنفذة له فضاًل عن الحكم بتسليم 

الحكم  يعني  تهديدية  بغرامة  السابقتني  الحالتني  الحكم ىف  يجوز  ذلك  األوراق وعالوة عىل  هذه 

مقدارها عن كل يوم من أيام التأخري أو االمتناع برشط أال تجاوز ألف درهم عن اليوم الواحد.

هذا مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )22( املتعلقة بشطب القيد.

املادة 75

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تجاوز خمسة آالف درهم كل من عقد أو عرض 
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األسعار  خالف  عىل  الحياة  عىل  تأمني  عمليات  القانون  هذا  ألحكام  خاضعة  رشكة  بإسم 

والرشوط املبلغة إىل الوزارة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب مخالفة ألحكام املواد )13 و19 و26 و27 و48 و55( 

من هذا القانون.

املادة 76

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب عىل كل إقرار أو إخفاء 

متعمد بقصد الغش ىف البيانات أو ىف املحارض أو يف األوراق األخرى التي تقدم للوزارة أو 

التي تصل إىل علم الجمهور بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز ثالث سنوات 

وبغرامة ال تقل عن ألفي درهم وال تجاوز عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1984/3/20.

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم )137(.
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قانون اتحادي رقم )5) لسنة )198م 
يف شأن

مزاولة غري األطباء والصيادلة لبعض املهن الطبية

املادة )1

التي  الطبية  املهنة  تقتضيه  ما  عمله  أداء  يف  يتوخى  أن  املهنة  مبزاولة  له  من رخص  عىل 

الدقة واألمانة، وأن يعمل عىل املحافظة عىل كرامة ورشف املهنة، وأن يلتزم  ميارسها من 

.
)1(

بالواجبات واملسئوليات التي يحددها قرار الوزير وفقاًً لحكم املادة )3( من هذاالقانون 

املادة )1

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات، وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف درهم وال تزيد عىل عرشة 

آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني:

1 - كل من مل تتوفر فيه الرشوط القانونية التي تخوله حق الحصول عىل ترخيص مبزاولة 

مهنة طبية إذا زاول عماًل من األعامل التي تندرج تحت هذه املهنة. 

2- كل من قدم وثائق أو بيانات غري صحيحة أو لجا إىل طرق غري مرشوعة ترتب عليها منحه 

ترخيصاً دون وجه حق. 

3- كل شخص غري مرخص له مبزاولة املهنة الطبية يستعمل نرشات أو لوحات أو الفتات أو 

أية وسيلة أخرى من وسائل النرش إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور عىل اإلعتقاد 

بأن له الحق يف مزاولة املهنة الطبية.

1 -  املادة 3 يقصد باملهن الطبية التي يجوز لغري األطباء والصيادلة مبزاولتها املهن الواردة يف الجدول املرفق بهذا القانون.

وتحدد بقرار من الوزير املؤهالت والرشوط الواجب توفرها للحصول عىل ترخيص مبزاولة كل مهنة ، وكذلك الواجبات واملسئوليات التي يجب 

عىل املرخص له مبزاولة املهنة الطبية االلتزام بها.
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4-كل من رخص له يف مزاولة املهنة الطبية استخدم شخصاً غري مرخص له مبزاولة هذه املهنة 

يف القيام بعمل من أعاملها.

ويف جميع األحوال يجوز للوزير بناء عىل محارض التحقيق إصدار قرار بغلق املكان الذي خصصه 

املخالف ملزاولة املهنة الطبية وذلك بصفة مؤقتة إىل أن يصدر الحكم يف الجرمية املنسوبة إليه.

املخصص  املكان  بغلق  املقررة،  العقوبة  عن  فضاًل  الحكم،  وجب  املخالف  أدين  فإذا 

 ملزاولة املهنة الطبية ومصادرة ما به من أدوات ومواد تتعلق مبزاولة املهنة. 

ويعترب الرتخيص الصادر مبزاولة املهنة للمحكوم عليه منتهياً كام يشطب إسمه من السجل 

وذلك كله إعتباراً من تاريخ صريورة الحكم.

املادة 15 

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تقل عن ألف 

فيه  توفرت  من  كل  العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو  درهم  خمسةآالف  عىل  تزيد  وال  درهم 

الرشوط القانونية التي تخولهحق الحصول عىل ترخيص مبزاولة املهنة ثم زاولها قبل الحصول 

عىل الرتخيص، ويجوز للمحكمة فضاًل عن الحكم بالعقوبة املقررة أن تحكم بغلق املكان 

الذي خصصه املخالف ملزاولة املهنة الطبية.

املادة 18

للوزارة حق التفتيش عىل األماكن التي تزاول فيها املهن الطبية ويكون للموظفني الذين يصدر 

بتحديدهم لهذا الغرض قرار من وزير العدل بناء عىل اقرتاح وزير الصحة، صفة الضبطية 

القضائية يف إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاًله.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1984/3/17م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 136.
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مرسوم بقانون اتحادي رقم )9) لسنة )198م
يف شأن

تنظيم صيد الطيور والحيوانات

املادة األوىل 

يحظر داخل الدولة صيد الطيور الربية والبحرية مبختلف أنواعها ومنها الحامم والصفارد 

والعصافري. كام يحظر جمع بيضها أو إتالفه، ويستثنى من ذلك طائر اللوه. 

املادة 2 

ال يجوز صيد الحيوانات اآلتية: 

1 - الظباء بجميع أنواعها. 2 - بقر الوحش. 3 - األرانب. 4 - الضب. 

املادة ) 

أشهر  ستة  عىل  تزيد  ال  مدة  بالحبس  بقانون  املرسوم  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب   - أ 

وبغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عىل خمسة آالف درهم وتضاعف العقوبة يف حالة العود. 

ب - ويف جميع األحوال يحكم مبصادرة وسائل الصيد والركوب وأي أدوات أو وسائل أخرى 

استعملت يف ارتكاب الجرمية. 

ج - ويعاقب الرشيك بذات العقوبات املقررة للفاعل االصيل كام يعاقب عىل الرشوع يف 

ارتكاب أية جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون بذات العقوبة املقررة 

للجرمية ذاتها. 

�شدر هذا املر�شوم بقانون بتاريخ 1983/12/19م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 133 �ص 11. 
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قانون اتحادي رقم ))) لسنة )198م
يف شأن

مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية

املادة 2 

ال يجوز ألي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما مل يكن حاصاًل عىل ترخيص بذلك وفق أحكام 

هذا القانون.

ويشرتط فيمن يطلب هذا الرتخيص ما يأيت:

1 – أن يكون حائزاً عىل شهادة الصيدلة األساسية من معهد عال أو كلية أو جامعة معرتف بها.

شهادة  عىل  تيل حصوله  سنتني  عن  تقل  ال  مدة  الصيدلة  مهنة  مارس  قد  يكون  أن   –  2

الصيدلة األساسية وذلك إذا كان طالب الرتخيص من غري املتمتعني بجنسية الدولة.

3 – أال يكون محكوماً عليه يف جرمية مخلة بالرشف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه إعتباره 

أو صدر عفو عنه من السلطات املختصة.

4 – أن يجيد اللغة العربية وإحدى اللغات األجنبية قراءة وكتابة.

5 – أن يجتاز االمتحان الذي تجريه الوزارة لهذا الغرض وفق القواعد التي يصدر بها قرار 

من الوزير بعد أخذ رأي لجنة الرتاخيص.

املادة ) 

ال يجوز ألي شخص أن يزاول مهنة مساعد صيديل ما مل يكن حاصاًل عىل ترخيص بذلك وفق 

أحكام هذا القانون.

ويشرتط فيمن يطلب هذا الرتخيص ما يأيت:

1 – أن يكون حاصاًل عىل شهادة مساعد صيديل معرتف بها.

2 – أن يكون قد مارس مهنته مدة ال تقل عن سنتني يف إحدى املؤسسات الصيدالنية وتحت 
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إرشاف صيديل مرخص.

3 – أال يكون محكوماً عليه يف جرمية مخلة بالرشف أو باألمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره 

أو صدر عفو عنه من السلطات املختصة.

4 – أن يجيد اللغة العربية وإحدى اللغات األجنبية قراءة وكتابة.

5 – أن يجتاز االمتحان الذي تجريه الوزارة لهذا الغرض ووفق القواعد التي يصدر بها قرار 

من الوزير بعد أخذ رأي لجنة الرتاخيص.

املادة ) 

إليه يف  املشار  الرتخيص  الحصول عىل  ترفق بطلب  أن  التي يجب  الوثائق  بتحديد  يصدر 

املادتني السابقتني قرار من الوزير.

املادة 5 

للصيديل املرخص أن يستعني يف أداء عمله مبساعد صيديل ممن توفرت فيه الرشوط املنصوص 

عليها يف املادة 3 من هذا القانون. وله كذلك أن يقبل لديه يف املؤسسة الصيدالنية طالب 

كليات الصيدلة أو مساعدي الصيادلة الذين مل يستوفوا مدة التمرين برشط موافقة الوزارة، 

وعىل أن يكون مسئوالً عن الخطأ الذي يصدر عنهم.

املادة 7 

تكون  أن  مبراعاة  السابقة  املادة  يف  عليها  املنصوص  اختصاصاتها  الرتاخيص  لجنة  تبارش 

األولوية يف الرتاخيص التي تويص مبنحها للمتمتعني بجنسية الدولة ثم للمتمتعني بجنسية 

إحدى الدول العربية ثم للمتمتعني بجنسية إحدى الدول األخرى.

املادة 9 

ينشأ بالوزارة سجل يقيد فيه الصيادلة ومساعدوهم الذين رخص لهم مبزاولة املهنة وفق 
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أحكام هذا القانون.

ويصدر قرار من الوزير بتحديد منوذج هذا السجل والبيانات التي يتضمنها.

املادة 11 

إال مبوجب وصفة طبية  ال يجوز للصيديل املرخص أن يرصف دواء أو مستحرضاً صيدالنياً 

مكتوبة بخط واضح تحمل إسم الطبيب الذي أصدرها وختمه وتوقيعه وتاريخ تحريرها 

عىل أن يكون هذا الطبيب مرصحاً له ب البرشي أو البيطري يف الدولة.

فإذا كانت الوصفة الطبية تتضمن عقاقري مام نص عليها يف إحدى الجداول امللحقة بهذا 

القانون فال يجوز للصيديل املرخص رصفها إال إذا استوفت البيانات املشار إليها يف الفقرة 

السابقة فضاًل عام يأيت:

1 – أن تكون الوصفة الطبية مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة ومحررة عىل النموذج املعد لذلك.

2 – أن تكون مكتوبة مبادة غري قابلة للمحو أو التغيري.

3 – أن تتضمن الوصفة تحديد مقدار الدواء باألرقام والحروف وطريقة استعامل هذا الدواء 

وإسم املريض ومحل اقامته.

4 – أال يكون قد مىض عىل تحريرها أكرث من يومني.

5 – أال تزيد الجرعة املوصوفة عام ورد بدساتري األدوية وأال تجاوز مدة استعاملها ثالثة أيام.

يباع من صيدلية ألخرى أو إلحدى  املادة عىل ما  الفقرة األوىل من هذه  وال يرسي حكم 

املؤسسات الصحية.

املادة 12 

الجرعات  من  أكرب  بكمية  بيعها  أو  أو رصفها  السموم  إعطاء  املرخص  للصيدلـي  يجوز  ال 

الطبية املقررة بدساتري األدوية.
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املادة )1 

ال يجوز للصيديل املرخص أن يبدل أو يغري شيئاً مام ورد يف الوصفة الطبية إال بعدأخذ رأي 

الطبيب الذي أصدرها.

كام ال يجوز بغري موافقة الطبيب الذي أصدر الوصفة الطبية أن يكرر رصف أدوية تحتوي 

عىل  االعتياد  يؤدي  أو  الجسم  يف  الرتاكم  خاصية  لها  أو  مجهضة  أو  مخدرة  عنارص  عىل 

استعاملها إىل اإلدمان عليها.

املادة )1 

إذا وجد الصيديل املرخص خطأ أو سهواً يف الوصفة الطبية املقدمة إليه أو خامره شك يف 

شأن بعض بياناتها، كان عليه أن يتصل رساً بالطبيب الذي أصدرها لتجلية ذلك وأن يعيدها 

إليه إذا مل يقبل اإليضاحات التي قدمها، ويف هذه الحالة يجب عىل الطبيب أن يضع خطا 

تحت األمر محل الخالف يف الوصفة الطبية، وأن يوقع قرينه.

املادة 15 

عىل الصيديل املرخص ان يسجل الوصفات الطبية التي رصفها يف سجل يعد لهذا الغرض وأن 

ميهرها بخاتم الصيدلية بعد أن يثبت عىل كل وصفة رقم تسجيلها يف السجل املذكور ومثن 

الدواء الذي استوفاه ممن قدمها ثم يردها إليه أو يعطيه نسخة منها بالرشوط ذاتها إذا 

تطلب االمر أن يحتفظ بها.

املادة 16 

عىل الصيديل املرخص أن يؤدي عمله وفق أصول املهنة وتقاليدها وأن يحافظ عىل رشفها 

ويكتم أرسارها . وعليه بوجه خاص:

1 – أن ميتنع عن القيام بأي عمل يؤدي إىل الحط من كرامة املهنة كاملزاحمة غري املرشوعة.

2 – أال يطلع أحداً عىل األمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية املقدمة إليه أو التي تكون 
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قد اتصلت بعمله عىل أي نحو آخر بسبب مامرسته ملهنته.

3 – أن يتقيد بالقوانني واللوائح والنظم املعمول بها يف شأن املهنة.

4 – أن يحيط السلطات املختصة علاًم باألمراض السارية التي تتصل بعمله.

5 – أن يتفرغ للعمل يف الصيدلية التي يكون مسئوالً عن إدارتها.

املادة 17 

يحظر عىل الصيديل املرخص أن يرتكب عماًل يتضمن إخالالً بواجبات املهنة أو خروجاً عىل 

مقتىض األمانة أو الرشف يف النهوض مبسؤولياتها.

ويندرج تحت ذلك بوجه خاص ما يأيت:

طريق  عن  صيدليته  من  األدوية  عىل رشاء  تشجيعهم  أو  إغراؤهم  أو  املرىض  إغواء   –  1

االتفاق مع شخص أو هيئة عىل ذلك.

2 – إحتكار األدوية أو حبسها عن التداول أو إخفاؤها أو بيعها بأكرث من السعر املقرر لها.

3 – تغيري الدواء كاًم أو نوعاً عىل خالف األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون.

4 – بيع النامذج الطبية املجانية أو األدوية الفاسدة أو التي انتهى مفعولها.

5 – مزاولة األعامل الطبية أو أعامل التمريض عدا ما يتعلق منها باإلسعافات األولية التي 

تقتضيها ظروف الحال.

6 – رصف وصفات طبية برمز أو إشارة غري متفق عليها علمياً.

7 – االتفاق مع طبيب عىل كتابة وصفات بطريقة خاصة أو بعالمات أخرى متفق عليها بينهام.

8 – إنتقاد أو تجريح الطبيب الذي أصدر الوصفة الطبية أمام الغري.

املادة 18 

ال يجوز ألي شخص فتح صيدلية إال إذا حصل عىل ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون.
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املادة 19 

يشرتط للرتخيص بفتح صيدلية ما يأيت:

1 – أن يكون طالب الرتخيص متمتعاً بجنسية الدولة.

2 – أن تكون الصيدلية تحت إدارة صيديل مرخص.

3 – أال تقل مسافة أقرب طريق بني الصيدلية املطلوب الرتخيص بفتحها وأي صيدلية أخرى 

عن مائتي مرت.

4 – أن تكون الصيدلية مستوفية للرشوط الصحية والفنية التي يحددها الوزير.

املادة 21 

تقوم الجهة اإلدارية املختصة بالوزارة بإجراء الكشف عىل املكان الذي ستتخذه الصيدلية 

التي  الجهة أن تتحقق من توفر الرشوط  لها. وعىل هذه  الرتخيص بفتحها مقراً  املطلوب 

يتطلبها القانون يف هذا املكان، وأن ترفع تقريراً بذلك إىل لجنة الرتاخيص.

املادة 22 

التنازل عنه للغري، ويعترب الرتخيص منتهياً  يكون الرتخيص بفتح الصيدلية شخصياً، وال يجوز 

بقوة القانون إذا انتقلت ملكية الصيدلية إىل شخص آخر ووجب الحصول عىل ترخيص جديد.

ويف جميع األحوال يكون الرتخيص بفتح الصيدلية ملدة سنة قابلة للتجديد أو ملدد أخرى مامثلة.

املادة )2 

ال يجوز بغري موافقة الوزارة نقل الصيدلية من مكان إىل آخر أو إجراء أي تغيري يف مخططها.

املادة )2 

يجب أن يكون إسم الصيدلية مكتوباً باللغة العربية عىل لوحة ظاهرة وبأحرف كبرية.
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املادة 25 

يعترب الرتخيص بفتح الصيدلية منتهياً بقوة القانون يف أي من األحوال اآلتية:

1 – انتقال ملكية الصيدلية الصادر يف شأنها الرتخيص إىل شخص آخر.

2 – بقاء الصيدلية مغلقة ستة أشهر متتالية بغري عذر تقبله لجنة الرتاخيص.

3 – عدم مبارشة العمل يف الصيدلية خالل ستة أشهر من تاريخ الرتخيص بفتحها.

املادة 26 

ال يجوز أن يرخص لشخص واحد بفتح أكرث من صيدليتني يف الدولة ، كام ال يجوز ألي صيديل 

يعمل يف الحكومة أو يف إحدى مؤسساتها أن يفتح صيدلية أو أن يديرها أو أن يعمل فيها 

عىل أي نحو آخر.

املادة 27 

اذا تغيب الصيديل املرخص عن الصيدلية املسئول عن إدارتها وجب أن يعهد مبسؤوليتها 

واإلرشاف عليها إىل صيديل آخر مرخص له مبزاولة مهنة الصيدلة عىل أال تزيد مدة الغياب 

عن ستني يوماً خالل السنة الواحدة سواء أكانت هذه املدة متصلة أم متقطعة وبرشط أن 

يكون يف الصيدلية مساعد صيديل مىض عىل عمله فيها ثالث أشهر عىل األقل.

املادة 28 

األدوية  خزن  سوى  آخر  غرض  ألي  أو  طبية  لعيادة  مكاناً  الصيدلية  تتخذ  أن  يجوز  ال 

واملستحرضات الطبية وتجهيزها وبيعها واإلتجار يف أدوات الزينة والعطور وأغذية األطفال 

والحليب الطبي ومبيدات الحرشات املنزلية واآلالت الطبية والجراحية والبرصية واملخربية 

وأدوات ومواد طب األسنان ومعاجني وفرش األسنان والحالقة وما شابهها.
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املادة 29 

ال يجوز أن يكون ألي صيدلية منفذ يتصل بعيادة طبية أو مبحل تجاري أو مبسكن أو بأي 

مكان آخر ال يرتبط بنشاطها.

املادة 1) 

يجب أن تحفظ األدوية يف الصيدلية يف حالة جيدة وطبقاً للرشوط الفنية الخاصة بذلك، وال 

يجوز أن تعرض فيها أي أدوية انتهت صالحية استعاملها.

املادة )) 

ال يجوز ألي شخص أن يفتح مستودعاً لألدوية إال إذا حصل عىل ترخيص بذلك وفق أحكام 

هذا القانون.

املادة 5) 

يشرتط للرتخيص بفتح مستودع لألدوية ما يأيت:

1 – أن يكون طالب الرتخيص متمتعاً بجنسية الدولة.

2 – أن يكون املستودع تحت إدارة صيديل مرخص.

3 – أن يكون املستودع مستوفياً للرشوط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

املادة 6) 

الرتاخيص  بذلك إىل لجنة  أن يقدم طلباً  بفتح مستودع لألدوية  الرتخيص  عىل من يطلب 

مشتماًل عىل ما يأيت:

1 – إسم طالب الرتخيص وجنسيته وسنه ومحل إقامته.
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2 – رقم وتاريخ الرتخيص مبزاولة مهنة الصيدلة الصادر للصيديل املسئول عن إدارة املستودع 

املطلوب الرتخيص بفتحه.

3 – الوثائق التي ترفق بطلب الرتخيص والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

املادة 7) 

يتم الكشف عىل املكان الذي سيتخذ مقراً ملستودع األدوية عىل النحو املنصوص عليه يف 

املادة 21 من هذا القانون.

املادة 8) 

يكون الرتخيص بفتح مستودع األدوية شخصياً، وال يجوز التنازل عنه للغري ويعترب الرتخيص منتهياً 

بقوة القانون إذا انتقلت ملكية املستودع إىل شخص آخر ووجب الحصول عىل ترخيص جديد.

للتجديد ملدة أو ملدد  الرتخيص بفتح املستودع ملدة سنة قابلة  ويف جميع األحوال يكون 

أخرى مامثلة.

املادة 9) 

أحكام هذا  بها وفق  املرخص  األدوية  أصحاب مستودعات  فيه  يقيد  بالوزارة سجل  ينشأ 

القانون ويصدر بتحديد منوذج هذا السجل والبيانات التي يتضمنها والجهة اإلدارية التي 

تقوم بتنظيمه واإلرشاف عليه قرار من الوزير.

املادة 0) 

ال يجوز ألي شخص أن يستورد أدوية أو مستحرضات صيدالنية أو مواد كياموية من أي نوع 

ما مل يكن مالكاً ملستودع أدوية مرخص وحصل عىل إذن باستريادها وفق أحكام هذا القانون 

الكياموية  املواد  أو  الصيدالنية  املستحرضات  أو  األدوية  عىل  جمركياً  التخليص  يجوز  وال 
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املستوردة ما مل يكن إذن االسترياد مرفقاً مبعاملة التخليص.

وعىل الدائرة الجمركية املعنية أن تسرتد إذن االسترياد بعد انتهاء عملية التخليص وأن تعيده 

إىل الوزارة بعد التأشري عليه مبا يفيد وصول األدوية أو املستحرضات الصيدالنية أو املواد 

الكياموية املستوردة وتسليمها إىل صاحب الحق فيها.

املادة 1) 

إذا كان صاحب مستودع األدوية وكياًل عن جهة تنتج األدوية أو املستحرضات الصيدالنية أو 

املواد الكياموية التي يطلب استريادها فال يجوز أن يرخص له باستريادها إال من هذه الجهة 

ذاتها ودون وساطة من الغري.

املادة 2) 

واملستحرضات  األدوية  فيه  يقيد  عام  بسجل  يحتفظ  أن  األدوية  مستودع  صاحب  عىل 

التي تم رصفها  للمستودع وتاريخ ورودها واملقادير  الواردة  الكياموية  الصيدالنية واملواد 

من املستودع يوما بيوم.

كام يجب عليه أن يحتفظ بسجل خاص للعقاقري السامة والنفسية والخطرة.

بإدارة  إليه  املعهود  الصيديل  السابقتني  الفقرتني  يف  إليهام  املشار  السجلني  مبسك  ويقوم 

املستودع ويكون مسئوالً عن تنظيمها وعن صحة البيانات املثبتة فيهام.

املادة )) 

ال يجوز لصاحب مستودع األدوية وال للصيديل املسئول عن إدارته، أن يبيع ألي صيدلية 

انتهت املدة املقررة لصالحيته  أو يعطيها عينة طبية أو دواء أو مستحرضاً غري مسعر أو 

لالستعامل كام ال يجوز أليهام التواطؤ مع األطباء أو الصيادلة بقصد تحقيق منفعة شخصية 

عىل خالف أحكام هذا القانون.
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املادة )) 

األدوية  يبيع  أن  إدارته  عن  املسئول  للصيديل  وال  األدوية  مستودع  لصاحب  يجوز  ال 

إال إىل مؤسسة صيدالنية أو طبية أو عالجية، كام يحظر عليهام بيع املواد الكياموية 

املستعملة يف الصناعة أو الزراعة إال ملن يرصح له بذلك من الجهات الحكومية ذات 

االختصاص.

وترسي يف شأن املستودع حكم املادة 28 من هذا القانون.

املادة 5) 

أو  السموم  يبيع  أن  إدارته  عن  املسئول  للصيديل  وال  األدوية  مستودع  لصاحب  يجوز  ال 

يرصفها أو يسلمها مبقادير تزيد عىل الجرعة الطبية املقررة بدساتري األدوية ما مل يكن ذلك 

لصيديل مرخص مسئول عن إدارة صيدليته أو لطبيب مرخص وفقاًً للقانون أو لشخص رخص 

له باستعامل مادة سامة يف املهنة التي ميتهنها.

ويجب دامئاً أن يلصق عىل الغالف الخارجي لكل دواء أو مستحرض يف املستودع رقمه 

وسعره.

املادة 6) 

عىل صاحب مستودع األدوية والصيديل املسئول عن إدارته مراعاة أحكام القوانني واللوائح 

والنظم املعمول بها يف شأن استرياد األدوية وتخزينها وتوزيعها وحفظها.

املادة 7) 

ال يجوز ألي شخص أن يفتح مصنعاً لألدوية إال إذا حصل عىل ترخيص بذلك وفق أحكام 

هذا القانون.
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املادة 8) 

مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم 1 لسنة 1979 م. يف شأن تنظيم شئون الصناعة 

يشرتط للرتخيص بفتح مصنع لألدوية ما يأيت:

كيميائية وتعقيمية وجرثومية ومستوفياً  إنتاج ومخابر  أقسام  أن يكون محتوياً عىل   – 1

للرشوط الفنية والصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

2 – أن يكون اإلرشاف عىل املصنع بجميع أقسامه ومخابره موكوالً إىل مدير متفـرغ مرخص 

له مبزاولة مهنة الصيدلة وفق أحكام هذا القانون.

3 – أن يعهد باإلرشاف عىل كل مخرب من مخابر املصنع إىل صيادلة مرخصني وإىل اختصاصيني 

يف حقل األدوية التي ينتجها املصنع.

املادة 50 

يتم الكشف عىل املكان الذي سيتخذ مقرا ملصنع األدوية عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 

21 من هذا القانون.

املادة 51 

يكون مدير مصنع األدوية مسئوالً عن حفظ العقاقري الخطرة وعن مسك سجالتها.

املادة 52 

إذا تغيب مدير مصنع األدوية بصفة مؤقتة عن عمله، حل محله شخص آخر مرخص له 

مبزاولة مهنة الصيدلية، وإذا تخىل املدير بصفة نهائية عن العمل عني خلف له خالل 15 

يوماً عىل االكرث من تاريخ تركه العمل.
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املادة )5 

يجب إبالغ الوزارة بواقعة تغيب مدير مصنع األدوية أو تخليه عن عمله فيه وعمن حل 

العاملني فيه واملرخص له  محله يف مسئولياته، كام يجب إبالغها بأسامء جميع األشخاص 

منهم مبزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك بكل تغيري يطرأ عىل أوضاعهم.

املادة )5 

يصدر بتحديد وتنظيم السجالت التي يجب مسكها يف مصانع األدوية وبتعيني الجهة التي 

متلك التفتيش عليها قرار من الوزير ومبراعاة ما يأيت:

املدير  وبعهدة  صحائفها  ومرقمة  الوزارة  بخاتم  مختومة  السجالت  هذه  تكون  أن   –  1

املسئول عن جميع أقسام املصنع ومخابره.

2 – أن ترحل جميع القيود يف هذه السجالت يوماً بيوم، وأن توضع تحت ترصف املفتشني 

املكلفني مبراقبتها يف كل وقت.

3 – أن تكشف هذه السجالت عن جميع العمليات التي تتم يف املصنع وبوجه خاص ما يتعلق 

منها باملواد األولية يف مرحلة رصفها وتحضريها وتصنيعها وتوزيعها بعد اكتامل إنتائجها.

املادة 55 

يجب أن تلحق بكل مصنع أدوية املخازن اآلتية:

التي تفسد  املواد  يخصص لحفظ  أن يتضمن مكاناً  فيه  األولية ويراعى  املواد  1 – مخزن 

بالحرارة أو بالرطوبة أو بالعوامل الخارجية.

2 – مخزن للمواد الخطرة، وهي التي ميكن أن تلتهب أو ينشأ عنها تلف أو أذى، ويراعى 

فيها أن تحفظ يف مكان بعيد عن املباين الرئيسية للمصنع.

يف  عليها  املنصوص  الرشوط  فيه  وتراعى  الجاهزة،  أو  املصنعة  للمستحرضات  مخزن   –  3

البندين السابقني تبعاً لطبيعة املواد التي تحفظ فيه.
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املادة 56 

يجب أن يراعى يف مصانع األدوية ما يأيت:

1 – أن تكون مبانيها متباعدة عن بعضها ومزودة بجميع التدابري والوسائل االحتياطية التي 

تقيها املخاطر التي تهدد سالمتها.

2 – أن تكون منافذ النجاة متوفرة يف جميع أقسامها ملواجهة خطر الحريق أو أي خطر آخر.

3 – أن يتم ترصيف نفاياتها عىل نحو يحول دون تلوث البيئة املحيطة بها وال يهدد الصحة العامة.

4 – أن تتوفر فيها جميع الرشوط الفنية والصحية الالزمة لتأمني سالمة العاملني بها.

املادة 57 

ترسي عىل مستودعات األدوية التابعة ملصانع األدوية، األحكام املنصوص عليها يف املواد من 

33 إىل 45 من هذا القانون.

املادة 58 

يعترب الرتخيص بفتح مصنع األدوية منتهياً بحكم القانون إذا قلت حصة املواطنني يف رأسامله 

عن النسبة املنصوص عليها يف القانون رقم 1 لسنة 1979م يف شأن تنظيم شئون الصناعة.

املادة 59 

ال يجوز ألي شخص أن يفتح مكتباً علمياً إال إذا حصل عىل ترخيص بذلك وفقاًً للرشوط التي 

يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

املادة 61 

ال يجوز للمكاتب العلمية استرياد األدوية أو املستحرضات الصيدالنية أو تخزينها للبيع وال 

الدعاية لها ما مل تكن مسجلة بالوزارة وفق أحكام هذا القانون.
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املادة 62 

يجب عىل املكاتب العلمية أن تحفظ عينات لألدوية واملستحرضات الصيدالنية التي تقوم 

بالتعريف بها وأن متسك سجاًل بهذه العينات مختوماً بخاتم الوزارة عىل أن متهر كل عينة 

منها مبا يفيد كونها مجانية وغري مرصح ببيعها.

املادة 65 

ال يجوز تداول أدوية أو مستحرضات صيدالنية أو أغذية أطفال مستوردة إال بعد تسجيلها 

يف الوزارة . ويجب تسجيل كل رشكة أدوية ترغب يف تسويق منتجاتها يف الدولة.

املادة 66 

يجب إعادة تسجيل كل دواء أو مستحرض صيدالين جرى تعديل يف املكونات التي يتألف منها.

املادة 67 

تسجل عىل البطاقة الداخلية والبطاقة الخارجية لكل دواء أو مستحرض صيدالين املعلومات 

والبيانات التالية باللغتني العربية واإلنجليزية عىل األقل:

1 – إسم الدواء أو املستحرض ورقم تسجيله يف الوزارة مع اإلشارة إىل الدستور الذي حرض 

الدواء أو املستحرض مبوجبه إن وجد.

2 – أسامء املواد الفعالة التي تدخل يف تركيب الدواء أو املستحرض ومقاديرها.

3 – تاريخ انتهاء مفعول الدواء أو املستحرض إذا كانت صالحيته لالستعامل تنتهي بفوات 

زمن معني.

4 – إسم املصنع املنتج للدواء أو املستحرض.

5 – التعليامت والتحذيرات التي تقرتن باستعامل الدواء أو املستحرض.
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املادة 69 

لألشخاص الذين يندرجون تحت إحدى الفئات التالية الحق يف حيازة العقاقري الخطرة يف 

األماكن التي يزاولون مهنتهم فيها وعىل النحو اآليت:

1 – الصيديل املسئول عن إدارة املستودع وذلك عن طريق االسترياد أو بالرشاء من مستودع آخر.

2 – الصيديل املسئول عن إدارة صيدلية وذلك عن طريق الرشاء من مستودع أدوية أو صيدلية.

3 – الطبيب املرخص وذلك الستعاملها يف أغراض مهنته عىل أن يحدد الوزير مقادير العقاقري 

الخطرة التي يحق للطبيب إحرازها.

4 – املؤسسات العالجية وتكون حيازتها للعقاقري الخطرة مبوجب ترصيح يخولها هذا الحق 

وبالرشوط الواردة فيه.

5 – مصانع األدوية وتكون حيازتها للعقاقري الخطرة عن طريق استريادها أو رشائها وفقاًً 

ألحكام هذا القانون.

املادة 70 

ال يجوز للصيديل املرخص املسئول عن إدارة صيدلية أن يرصف العقاقري الخطرة لالستعامل 

الطبي إال يف أحدى األحوال اآلتية:

1 – للمرىض مبوجب وصفة طبية صادرة عن طبيب برشي مرخص.

2 – ألصحاب الحيوانات املريضة مبوجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري مرخص.

3 – لألطباء مبوجب طلب موقع منهم يشهد بأن املقادير التي يطلبونها من هذه العقاقري 

معدة لالستعامل يف عياداتهم.

املادة 71 

ال يجوز ملستودع األدوية وال ملصنع األدوية استرياد عقاقري خطرة إال بناء عىل طلب يوقعه 

الصيديل املرخص املسئول عن إدارة املستودع أو مدير املصنع حسب األحوال يتضمن جميع 
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التفصيالت الخاصة بالعقاقري الخطرة املطلوب استريادها وكمياتها وأنواعها وكذلك طريقة 

شحنها ومركز التخليص عليها وجهة استريادها وعنوانها.

ويتم االسترياد بعد الحصول عىل إذن به من الجهة اإلدارية املختصة التي يعينها الوزير.

وال يجوز التخليص جمركياً عىل هذه العقاقري ما مل يكن اذن االسترياد مرفقاً مبعاملة التخليص.

وعىل الدائرة الجمركية املعنية أن تسرتد إذن االسترياد بعد انتهاء عملية التخليص وأن تعيده 

إىل الوزارة بعد التأشري عليه مبا يفيد وصول العقاقري الخطرة وتسليمها إىل صاحب الحق فيها.

املادة 72 

يجوز أن تشتمل الوصفة الطبية التي يصدرها الطبيب املرخص عىل بعض العقاقري الخطرة 

أو  األدويــة  هذه  بتحديد  ويصدر  صيدالنية،  مستحرضات  أو  أدوية  ضمن  تدخل  التي 

املستحرضات قرار من الوزير.

املادة )7 

عىل الصيديل املرخص املسئول عن إدارة الصيدلية أو مستودع األدوية أن ميسك سجاًل خاصاً 

بالعقاقري الخطرة يراعي فيه بوجه خاص ما يأيت:

1 – أن تكون صحائفه مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة.

2 – أن يتضمن بيانا كاماًل مبقادير العقاقري الخطرة التي تم رشاؤها أو استريادها وإسم بائعها أو 

مصدرها وتاريخ تسليمها أو وصولها وما رصف أو بيع منها وإسم املريض أو املشرتي ومحل اقامته.

املادة )7 

عىل الصيديل املرخص املسئول عن إدارة الصيدلية أو مستودع األدوية أن يحتفظ بجميع 

الوصفات الطبية الخاصة بالعقاقري الخطرة والتي قام برصفها أو بيعها وذلك ملدة خمس 

سنوات عىل األقل من تاريخ رصفها أو بيعها.
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املادة 75 

عىل الصيديل املرخص املسئول عن إدارة الصيدلية أو مستودع األدوية أن يجري جرداً 

دورياً للتحقق من تطابق القيود الواردة يف سجل العقاقري الخطرة مع ما هو موجود 

لديه منه فعاًل، فاذا تكشف له وجود فرق بينهام أخطر الوزارة بذلك التخاذ التدابري 

املناسبة.

املادة 77

الصحة  وزير  رأي  أخذ  بعد  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  من  قرار  يصدر 

عىل  التفتيش  مجال  يف  القضائية  الضبطية  صفة  لهم  يكون  الذين  األشخاص  بتحديد 

التي  والنظم  واللوائح  القانون  بأحكام هذا  التزامها  للتحقق من  الصيدالنية  املؤسسات 

تصدر تنفيذاً له.

التي  التسهيالت  املفتشني  لهؤالء  يقدموا  أن  الصيدالنية  املؤسسات  أصحاب  وعىل 

متكنهم من أداء عملهم مبا يف ذلك اإلطالع عىل السجالت والوثائق والبيانات التي 

يرون اإلطالع عليها.

وملفتيش الوزارة الذين تقررت لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش عىل أي مؤسسة أو محل 

يشتبه يف أنه يتعامل يف تجارة العقاقري واألدوية والسموم بدون ترخيص، وأن يضبطوا هذه 

املواد ويحيلوا املخالف طبقاً لإلجراءات املعمول بها يف الدولة إىل الجهات املختصة ملحاكمته.

املادة 82 

ال تخل املساءلة التأديبية وفقاًً ألحكام هذا الفصل باملسئولية الجنائية التي تنشأ عن ذات 

الواقعة محل املخالفة.
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املادة )8 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يقيض بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عىل خمسة آالف 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من:

1 – قدم وثائق أو أدىل ببيانات غري صحيحة أو التجأ لطرق غري مرشوعة ترتب عليها منحه 

ترخيصاً عىل خالف أحكام هذا القانون.

2 – زوال مهنة الصيدلة دون أن تتوفر فيه الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون.

املادة )8 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يقيض بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد عىل سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عىل ثالثة آالف 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني:

1 – كل صيديل توفرت فيه الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون ملزاولة مهنة الصيدلية 

ولكنه مارسها قبل الحصول عىل الرتخيص الالزم يف هذا الشأن.

2 – كل صيديل خالف حكم املادة 13 أو املادة 16 من هذا القانون.

املادة 85 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يقيض بها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

ألف درهم وال تجاوز خمسة آالف درهم كل شخص خالف التسعرية املعمول بها لألدوية 

أو املستحرضات الصيدالنية فاذا تكررت املخالفة وأدين املخالف بحكم نهايئ اعترب الرتخيص 

املمنوح له مسحوباً بقوة القانون.



222

املادة 86 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يقيض بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وال تزيد عىل ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي درهم وال تزيد عىل عرشة آالف 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من غش أو قلد دواء أو مستحرضاً صيدالنياً أو مواد 

كيميائية أو قام ببيعها للغري مع علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة أن تقيض فضاًل عن العقوبة املنصوص عليها يف املادتني 83، 84 ويف الفقرة 

السابقة من هذه املادة بسحب الرتخيص املمنوح للمخالف.

املادة 87 

كل مخالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم الصادرة تنفيذاً له ال تندرج تحت حكم 

أي من املواد: 83، 84، 85، 86 من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالغرامة التي ال تقل عن 

ألف درهم وال تزيد عىل خمسة آالف درهم وذلك مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يقيض 

بها قانون آخر.

املادة 88 

إذا سحب الرتخيص وفقاًً لحكم املادة 83 أو صدر حكم نهايئ بسحبه وفقاًً ألحكام املواد 81، 

82، 84 من هذا القانون – للوزير أن يأذن بتعيني صيديل آخر إلدارة الصيدلية أو املستودع 

عىل أن يكون متفرغاً، وله أن يقرر غلق املستودع أو الصيدلية بصفة نهائية بعد تصفية 

موجوداتها وبيعها تحت إرشاف الوزارة.
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املادة 91 

إذا تغري وكيل املستحرض فعىل الوكيل الجديد إبالغ الوزارة بذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ 

نقل الوكالة إليه.

املادة 92 

ال يجوز اإلعالن أو الدعاية للجمهور عن طريق الصحف أو اإلذاعة املسموعة أو املرئية أو 

إصدار النرشات أو الكتيبات أو غريها ألي دواء أو مستحرض صيدالين، وكذلك أغذية األطفال 

التي تحدد بقرار من الوزير.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1983/6/16م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 127 �ص 7.
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قانون اتحادي رقم )26) لسنة 1981م
بشأن

(1(
القانون التجاري البحري 

املادة 9 

ال تخل العقوبات الواردة يف هذا القانون بتطبيق أية عقوبة أشد يقيض بها قانون آخر. 

املادة 17 

ترتكب عىل ظهر  التي  الجرائم  الدولة عىل  النافذة يف  الجنائية  الترشيعات  أحكام  ترسي 

سفينة ترفع علم الدولة. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1981/11/7م.

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم )98(.

1  - معدل مبوجب القانون االتحادي رقم 1988/11 تاريخ 1988/12/26م.
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قانون اتحادي رقم )18) لسنة 1981م
بشأن

(1(
تنظيم الوكاالت التجارية 

املادة 22 

التجارية  الوكالة  أعامل  يزاول  من  كل  درهم  آالف  خمسة  عن  تقل  ال  بغرامة  يعاقب 

املختصة  والسلطة  الوزارة  إخطار  املحكمة  كتاب  قلم  القانون، وعىل  ألحكام هذا  خالفاً 

واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة التي بارش الوكيل العمل يف دائرتها 

بالحكم فور صدوره. 

املادة )2 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، أو أي قانون جزايئ آخر يعاقب 

بغرامة ال تقل عن خمسة آالف درهم كل من يرتكب فعاًل من األفعال اآلتية:

أ – قدم عمداً للسلطة املختصة، أو أية جهة رسمية أخرى بيانات غري صحيحة بشأن القيد 

أو شطبه، أو التأشري يف سجل الوكالء التجاريني، فإذا ترتب عىل البيانات غري الصحيحة قيد 

أو شطب، أو تأشري عىل خالف أحكام هذا القانون أمرت املحكمة فضاًل عن الحكم بالعقوبة 

املقررة بشطب القيد، أو إلغاء التأشري، أو إلغاء الشطب حسب األحوال وينرش الحكم يف 

الجريدة الرسمية. 

ب – أثبت باملطبوعات، أو املكاتبات املتعلقة باألعامل التجارية، أو نرش بأية وسيلة من 

وسائل النرش وعىل خالف الحقيقة أنه وكيل تجاري لشخص طبيعي، أو معنوي، أو وكيل 

القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م. والقانون االتحادي رقم 2006/13 تاريخ 2006/6/3م. والقانون  1 - معدل مبوجب 

االتحادي رقم 2010/2 تاريخ 2010/3/22م.
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وتأمر  أموال.  من  ذلك  غري  أو  مواد،  أو  منتجات،  أو  بضاعة،  توزيع  أو  بيع،  أو  لترصيف 

املحكمة يف جميع األحوال بتصحيح هذه البيانات وفقاًًً لالوضاع ويف املواعيد التي تحددها 

وينرش الحكم يف الجريدة الرسمية. 

املادة 26 

باغالق  تأمر  أن  املختصة  للمحكمة  يكون  القانون  الواردة يف هذا  العقوبات  إىل  باإلضافة 

املكان الذي يبارش فيه الوكيل التجاري عمله. 

وللسلطة املختصة أن تقرر إعادة فتح املكان بناء عىل طلب ذوي الشأن عند إزالة أسباب 

الغلق أو بغرض التصفية. 

املادة 29 

القانون حق  أحكام هذا  تنفيذ  املكلفني مبراقبة  املختصة  والسلطة  الوزارة  يكون ملوظفي 

يقع  ما  السجل إلثبات  والقيد يف  الوكالة  بقيام  املتعلقة  واألوراق  املستندات  االطالع عىل 

السلطات  إىل  األمر  وإحالة  له  تنفيذاًًً  الصادرة  والقرارات  القانون  هذا  ألحكام  باملخالفة 

املختصة بالتحقيق واملحاكمة، وعىل الوكيل التجاري أن يقدم للموظفني املذكورين البيانات 

واملعلومات والوثائق التي يطلبونها ألداء عملهم. 

وعىل دوائر الرشطة يف اإلمارات متكني هؤالء املوظفني من أداء عملهم لضبط وإثبات ما يقع 

باملخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاًًً له. 

املادة 0) 

االقتصاد  وزير  من  قرار  السابقة  املادة  يف  إليهم  املشار  املوظفني  أسامء  بتحديد  يصدر 

والتجارة ويحدد القرار الصادر يف هذا الشأن األجراءات الواجب اتباعها يف إثبات ما يقع من 

مخالفات ألحكام هذا القانون.
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إذا كانت  التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم  ويحظر عىل هؤالء املوظفني إفشاء األمور 

رسية بطبيعتها وكل من يخالف منهم هذا الحظر يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم اإلخالل 

باملسئولية املدنية، أو الجنائية. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1981/8/11م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 94 �ص 10. 



228

قانون اتحادي رقم )17) لسنة 1981م
بإنشاء

(1(
مؤسسة اإلمارات العامة للنقل والخدمات 

املادة 16 

تعترب أموال املؤسسة أمواالً عامة وتجري عليها القواعد املتعلقة باألموال العامة. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1981/8/11م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 94 �ص 3. 

1 - معدل مبوجب القانون االتحادي رقم 1990/1 تاريخ 2/25 / 1990م .
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قانون اتحادي رقم )18) لسنة 1981م
بشأن

(1(
تنظيم الوكاالت التجارية 

املادة 2 

تقترص مزاولة أعامل الوكالة التجارية يف الدولة عىل املواطنني من األفراد أو الرشكات التي 

 .
(2(

تكون مملوكة ملكية كاملة ألشخاص طبيعيني مواطنني 

املادة ) 

ال يجوز مزاولة أعامل الوكالة التجارية يف الدولة إال ملن يكون إسمه مقيداً يف سجل الوكالء 

التجاريني املعد لهذا الغرض بالوزارة، وال يعتد بأي وكالة تجارية غري مقيدة بهذا السجل كام 

ال تسمع الدعوى بشأنها. 

املادة ) 

يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطا مبارشة باملوكل األصيل بعقد مكتوب وموثق. 

املادة 5 

له  الدولة كمنطقة واحدة كام يجوز  للموكل األصيل أن يستعني بخدمات وكيل واحد يف 

أن يستعني بوكيل واحد يف كل إمارة، أو يف عدد من اإلمارات، عىل أن يكون توزيع السلع 

 .
(((

والخدمات محل الوكالة مقصوراً عليه داخل منطقة الوكالة 

وللوكيل أن يستعني بخدمات موزع يف إمارة أو عدد من اإلمارات التي تشملها وكالته. 

1- معدل مبوجب القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م . والقانون االتحادي رقم 2006/13 تاريخ 6/3 / 2006م . والقانون 

االتحادي رقم 2010/2 تاريخ 3/22 / 2010م . 

2- عدل نص املادة 2 2 مبوجب املادة االوىل من القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م . 

3- عدل نص املادة 5  مبوجب املادة 2 من القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م. 
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املادة )1 

يجب عىل الوكيل التجاري، أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته حال وفاته أن يتقدموا بطلب 

إىل الوزارة للتأشري يف السجل بكل تغيري أو تعديل يطرأ عىل البيانات املنصوص عليها يف هذا 

القانون وطبقاً لألوضاع املبينة، وذلك خالل ستني يوماً عىل األكرث من حصول التغيري أو التعديل. 

به يف  املتعلقة  التفصيالت  السابقة مع  الفقرة  إليه يف  املشار  الطلب  بقبول  القرار  وينرش 

الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجامرك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف 

 .
(1(

التجارة والصناعة 

املادة )1 

يجب عىل الوكيل التجاري، أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته يف حال وفاته عند فسخ 

عقد الوكالة أو انقضائه، التقدم بطلب إىل الوزارة مرفقا به املستندات املؤيدة، لشطب 

قيد الوكالة يف سجل الوكالء التجاريني وذلك خالل ستني يوما عىل األكرث من تاريخ الفسخ، 

أو الوفاة، أو االنقضاء. 

وللوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة ان تقوم بهذا الشطب بعد 

اخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور يف ميعاد غايته ستون يوما لسامع اعرتاضهم عىل 

السبب املوجب للشطب، فاذا تخلفوا عن الحضور أعيد اخطارهم بنفس الطريقة للحضور 

يف ميعاد غايته ستون يوما أخرى، فاذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة ان تقوم من 

 .
(2(

تلقاء نفسها بشطب القيد، بعد أخذ رأي السلطة املختصة 

1 - عدل نص املادة 13 2 مبوجب املادة 3 من القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م.

2 - عدل نص املادة 14 2 مبوجب املادة االوىل من القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م.
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املادة 15 

عىل الوكيل التجاري إذا زال عنه رشط من الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون، أن يتقدم 

إىل الوزارة بطلب شطب قيده من سجل الوكالء التجاريني خالل ستني يوما عىل األكرث من 

تحقق سبب الشطب، وعىل الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل. 

وللوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من توفر اسبابه وذلك طبقا لألوضاع 

املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة السابقة. 

املادة 20 

بطلب  يتقدموا  أن  القانون  بأحكام هذا  العمل  عند  القامئني  التجاريني  الوكالء  يجب عىل 

قيدهم يف السجل طبقاً لألحكام والرشوط املنصوص عنها فيه خالل ستة أشهر من تاريخ 

العمل بأحكامه. 

القانون أن يعدلوا أوضاعهم وفق  الذين مل يستوفوا الرشوط املقررة يف هذا  وعىل أولئك 

أحكامه خالل سنة من تاريخ العمل به.

وإذا مل تستوف الوكالة التجارية الرشوط املقررة لها خالل الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة 

السابقة اعتربت منقضية بقوة القانون. 

املادة 21 

يجب عىل الوكالء التجاريني توفري قطع الغيار، واألدوات واملواد وامللحقات، والتوابع الالزمة، 

والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع املعمرة. 

املادة 22 

يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف درهم كل من يزاول أعامل الوكالة التجارية خالفاً 
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واتحاد  املختصة  والسلطة  الوزارة  إخطار  املحكمة  كتاب  قلم  وعىل  القانون،  هذا  ألحكام 

غرف التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة التي بارش الوكيل العمل يف دائرتها بالحكم 

 .
(1(

فور صدوره 

املادة )2 

ال يجوز ألحد إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غري ذلك من أموال موضوع 

بأية وكالة تجارية مقيدة يف الوزارة باسم غريه بقصد اإلتجار عن غري طريق الوكيل، وعىل دوائر 

الجامرك عدم اإلفراج عن هذه املستوردات الواردة عن غري طريق الوكيل إال مبوافقة الوزارة أو 

الوكيل، وعىل دوائر الجامرك والسلطات املختصة كل فيام يخصه بناء عىل طلب الوكيل عن طريق 

يتم  املستورد حتى  أو مخازن  املوانئ  وإيداعها يف مخازن  املستوردات  تلك  الحجز عىل  الوزارة 

الفصل يف النزاع، وذلك باستثناء املواد التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحرير اإلتجار فيها، 

 .
(2(

وعىل الوزارة شطب الوكاالت التجارية ذات الصلة بهذه املواد من سجل الوكاالت التجارية 

املادة )2 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها  قانون الجزاء، أو أي قانون جزايئ آخر يعاقب 

بغرامة ال تقل عن خمسة آالف درهم كل من يرتكب فعاًل من االفعال اآلتية:

أ – قدم عمداً للسلطة املختصة، أو أية جهة رسمية أخرى بيانات غري صحيحة بشأن القيد أو شطبه، 

أو التأشري يف سجل الوكالء التجاريني، فاذا ترتب عىل البيانات غري الصحيحة قيد أو شطب، أو تأشري 

عىل خالف أحكام هذا القانون أمرت املحكمة فضاًل عن الحكم بالعقوبة املقررة بشطب القيد، أو 

الغاء التأشري، أو إلغاء الشطب حسب األحوال وينرش الحكم يف الجريدة الرسمية. 

1 - عدل نص املادة 22 2 مبوجب املادة االوىل من القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م.

2  - عدل نص املادة 23 2 مبوجب املادة األوىل من القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م. ومبوجب املادة األوىل من القانون 

االتحادي رقم 2006/13 تاريخ 2006/6/3م.
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ب – أثبت باملطبوعات، أو املكاتبات املتعلقة باألعامل التجارية، أو نرش بأية وسيلة من 

وسائل النرش وعىل خالف الحقيقة أنه وكيل تجاري لشخص طبيعي، أو معنوي، أو وكيل 

وتأمر  أموال.  من  ذلك  غري  أو  مواد،  أو  منتجات،  أو  بضاعة،  توزيع  أو  بيع،  أو  لترصيف 

املحكمة يف جميع األحوال بتصحيح هذه البيانات وفقاًً لألوضاع ويف املواعيد التي تحددها 

وينرش الحكم يف الجريدة الرسمية. 

املادة 26 

بإغالق  تأمر  أن  املختصة  للمحكمة  يكون  القانون  الواردة يف هذا  العقوبات  إىل  باإلضافة 

املكان الذي يبارش فيه الوكيل التجاري عمله. 

وللسلطة املختصة أن تقرر إعادة فتح املكان بناء عىل طلب ذوي الشأن عند إزالة أسباب 

الغلق أو بغرض التصفية. 

املادة 29 

يكون ملوظفي الوزارة والسلطة املختصة املكلفني مبراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون حق اإلطالع 

باملخالفة  يقع  ما  إلثبات  السجل  يف  والقيد  الوكالة  بقيام  املتعلقة  واألوراق  املستندات  عىل 

ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وإحالة األمر إىل السلطات املختصة بالتحقيق 

واملحاكمة ، وعىل الوكيل التجاري أن يقدم للموظفني املذكورين البيانات واملعلومات والوثائق 

التي يطلبونها ألداء عملهم. 

وعىل دوائر الرشطة يف اإلمارات متكني هؤالء املوظفني من أداء عملهم لضبط وإثبات ما يقع 

 .
(1(

باملخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له 

1 - عدل نص املادة 29 مبوجب املادة االوىل من القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م. 
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املادة 0) 

االقتصاد  وزير  من  قرار  السابقة  املادة  يف  إليهم  املشار  املوظفني  أسامء  بتحديد  يصدر 

والتجارة ويحدد القرار الصادر يف هذا الشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف إثبات ما يقع من 

مخالفات ألحكام هذا القانون.

إذا كانت  التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم  ويحظر عىل هؤالء املوظفني إفشاء األمور 

رسية بطبيعتها وكل من يخالف منهم هذا الحظر يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم اإلخالل 

 .
(1(

باملسئولية املدنية، أو الجنائية 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1981/8/11م 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 94 �ص 10. 

1 - عدل نص املادة 30 مبوجب املادة االوىل من القانون االتحادي رقم 1988/14 تاريخ 1988/12/26م . 
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قانون اتحادي رقم )11) لسنة 1981م
يف شأن

(1(
فرض رضيبة جمركية اتحادية عىل الواردات من التبغ ومشتقاته 

املادة 6 

يعاقب عىل التهرب من أداء الرضيبة املفروضة مبوجب هذا القانون، أو عىل الرشوع فيه 

بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبغرامة تعادل مثيل الرضيبة املستحقة، أو بإحدى 

هاتني العقوبتني، مع الحكم مبصادرة السلع موضوع التهرب، فان مل تضبط حكم عىل الجاين 

مبا يعادل قيمتها. 

ويعاقب عىل أي مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية بغرامة ال تجاوز 

خمسامئة درهم. 

وذلك كله مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1981/6/14م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 92 �ص 64. 

1  - معدل مبوجب: القانون االتحادي رقم 1994/12 تاريخ 1994/11/2م، والقانون االتحادي رقم 1998/2 تاريخ 1998/3/2م.
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قانون اتحادي رقم )9) لسنة 1981م
يف شأن

تنظيم مهنة الرتجمة
 

املادة 1

ال يجوز ألحد أن يزاول مهنة الرتجمة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إال إذا حصل عىل 

ترخيص بذلك من السلطة املختصة يف اإلمارة املعنية. 

ويجب أن تتوافر يف طالب الرتخيص الرشوط اآلتية: 

بها  املعرتف  العليا  املعاهد  أو  الجامعات  أن يكون حاصاًل عىل مؤهل عال من إحدى   -1

يشهد بتخصصه يف اللغة األجنبية التي ستتم الرتجمة منها وإليها. 

2- أن يجيد اللغة العربية قراءاة وكتابة وتحدثاً اجادة تامة. 

3- أال تقل خربته العملية يف مجال أعامل الرتجمة عن خمس سنوات ميالدية تالية للتخرج 

والتابعة إلحدى  الرتجمة  أعامل  املتخصصة يف  الكليات  الرشط خريجو  ويستثنى من هذا 

الجامعات أو املعاهد العليا املعرتف بها. 

التي تتم  الذي تجريه السلطة املختصة يف اإلمارة املعنية يف املواد  4- أن يجتاز االمتحان 

الرتجمة منها أو إليها. وتحدد هذه السلطة الحد األدىن لنسبة النجاح يف كل منها. 

5- أن يكون حسن السري والسلوك. 

6- أال يكون قد حكم عليه يف جرمية مخلة بالرشف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه إعتباره 

، أو صدر عفو عنه من السلطة املختصة.

املادة 2

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد مبزاولة مهنة الرتجمة القيام لحساب الغري مقابل أجر 
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وعىل وجه االعتياد بأعامل الرتجمة من إحدى اللغات األجنبية إىل اللغة العربية أو من اللغة 

العربية إىل إحدى اللغات االجنبية.

املادة )

للسلطة املختصة يف اإلمارة املعنية، أن تحدد عدد املرتجمني املقرتح قبولهم من كل جنسية.

وال يجوز ملن رخص له مبزاولة مهنة الرتجمة وفقاًً ألحكام هذا القانون أن يبارش أعاملها إال 

بالنسبة إىل اللغات التي رخص له بالرتجمة منها وإليها، وبرشط أن يؤدي قبل مزاولة املهنة 

مييناً أمام إحدى محاكم البداية باإلمارة املعنية، بأن يبارش عمله بالذمة والصدق.

املادة 7

عىل كل شخص رخص له مبزاولة مهنة الرتجمة، مراعاة ما يأيت: 

1- أن يؤدي أعامل الرتجمة التي يقوم بها بالدقة العلمية التامة، وأال يبدل أو يغري شيئاً يف 

مضمون املحرر أو السند أو الوثيقة التي يقوم برتجمتها. 

2- أن تتم أعامل الرتجمة مبراعاة أصول املهنة وتقاليدها، ومبا يحفظ رشفها واعتبارها. 

3- أن يقوم بنفسه بأعامل الرتجمة التي يعهد إليه بها. 

4- أال يفيش األمور التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعامل الرتجمة.

املادة 8

 للسلطة املختصة يف اإلمارة املعنية أن تقرر سحب الرتخيص وذلك يف أي من األحوال اآلتية : 

1- إذا تخلف يف حق املرخص له رشط من الرشوط املنصوص عليها يف املادة )1( من هذا القانون.

2- إذا فقد املرخص له الثقة واالعتبار أو ترصف عىل نحو مخالف ألصول املهنة أو تقاليدها 

أو أخل عىل أي نحو آخر بالواجبات املنصوص عليها يف املادة 7 من هذا القانون.

 3- إذا ثبت يف أي وقت أن الشهادات أو الوثائق التي قدمها تأييداً لطلب الرتخيص غري صحيحة.

و يف جميع األحوال يجب أن يكون القرار بسحب الرتخيص مسبباً.
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املادة 9

إذا سحب الرتخيص من أي شخص وفقاًً ألحكام البندين )2(،)3( من املادة السابقة، فال يجوز 

منحه ترخيصاً جديداً مبزاولة املهنة.

املادة 11

إذا خالف املرخص له حكم املادة )4( من هذا القانون، أعترب الرتخيص منتهيا بقوة القانون.

املادة )1

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال تقل عن ألفي 

درهم وال تزيد عىل عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص زاول مهنة 

الرتجمة بغري ترخيص، وكذلك كل شخص رخص له مبزاولة هذه املهنة وأهمل إهامالً جسياًم 

يف أعامل الرتجمة التي عهد إليه بها أو تعمد من خالل الرتجمة التي يقوم بها تغيري الحقيقة 

يف املحرر أو السند أو الوثيقة التي يرتجمها إذا كان من شأن هذا اإلهامل أو التغيري إلحاق 

رضر باملصلحة العامة أو بأي شخص.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1981/6/14 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 92.
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قانون اتحادي رقم )16) لسنة 1980م
بإنشاء

(1(
مؤسسة اإلمارات العامة للبرتول 

املادة 22 

تعترب أموال املؤسسة أموال عامة، وتجري عليها القواعد واألحكام املتعلقة باألموال العامة، 

ويكون لديون املؤسسة عىل أموال مدينيها ما لديون الحكومة من امتياز. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1980/11/19م.

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 85 �ص 32.

1  - معدل مبوجب القانون االتحادي رقم 1982/11 تاريخ 1982/12/17م. القانون االتحادي رقم 1982/11 تاريخ 1982/12/17م. والقانون 

االتحادي رقم 1991/16 تاريخ 1991/7/10م. والقانون االتحادي رقم 1992/8 تاريخ 1992/1/13م. واملرسوم بقانون اتحادي رقم 2010/3 

تاريخ 2010/09/30م . والقانون االتحادي رقم 2011/4 تاريخ 2011/03/28م. 
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قانون اتحادي رقم )8) لسنة 1980م
يف شأن

(1(
تنظيم عالقات العمل 

املادة 181 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي 

ال تقل عن )10000( عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني:

1 - كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات املنفذة له.

2 - كل من عرقل أو منع أحد املوظفني املكلفني بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو 

القرارات املنفذة له أو حاول أو رشع يف منعه من أداء وظيفته سواء باستعامل القوة أو 

العنف أو التهديد باستعاملهام.

3 - كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفىش رساً من أرسار العمل أو أي اخرتاع 

صناعي أو غري ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد 

.
(2(

ترك العمل 

املادة 181 مكرر1 

1 - مع مراعاة األحكام الواردة يف قانون دخول وإقامة االجانب، ودون اإلخالل بأية 

عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها ) 50000 ( خمسون 

ألف درهم:

1 - معدل مبوجب القانون االتحادي رقم 1981/24 تاريخ 1981/11/07م . والقانون االتحادي رقم 1985/15 تاريخ 1985/12/15م . والقانون 

رقم  اتحادي  بقانون  واملرسوم   . 1999/10/17م  تاريخ   1999/14 رقم  االتحادي  والقانون   . 1986/10/29م  تاريخ   1986/12 رقم  االتحادي 

2007/8 تاريخ 2007/11/13م .

2 - عدل نص املادة 181 مبوجب املادة 2 من القانون االتحادي رقم 1986/12 تاريخ 1986/10/29م . ومبوجب املادة االوىل من املرسوم بقانون 

اتحادي رقم 2007/8 تاريخ 2007/11/13م .
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أ - كل من يستخدم أجنبياً ترسي عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول عىل رخصة العمل.

ب - كل من أغلق منشاة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع املكفولني لديه.

2 - وتكون العقوبة الحبس والغرامة )50000( خمسون ألف درهم يف حالة العود الرتكاب 

أي من الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة.

3 - يعوض الكفيل الذي يبلغ عن هرب مكفوله مببلغ )5000( خمسة آالف درهاًم 

خصاًم من مبلغ الغرامة املحكوم بها كام يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر 

.
(1(

املكفول 

املادة 181مكرر 2 

استخدم  منشأة  كل صاحب  درهم  ألف  )50000( خمسون  مقدارها  بغرامة  يعاقب   -  1

أجنبياً عىل غري كفالته أومل يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغري دون االلتزام بالرشوط 

واألوضاع املقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول عىل الترصيح الالزم لذلك.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها )50000( خمسون ألف درهم يف حالة العود.

2 - يعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها )100000( مائة ألف درهم 

كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسلاًل.

3 - يعفى صاحب املنشأة من العقوبة املقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجرمية، 

ويعاقب من قام باالستخدام أو اإليواء بعقوبة الحبس املقررة كام تتحمل املنشأة الغرامة 

املقررة.

املخففة  الظروف  أحكام  من رسيان  املادة  عليها يف هذه  املنصوص  الجرائم  تستثنى   -  4

.
(2(

املنصوص عليها يف قانون العقوبات املشار إليه 

1 - أضيف نص مادة جديد برقم 181 مكرر1 مبوجب املادة 2 من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2007/8 تاريخ 2007/11/13م.

2 - أضيف نص مادة جديد برقم 181 مكرر2 مبوجب املادة 2 من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2007/8 تاريخ 2007/11/13م.
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املادة 182 

تتعدد الغرامة بالنسبة إىل صاحب العمل بقدر عدد العامل الذين وقعت يف شأنهم املخالفة 

.
(1(

وبحد أقىص )5000000( خمسة ماليني درهم 

املادة )18 

يف حالة العودة إىل ارتكاب جرمية قبل ميض سنة عىل سابقة الحكم عىل الفاعل يف جرمية 

مامثلة لها يجوز الحكم مبضاعفة العقوبة.

املادة )18 

 تقام الدعوى الجزائية عىل مدير املنشأة 
)2(

مع مراعاة ما نص عليه يف املواد 34، 41، 126 

املسئول عن إدارتها كام تقام أيضاً عىل صاحبها إذا كانت الظروف تحمل عىل االعتقاد بأنه 

مل يكن يجهل الوقائع املكونة للمخالفة.

املادة 185 

إذا مل يقم صاحب العمل بااللتزامات املفروضة عليه طبقا ألحكام هذا القانون كان لدائرة 

العمل املختصة أن تصدر قرارا تبني فيه موضوع اإلخالل وتعلم به صاحب العمل المتام هذه 

األعامل يف مدة تحدد من تاريخ إعالنه، وإال قامت الدائرة املشار إليها بامتام تلك األعامل 

عىل نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز.

1 - عدل نص املادة 182 مبوجب املادة االوىل من املرسوم بقانون اتحادي رقم 2007/8 تاريخ 2007/11/13م . 

2 - املادة 34 - يكون مسئوالً جزائياً عن تنفيذ أحكام الفصلني الثاين والثالث - يتعلقان بتشغيل النساء واألحداث - من هذا الباب كل من: 

أ – أصحاب العمل أو من ميثلونهم. ب – من له الوالية أو الوصاية عىل الحدث وأزواج النساء أو أوليائهن أو األوصياء عليهن إذا كن قرصاً وذلك 

إذا وافقوا عىل استخدام األحداث والنساء خالفا ألحكام القانون .املادة 41 - إذا عهد صاحب العمل إىل آخر تأدية عمل من أعامله األصلية 

أو جزء منها كان هذا األخري مسئوال وحده ، بحقوق عامله القامئني بذلك العمل الفرعي واملرتتبة لهم مبوجب أحكام هذا القانون. املادة 126 

- إذا حدث تغيري يف شكل املنشأة أو مركزها القانوين فإن عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيري تبقى قامئة بني صاحب العمل 

الجديد وعامل املنشأة وتعترب الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل األصيل والجديد مسئولني بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ االلتزامات 

الناشئة عن عقود العمل يف الفرتة السابقة عىل حدوث التغيري وبعد انقضاء املدة املذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد املسئولية وحده.
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املادة 186 

تراعي دوائر العمل عند تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له أال تلجأ ما 

أمكن إىل طلب اتخاذ اإلجراءات الجزائية إال بعد توجيه النصح واإلرشاد إىل أصحاب العمل 

والعامل املخالفني وإنذارهم عند االقتضاء كتابة بتصحيح أوضاعهم طبقاً للقانون وذلك قبل 

السري يف تلك اإلجراءات.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1980/4/20م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 79 �ص 26.
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قانون اتحادي رقم ))) لسنة 1979م 
يف شأن

قمع الغش والتدليس يف املعامالت التجارية

املادة األوىل 

يعاقب بالحبس ملدة ال تجاوز سنتني، وبغرامة ال تقل عن خمسامئة درهم وال تجاوز عرشة 

آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خدع أو رشع يف أن يخدع املتعاقد معه بأية 

طريقة من الطرق يف إحدى األمور اآلتية: 

1 – عدد البضاعة املباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقاتها أو عيارها أو 

مواصفاتها. 

2 – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غري ما تم التعاقد عليه. 

3 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عنارص نافعة وعىل 

وجه العموم العنارص الداخلة يف تركيبها. 

أو  أو ألصلها  البضاعة  لنوع  فيها  يكون  التي  األحوال  أو مصدرها يف  أصلها  أو  نوعها   – 4

ملصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها. 

التصفيات  يف  للبيع  املعروضة  والبضائع  السلع  أسعار  يف  وهمية  تخفيضات  إجراء   –  5

املوسمية أو غري املوسمية. 

وتكون العقوبة الحبس ملدة ال تجاوز ثالث سنوات وغرامة ال تقل عن أربعة آالف درهم وال 

تجاوز عرشين ألف درهم، أو إحدى هاتني العقوبتني إذا ارتكبت الجرمية أو رشع يف ارتكابها 

باستعامل موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آالت فحص أخرى مزيفة 

أو مختلفة أو باستعامل طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو 

كيلها أو فحصها غري صحيحة. 
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املادة 2 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتني وبغرامة ال تقل عن خمسامئة درهم وال تجاوز عرشة 

آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني: 

1 – كل من غش أو رشع يف أن يغش أغذية لالنسان أو الحيوان أو عقاقري طبية أو حاصالت 

زراعية أو منتجات طبيعية أو أية مواد أخرى معدة للبيع. 

أو  طبية  عقاقري  أو  الحيوان  أو  لالنسان  أغذية  باع  أو  للبيع  عرض  أو  طرح  من  كل   –  2

حاصالت زراعية أو منتجات طبيعية أو مواد أخرى مع علمه بغشها أو فسادها. 

الباعة  من  أو  بالتجارة  املشتغلني  من  املخالف  كان  إذا  الفساد  أو  بالغش  العلم  ويفرتض 

الجائلني ما مل يثبت حسن نيته ويرشد عن مصدر املواد موضوع الجرمية. 

3 – كل من أعد أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد استعاملها يف غش أغذية االنسان 

أو الحيوان أو العقاقري أو الحاصالت الزراعية أو املنتجات الطبيعية أو املواد األخرى. 

وكذلك كل من حرض بأية وسيلة من وسائل النرش عىل استعامل هذه املواد يف الغش. 

وال  درهم  ألف  عن  تقل  ال  وغرامة  سنوات  ثالث  تجاوز  ال  ملدة  الحبس  العقوبة  وتكون 

تجاوز عرشين ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني، إذا كانت األغذية أو العقاقري الطبية 

أو الحاصالت الزراعية أو املنتجات أو املواد األخرى املشار إليها يف الفقرتني السابقتني ضارة 

بصحة اإلنسان أو الحيوان.

عاملاً  املستهلك  أو  املشرتي  كان  ولو  السابقة  الفقرة  عليها يف  املنصوص  العقوبات  وتطبق 

بغش البضاعة أو فسادها. 

املادة ) 

بإحدى  أو  بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر، وبغرامة ال تجاوز خمسامئة درهم  يعاقب 

هاتني العقوبتني كل من حاز أغذية أو عقاقري طبية أو حاصالت أو منتجات أو مواد أخرى 
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مام هو مشار إليه يف الفقرة األوىل من املادة السابقة وهو عامل بغشها أو فسادها وذلك ما 

مل يثبت أن حيازته لها لسبب مرشوع. 

وتكون العقوبة الحبس ملدة ال تجاوز سنة وغرامة ال تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتني 

العقوبتني إذا كانت املواد الغذائية أو العقاقري الطبية أو الحاصالت الزراعية أو املنتجات 

الطبيعية واملواد األخرى التي وجدت يف حوزته ضارة بصحة اإلنسان أو الحيوان. 

املادة ) 

الحاصالت  أو  الطبية  العقاقري  أو  الحيوان  أو  اإلنسان  ال يجوز استرياد أي يشء من أغذية 

الزراعية أو املنتجات الطبيعية أو أي مواد أخرى تكون مغشوشة أو فاسدة. 

ويأمر وزير االقتصاد والتجارة بإعادة تصدير تلك البضائع إىل مصدرها يف امليعاد الذي يحدده. 

فإذا مل تتم إعادة تصديرها يف هذا امليعاد كان للوزير أن يأمر بإعدامها عىل نفقة مستوردها. 

وذلك  وتداولها  البضائع  تلك  بإدخال  يسمح  أن  والتجارة  لوزيراالقتصاد  يجوز  أنه  عىل 

الستعاملها يف أي غرض آخر تكون صالحة له وذلك طبقاً للرشوط التي يحددها بقرار يصدره. 

املادة 5 

تنظم بقرارات من وزير االقتصاد والتجارة املسائل اآلتية: 

الطبية  والعقاقري  الغذائية  املواد  تجهيز  يف  معينة  اغلفة  أو  أوعية  أو  أوان  استعامل  أوالً: 

أو  أو توزيعها  والحاصالت واملنتجات واملواد األخرى وكيفية تعبئتها أو حزمها أو حفظها 

حفظها  وطرق  املواد  هذه  استعامل  كيفية  بيان  مع  بيعها  أو  للبيع  طرحها  بقصد  نقلها 

وحيازتها والحاالت التي تكون أو تصبح فيها غري صالحة لالستهالك وإيضاح اسمها ومصدرها 

ومحل صنعها أو إسم صانعها وغري ذلك من البيانات الالزمة للتعريف بها. 

ثانياً: مسك السجالت والدفاتر الخاصة بهذه البضائع وطريقة مراجعتها وإعطاء الشهادات 

الخاصة بها أو اعتامدها. 
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ثالثاً: تحديد العنارص أو النسب الواجب توافرها يف تركيب املواد سالفة الذكر وذلك إلمكان 

بيعها أو عرضها للبيع. 

تنطبق  التي  البضائع  وتداول  وبيع وحيازة  باسترياد وتصدير وصنع  املتعلقة  األمور  رابعاً: 

عليها أحكام هذا القانون. 

ومع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون يعاقب من يخالف أحكام هذه 

القرارات بالحبس ملدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسامئة درهم وال تجاوز 

خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني. 

املادة 6 

له   يقوم بإثبات الجرائم التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاًً 

املوظفون الذين يكلفون بذلك من وزير االقتصاد والتجارة باالتفاق مع السلطات املختصة 

باإلمارات األعضاء يف االتحاد.

ويكون لهؤالء املوظفني صفة الضبطية القضائية ولهم يف سبيل ضبط ما يقع من مخالفات 

ألحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع املحال واألماكن املطروحة أو املعروضة فيها للبيع 

أو املودعة فيها املواد الغذائية أو العقاقري الطبية والحاصالت واملنتجات وغريها من املواد 

الخاضعة ألحكامه. 

ولهم ان يأخذوا عينات من تلك املواد وفقاًً ملا يقرره هذا القانون واللوائح الصادرة لتنفيذه. 

املادة 7 

اذا وجدت لدى املوظفني املشار اليهم يف املادة السابقة أسباب قوية تحملهم عىل االعتقاد 

بأن مثة مخالفة ألحكام هذا القانون جاز لهم ضبط املواد املشتبه فيها بصفة مؤقتة. 

ويف هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ ثالث عينات عىل األقل من املواد 

فيها  توافرها  الواجب  واملواصفات  للعنارص  مطابقتها  مدى  وتحديد  لتحليلها  املضبوطة 
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وتختم جميعها بالشمع األحمر وتسلم إحدى هذه العينات لصاحب الشأن ويحرر بذلك 

محرضاً مشتماًل عىل جميع البيانات الالزمة للتثبت من ذات العينات واملواد التي أخذت 

منها ، ويجب اإلرساع يف تحليل املواد والسلع القابلة للتلف أو العطب، ويصدر بتنظيم أخذ 

العينات وحفظها وتحليلها قرار من وزير االقتصاد والتجارة. 

املحكمة  من  املضبوطة  البضاعة  عن  اإلفراج  طلب  يف  املخالف  بحق  اإلخالل  عدم  ومع 

املختصة يفرج عنها بحكم القانون إذا مل يصدر أمر من املحكمة بتأييد الضبط خالل الخمسة 

عرش يوماً التالية ليوم الضبط. 

عادالً عام أصابه من أرضار إذا ثبت عدم  ويرد لصاحب الشأن اعتباره وتعويضه تعويضاً 

صحة التهمة املنسوبة إليه. 

املادة 8 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسامئة درهم وال تجاوز 

املشار  املوظفني  تأدية  العقوبتني كل من حال دون  بإحدى هاتني  أو  خمسة آالف درهم 

إليهم يف املادة السادسة من هذا القانون أعامل وظائفهم سواء مبنعهم من دخول املصانع أو 

املخازن أو املتاجر أو غريها من املحال التي توجد بها املواد موضوع املخالفة أو من الحصول 

عىل عينات منها أو بأية طريقة أخرى. 

املادة 9 

عىل املحكمة متى قضت باإلدانة يف جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف املادتني الثانية 

والثالثة من هذا القانون أن تقيض مبصادرة األغذية أو العقاقري أو الحاصالت أو املنتجات أو 

املواد األخرى التي تكون جسم الجرمية. 

وللمحكمة يف هذه الحالة أيضاً أن تأمر بنرش الحكم يف جريدة أو جريدتني محليتني عىل 

نفقة املحكوم عليه. 
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املادة 10 

للمحكمة املختصة عند الحكم باإلدانة عىل صاحب املحل التجاري أو املنشأة أو املهنة أو 

الحرفة يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املادتني الثانية والثالثة من هذا القانون أن تأمر 

بإغالق املحل ملدة ال تجاوز ستة أشهر. 

ويجوز لها يف حالة العود أن تأمر بسحب الرتخيص. 

تأمر  أن  لها  املتحدة جاز  العربية  اإلمارات  أبناء دولة  الرتخيص من غري  واذا كان صاحب 

بإبعاده عن البالد. 

املادة 11 

يحكم عىل املتهم يف حالة العود بعقوبتي الحبس والغرامة. 

وتعترب الجرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة والجرائم املنصوص عليها يف أي قانون آخر 

خاص بقمع الغش والتدليس متامثلة بالنسبة إىل العود. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1979/3/19م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 67 �ص 29. 
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قانون اتحادي رقم )1) لسنة 1979م
يف شأن

تنظيم شئون الصناعة

املادة 2 

ترسي أحكام هذا القانون عىل كافة املرشوعات الصناعية  يف الدولة عدا ما يأيت:

1 - املرشوعات الصناعية التي تشتغل باستخراج البرتول أو تكريره أو باستخراج أو تنقية 

تنقيتها  أو  املعدنية  الخامات  باستخراج  أو  البرتولية،  الغازات  أو  الطبيعي  الغاز  إسالة  أو 

وإعدادها للصناعة أو بأي من الطرق املوافقة لها.

2 - املرشوعات الصناعية التي ال يزيد رأساملها الثابت عىل )250.000( مائتني وخمسني ألف 

درهم، أو التي ال يزيد عدد العاملني فيها عىل عرشة أشخاص، أو التي تستخدم قوة محركة 

ال تزيد عىل خمسة أحصنة.

3 - مرشوعات االمتياز التي تنظمها قوانني خاصة أو التي ترسي يف شأنها معاهدة أو اتفاقية 

تكون الدولة طرفاً فيها.

4 - مرشوعات الخطة العامة للدولة التي تتوىل الحكومة االتحادية تنفيذها.

املادة 9 

ال يجوز إقامة أي مرشوع صناعي يف الدولة أو إحداث أي تغيري فيه ما مل يحصل 

صاحبه عىل موافقة بذلك وفقاًًً ألحكام هذا القانون والنظم املعمول بها يف الدولة. 

ويقدم الطلب الخاص باملرشوع الصناعي إىل الدائرة عىل النموذج الخاص بذلك وفقاًًً 

لالئحة التنفيذية.



املنظومة اجلنائية ب�صاأن الأن�صطة القت�صادية يف قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة

251

املادة 15

للدائرة أن تراقب جميع مراحل تنفيذ املرشوع الصناعي وأن تتابع تنفيذ الرشوط املنصوص 

عليها يف قرار املوافقة عىل إقامة املرشوع.

وفقاًً  وذلك  الشأن،  هذا  يف  تطلبها  التي  بالبيانات  الدائرة  موافاة  املرشوع  صاحب  وعىل 

للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية.

املادة 18 

مع مراعاة أحكام املادة 8 من هذا القانون، عىل أصحاب املرشوعات الصناعية أو التي رهن 

التنفيذ وقت العمل بهذا القانون أن يطلبوا قيدها يف السجل الصناعي وذلك خالل ثالثة 

أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويقدم طلب القيد املشار إليه يف الفقرة السابقة عىل النموذج املعد لهذا الغرض الذي تبني 

الالئحة التنفيذية بياناته.

املادة 19 

عىل الدائرة بعد قيد املرشوع يف السجل الصناعي أن ترخص للمرشوع باإلنتاج وتصدر الرخصة 

باسم صاحب املرشوع وعليه أن يخطر الدائرة بكل تعديل أو تغيري يطرأ عىل البيانات الواردة 

يف السجل املشار إليه وذلك وفقاًً للرشوط ويف املواعيد التي تحددها الالئحة التنفيذية.

املادة 26 

عىل صاحب املرشوع الصناعي عند انتهاء األعامل الالزمة لتشغيل املرشوع أن يخطر الدائرة 

امتام  لها  ثبت  فإذا  األكرث،  أيام عـىل  تقوم مبعاينة املرشوع خالل عرشة  أن  بذلك، وعليها 

هذه األعامل كلياً أو جزئياً منحت صاحب املرشوع شهادة بذلك، ويعترب تاريخ إصدار هذه 

الشهادة هو تاريخ بدء اإلنتاج.
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املادة 27

ال يجوز الترصف يف املواد املستوردة التي أعفيت من الرسوم الجمركية وفقاًً ألحكام هذا 

القانون يف غري األغراض التي استوردت من أجلها.

وكل ترصف يف هذه املواد عىل خالف حكم الفقرة السابقة يوجب إخطار الدائرة مع دفع 

الرسوم الجمركية التي أعفيت منها.

وعىل صاحب املرشوع الصناعي أن ميسك سجاًل لهذه املواد عىل النموذج الذي تعده الدائرة 

يف هذا الشأن.

املادة 28 

التي خصصت للمرشوع وفقاًً ألحكام  ال يجوز لصاحب املرشوع أن يؤجر األرض أو املباين 

هذا القانون، وال أن يترصف فيها بأي وجه آخر ما مل يحصل عىل موافقة بذلك من السلطات 

املختصة.

املادة 29 

إذا بيع املرشوع الصناعي أو تنازل عنه مالكه أو أجره للغري كله أو بعضه ، وكذلك إذا 

توقف املرشوع عن العمل كلياً أو جزئياً، وجب عىل صاحبه أن يخطر الدائرة بذلك مع 

بيان األسباب، وعىل مستأجر املرشوع أو املشرتي أو املتنازل إليه أن يقدم إىل الدائرة 

خالل شهرين من تاريخ انتقال امللكية أو إبرام عقد اإليجار طلباً للتأشري بذلك يف السجل 

الصناعي، وذلك لنقل الرتاخيص إىل املالك أو املستأجر الجديد وإجراء التغيريات الالزمة 

يف بيانات السجل.

ويجوز يف حالة عدم اتباع هذه اإلجراءات سحب املزايا واإلعفاءات التي ينتفع بها املرشوع 

مبوجب أحكام هذا القانون.
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املادة 0) 

توضح  التي  الدورية  والبيانات  بالتقارير  الدائرة  يوايف  أن  الصناعي  املرشوع  عىل صاحب 

مدى استفادة املرشوع من اإلعفاءات املمنوحة له، ومدى تطور الصناعة وعنارص تكاليفها 

وإنتاجها وذلك كله وفقاًًً للنموذج الذي تعده الدائرة يف هذا الشأن، وعليه كذلك أن يقدم 

من  عليها  املصادق  العمومية  امليزانية  للمرشوع يف ضوء  املايل  بالوضع  تقريراً  الدائرة  إىل 

محاسب قانوين والحسابات الختامية لكل سنة مالية.

املادة 1) 

للبيانات التي تحددها  عىل صاحب املرشوع الصناعي أن ميسك سجاًل للعاملني فيه وفقاًً 

الالئحة التنفيذية للقانون.

املادة 2) 

عىل صاحب املرشوع الصناعي أن يلتزم بكافة القوانني واللوائح املعمول بها، وأن ينفذ بدقة 

أحكامها املتعلقة باألمن الصناعي والصحة العامة واملحافظة عىل البيئة.

وعليه - يف حالة تعيني مدير للمرشوع - أن يخطر الدائرة بذلك بكتاب مسجل ويكون املدير 

مسئوالً مع صاحب املرشوع عن تنفيذ أحكامه.

املادة )) 

القانون أو الئحته  بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا  مع عدم اإلخالل 

التنفيذية بغرامة ال تزيد عىل خمسني ألف درهم، ويجوز للسلطة املختصة فضاًل عن ذلك 

بناء عىل توصية اللجنة حرمان املرشوع من كل أو بعض املزايا املقررة يف هذا القانون.

املادة 5) 

يف  بالغش  قام  أو  لإلنتاج،  املقررة  واملواصفات  للمقاييس  مخالفة  سلعاً  املرشوع  أنتج  إذا 
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تجاوز سنتني،  ال  مدة  بالحبس  املسئول  مديره  أو  املرشوع  اإلنتاج، عوقب صاحب  نوعية 

وبغرامة تكون بقيمة املنفعة التي حصل عليها من الغش يضاف إليها مبلغ ال يجاوز مائة 

ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني مع مصادرة املواد واملنتجات موضوع املخالفة.

وتضاعف العقوبة يف حالة العود، مع الحكم بغلق املنشأة مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر، 

ويجوز الحكم بسحب ترخيص املنشأة نهائياً.

املادة 6) 

يعاقب كل من أقام أو أدار مرشوعاً صناعياً دون الحصول عىل ترخيص وفقاًًً ألحكام هذا القانون 

بغرامة ال تقل عن عرشة آالف درهم وال تزيد عن مائة ألف درهم مع الحكم بغلق املرشوع.

املادة 7) 

البيانات  من  بياناً  أو  رساً  ويفيش  أحكامه  بتنفيذ  القانون  لهذا  وفقاًًً  مكلف  موظف  كل 

املقدمة يف شأن املرشوعات الصناعية، يعاقب بغرامة ال تزيد عىل خمسني ألف درهم، وذلك 

مع عدم اإلخالل بالعقوبات التأديبية املنصوص عليها قانوناً.

املادة 9) 

يكون ملوظفي الدائرة املكلفني من الوزير ملراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأموري 

تفتيش  مهمتهم  أداء  سبيل  يف  ولهم  ألحكامه،  مخالفاً  يقع  ما  إثبات  يف  القضايئ  الضبط 

املرشوع  صاحب  وعىل  إنتاجه،  وفحص  سجالته  وتدقيق  الصناعي  املرشوع  مستودعات 

البيانات  وإعطائهم  مهمتهم  أداء  من  املوظفني  هؤالء  متكني  فيه  والعاملني  الصناعي 

واإليضاحات التي يطلبونها وفقاًًً للقانون.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1979/3/19م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 67 �ص 5.
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قانون اتحادي رقم ))1) لسنة 1976م
 يف شأن

الجمعيات التعاونية

املادة 56 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس 

مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عىل ثالثة آالف درهم 

أو بإحدى هاتني العقوبتني: 

الذين  الحسابات  ومراقبوا  واملفتشون  واملديرون  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  املؤسسون   – أ 

تعمدوا يف أعاملهم أو حساباتهم أو يف تقاريرهم املبلغة إىل الجهات املختصة أو إىل الجمعية 

العمومية إثبات وقائع كاذبة أو أرقام غري صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل 

أو بعض الوقائع أو املستندات املتعلقة بهذه الحالة. 

ب – أعضاء مجلس اإلدارة واملديرون الذين تعمدوا توزيع أرباح أو عوائد عىل األعضاء مل 

تؤخذ من األرباح الحقيقية للجمعية. 

ج – أعضاء مجلس اإلدارة الذين قرروا إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها األسمية أو تزيد عليها. 

د – املصفون الذين وزعوا عىل األعضاء موجودات الجمعية عىل خالف ما يقيض به القانون 

وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة واملديرون واملصفون الذين مل يقوموا بتنفيذ االلتزامات التي 

يفرضها عليهم هذا القانون أو )الئحته التنفيذية أو نظام الجمعية(. 

 .
)1(

هـ - أعضاء مجلس اإلدارة واملديرون واملوظفون الذين يخالفون أحكام املادة 55 من هذا القانون 

1 - املادة 55 - يف حالة حل مجلس اإلدارة عىل أعضاء املجلس املنحل والقامئني بالعمل يف الجمعية أن يبادروا إىل تسليم مجلس اإلدارة املؤقت 

جميع أموال الجمعية وسجالتها ودفاترها ومستنداتها ويدعو مجلس اإلدارة املؤقت الجمعية العمومية خالل املدة التي يحددها قرار الوزير 

الصادر بالحل ليعرض عليها تقريرا مفصاًل عن حالة الجمعية والنتخاب مجلس إدارة جديد.

ويف حالة وقف أحد القامئني بإدارة الجمعية عليه أن يسلم ملن عينه الوزير ما قد يكون بعهدته من أموال الجمعية أو مستنداتها ودفاترها 

وسجالتها وتنتخب الجمعية العمومية خالل املدة التي يحددها قرار الوزير بالوقف من يحل محل عضو مجلس اإلدارة املوقوف أو محل أمني 
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املادة 57 

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تجاوز ثالثة آالف درهم أعضاء مجلس اإلدارة 

ومديرو أية جمعية تعاونية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً ألحكام 

هذا القانون أو بعد صدور قرار وزير الشئون االجتامعية بحلها طبقا للامدة 50 من هذا 

لوحات  أو يف  بغري حق يف مكاتباته  استعمل  ذاتها كل من  بالعقوبة   ويعاقب 
)1(

القانون 

محاله أو يف االعالن عن أي مرشوع أو عمل يقوم به تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل 

أو املرشوع تعاوين ويحكم فضاًل عن ذلك بإزالة اإلسم ونرش الحكم عىل نفقة املحكوم ضده 

يف إحدى الجرائد اليومية.

املادة 58 

فيام عدا ما نص عليه يف املادتني السابقتني يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي درهم وال تجاوز 

ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1976/11/30م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 43 �ص 50.

صندوق الجمعية أو سكرتريها حسب األحوال.

1 - املادة 50 - لوزير الشئون االجتامعية أن يصدر قرارا بحل الجمعية يف األحوال اآلتية:

أ – إذا نقص عدد أعضائها عن خمسة عرش عضواً.

ب – إذا خرست أكرث من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة.

ج – إذا ثبت إخاللها بالتزاماتها املالية أو أهدافها التعاونية أو خروجها عىل القواعد التي قررها القانون.

د – إذا ثبت تدخلها يف األمور الدينية أو السياسية.

ويصدر وزير الشئون االجتامعية قرار الحل متضمنا تعيني املصفني وتحديد اجورهم.

ولذوي الشأن الطعن يف القرار أمام املحكمة االتحادية العليا خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغ الجمعية بالقرار املطعون فيه.
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قانون اتحادي رقم )9) لسنة 1975م 
يف شأن

تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة

مادة 15

ال يجوز ملن قيد اسمه يف سجل املحاسبني واملراجعني القيام بأي عمل أو نشاط ذي صفة 

تجارية إال بعد الحصول عىل ترخيص بذلك من السلطة املختصة.

مادة 25

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة 

ال تقل عن ألفي درهم والتزيد عىل عرشة آالف درهم.

1-  كل من يزاول مهنة املحاسبة أو املراجعة دون أن يكون إسمه مقيداً يف سجل املحاسبني 

واملراجعني طبقاً ألحكام هذا القانون.   

2- كل من يزاول مهنة املحاسبة واملراجعة بعد شطب إسمه من السجل أو اثناء فرتة وقفه 

عن مزاولة املهنة.

3- كل شخص غري مقيد يف السجل أو شطب قيده يستعمل نرشات أو وسائل دعاية من 

شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة املحاسبة أو املراجعة. 

4-كل من قدم بيانات غري صحيحة للقيد يف السجل. 

ونزع  املراجع  أو  املحاسب  مكتب  باغالق  األحوال  جميع  يف  املختصة  املحكمة  وتحكم 

الجريدة  يف  الحكم  بنرش  تأمر  كام  الدعاية  وسائل  من  النرشات وغريها  وإتالف  اللوحات 

الرسمية أو إحدى الصحف اليومية عىل نفقة املحكوم عليه.
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مادة 26

من  كل  آالف درهم  تزيد عىل عرشة  وال  آالف درهم  تقل عن خمسة  ال  بغرامة  يعاقب 

يخالف أحكام املادة )15( من هذاالقانون.

مادة 27

يكون للموظفني الذين يصدر بهم قرار من السلطة املختصة عند قيامهم بوظائفهم حق 

اإلطالع عىل السجالت واملستندات لدى مكاتب املحاسبني واملراجعني إلثبات وضبط ما يقع 

باملخالفة ألحكام هذا القانون أو أحكام القرارات املنفذة له.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1975/11/15م

 ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم )32(.
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قانون اتحادي رقم )7) لسنة 1975م
يف شأن

(1(
مزاولة مهنة الطب البرشي 

املادة األوىل 

أو  العيادات  يف  أو  الرشكات  يف  البرشي  الطب  مهنة  يزاول  أن  شخص  ألي  يجوز  ال 

املستشفيات الخاصة أو يف املؤسسات أو املنشآت الخاصة  يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة إال إذا كان مرخصاً له مبزاولة هذه املهنة من وزارة الصحة ومسجاًل لديها وفقاًً 

ألحكام هذا القانون.

ويحدد وزير الصحة بقرار منه ما يدخل يف مدلول مهنة الطب البرشي.

املادة 2 

يشرتط يف طالب الرتخيص ب البرشي أن يكون طبيباً حائزاً عىل إجازة يف الطب )شهادة 

البكالوريوس( من إحدى كليات الطب يف الدول العربية أو األجنبية املعرتف بها من قبل 

الدولة التي تتبعها تلك الكلية. وأن يكون قد أمىض السنة التدريبية )سنة االمتياز( أو ما 

يعادلها بعد حصوله عىل تلك اإلجازة.

طلب  وكان  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  غري  من  الرتخيص  طالب  كان  فإذا 

الرتخيص عن مزاولة املهنة كطبيب عام، تعني فضاًل عن الرشوط املنصوص عليها يف الفقرة 

السابقة أن يكون طالب الرتخيص قد زاول مهنة الطب البرشي مدة ال تقل عن سنتني بعد 

السنة التدريبية )سنة االمتياز( أو ما يعادلها.

1  - معدل مبوجبالقانون االتحادي رقم 1981/4 تاريخ 1981/06/13 م .والقانون االتحادي رقم 1984/3 تاريخ 1984/03/07 م.
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املادة 9 

ال يجوز فتح مختربات طبية للتحليل املخربي الجرثومي أو الكياموي أو العضوي أو الغذايئ 

أو ما شابهها وكذلك عيادات األشعة أو النظائر املؤينة أو العالج الطبيعي أو املستشفيات 

الخاصة إال برتخيص من وزارة الصحة يصدر وفق الرشوط واألحكام التي يصدر بتحديدها 

قرار من وزير الصحة وبرشط أن يكون املسئول عنها أخصائياً يف عمله.

املادة 10 

تحدد بقرار من وزير الصحة الرشوط الصحية والفنية لعيادات األطباء  وعىل كل طبيب أعطي 

ترخيصاً مبزاولة املهنة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويرغب يف فتح عيادة خاصة أن يخطر 

وزارة الصحة بكتاب مسجل بعنوان العيادة التي اختارها لعمله وذلك قبل مبارشته العمل فيها.

وللوزارة الحق يف عدم السامح للطبيب مبامرسة العمل يف تلك العيادة إذا تبني لها بعد معاينتها 

أنها غري مستوفية للرشوط الصحية أو الفنية كام لها أن تكلفه باستكامل النقص فيها.

وترسي أحكام هذه املادة عند كل تغيري ملكان العيادة.

املادة 11 

إذا غادر الطبيب صاحب العيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة ألية مدة كانت وجب عليه 

أن يغلق عيادته مدة غيابه وأن يخطر بذلك وزارة الصحة كتابة ما مل يكن قد قدم طلباً إليها 

للرتخيص لطبيب آخر مستوف للرشوط بالعمل يف عيادته خالل فرتة غيابه ووافقت الوزارة 

كتابة عىل هذا الطلب.

املادة 12 

عىل كل طبيب رخص له مبزاولة املهنة أن يتوخى يف أداء عمله ما تقتضيه مهنة الطب من 

الدقة واألمانة وأن يعمل عىل املحافظة عىل كرامة ورشف املهنة.
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املادة )1 

املهنة سواء كان  ان يفيش رساً خاصاً وصل إىل علمه بسبب مزاولته  ال يجوز الي طبيب 

املريض قد عهد إليه بهذا الرس وأمتنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه.

ومع ذلك ال يرسي الحظر املتقدم يف أي حال من األحوال اآلتية:

1 – إذا كان إفشاء الرس بناء عىل طلب صاحبه.

2 – إذا كان إفشاء الرس ملصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً الي منهام.

3 – إذا كان الغرض من إفشاء الرس منع وقوع جرمية ويكون اإلفشاء يف هذه الحالة للسلطة 

الرسمية املختصة فقط.

4 – إذا كان الطبيب مكلفاً من قبل إحدى رشكات التأمني عىل الحياة بالكشف عىل عمالء 

الرشكة ويكون إفشاء الرس يف هذه الحالة لرشكة التأمني املعنية فقط.

املادة )1 

إذا اشتبه الطبيب يف إصابة مريض بإحدى األمراض السارية وجب عليه إبالغ وزارة الصحة 

خالل أربع وعرشين ساعة عىل األكرث التخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة.

ويف حالة االشتباه بإصابة املريض بأحد األمراض التي تستوجب الحجر الصحي يجب التحقق 

من عنوان املريض واإلبالغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا مل يكن التحفظ عليه يف العيادة ممكناً.

واالمراض التي تستوجب الحجر الصحي هي الطاعون والكولريا والجدري والتيفوس والحمى الصفراء 

والحمى الراجعة وأية امراض وبائية أخرى تستوجب الحجر الصحي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

املادة 15 

مع عدم اإلخالل بحكم املادة 11 من هذا القانون ال يجوز للطبيب املرخص له مبزاولة املهنة 

العربية املتحدة أن يتخذ أكرث من عيادة واحدة وال أن يتخذ عيادة له  يف دولة اإلمارات 
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يف صيدلية أو مخزن لألدوية أو مكتب للدعاية الطبية أو يف أي محل ملحق بإحدى هذه 

األمكنة أو متصل بها بأي وجه.

املادة 16 

ال يجوز للطبيب أن يأوي املرىض يف عيادته باستثناء حاالت اإلسعاف العاجل يف البلد الذي 

ال يوجد فيه مستشفى حكومي أو خاص. عىل أال تزيد مدة بقاء املريض يف العيادة يف هذه 

الحالة عىل مثان وأربعني ساعة ريثام يؤمن نقله إىل بيته أو إىل أقرب مستشفى.

املادة 17 

ال يجوز للطبيب إجراء أية عملية جراحية تستلزم إعطاء املريض مخدراً من أي نوع كان إال 

بعد الحصول عىل ترخيص بذلك من وزارة الصحة وال يعطى الرتخيص إال بعد التحقق من 

توافر اإلمكانيات الالزمة إلجراء مثل هذه العمليات.

املادة 18 

ال يجوز للطبيب بيع األدوية للمرىض إال يف حاالت اإلسعاف العاجل كام ال يجوز له اإلشرتاك 

لقاء نفع  الدعاية لرتويج بعض األدوية  أو  مع صاحب صيدلية أو صاحب مخزن لألدوية 

خاص أو توجيه املرىض لرشاء األدوية من صيدلية معينة.

وال يجوز بأي حال بيع النامذج الطبية.

املادة 19 

ال يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه مبارشة أو بالوساطة وبأي طريق من طرق النرش أو الدعاية.

ويجوز له أن يعلن يف الصحف عن مكان عيادته سواء عند بدء العمل فيها أو عند تغيريها 

أو يف حالة سفره أو عودته من إجازة تزيد مدتها عىل شهر. ويكون اإلعالن ملدة ال تزيد عىل 

أسبوع وبطريقة ال يكون فيها معنى الدعاية.
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املادة 20 

يحظر عىل الطبيب كتابة الوصفات الطبية برموز أو إشارات غري متعارف عليها أو إعطاء 

تقرير أو شهادة مغايرة للحقيقة.

املادة 21 

ال يجوز أن ميتنع الطبيب عن عالج مريض أو إسعاف مصاب ما مل تكن حالته خارجة عن 

اختصاصه وعليه يف هذه الحالة أن يجري له اإلسعافات األولية الالزمة ثم يوجهه إىل أقرب 

مستشفى حكومي إذا رغب يف ذلك.

املادة )2 

يحظر عىل الطبيب القيام بأي عمل مخل باالحرتام املتبادل بني أعضاء املهنة الطبية وبوجه خاص 

ال يجوز ألي طبيب أن يحط من كرامة زميل له أو أن ينتقص من مكانته العلمية أو األدبية أو أن 

يسعى بطريقة غري مرشوعة للحلول محله يف عالج مريض أو يف أي عمل يتعلق باملهنة.

املادة )2 

إذا اضطر الطبيب إىل التوقف عن عالج أحد املرىض ألي سبب، فعليه أن يعطي املريض 

تقريراً باملعلومات التي يعتقد أنها الزمة الستمرار العالج.

وعىل الطبيب يف حالة وفاة أحد مرضاه الذين يعالجهم أن يخطر السلطات الطبية املختصة 

طلبهم  عىل  بناء  ورثته  يعطي  وأن  بذلك،  وعلمه  حصولها  فور  وأسبابها  الوفاة،  بحدوث 

شهادة بأسباب الوفاة.

املادة 25 

ال يكون الطبيب مسئوال عن النتيجة التي يصل إليها املريض إذا تبني أنه بذل العناية الالزمة ولجأ 

إىل جميع الوسائل التي يتبعها الشخص املعتاد من أهل فنه يف تشخيص املرض ووصف العالج.
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املادة 26 

يكون الطبيب مسئوالً يف أي من األحوال اآلتية:

1 – إذا ارتكب خطأ ترتب عليه اإلرضار باملريض وكان هذا الخطأ راجعاً إىل جهله بأمور فنية 

يفرتض يف كل طبيب اإلملام بها سواء من حيث تشخيص املرض أو وصف العالج املناسب.

إىل إهامله  أو  الخطأ راجعاً  باملريض وكان هذا  ترتب عليه اإلرضار  ارتكب خطأ  إذا   – 2

امتناعه عن بذل العناية الالزمة.

3 – إذا أجرى عىل املريض أبحاثا أو تجارب علمية غري معتمدة فنياً وترتب عىل ذلك اإلرضار به.

املادة 27 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس 

مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تزيد 

عىل عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني:

1 – كل شخص مل تتوفر فيه الرشوط القانونية التي تخوله حق الحصول عىل ترخيص مبزاولة 

املهنة إذا زاول عماًل من األعامل التي تندرج تحت مهنة الطب البرشي.

2 – كل من قدم وثائق أو بيانات غري صحيحة أو لجأ إىل طرق غري مرشوعة ترتب عليها 

منحه ترخيصاً ب البرشي دون وجه حق.

أية  أو  أو الفتات  لوحات  أو  البرشي يستعمل نرشات  له ب  3 – كل شخص غري مرخص 

وسيلة أخرى من وسائل النرش إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور عىل االعتقاد بأن 

له الحق يف  البرشي.

4 – كل شخص غري مرخص له ب البرشي وجد عنده آالت أو عدد طبية ما مل يثبت أن 

وجودها لديه كان بسبب مرشوع غري  البرشي.

ويف جميع األحوال تحكم املحكمة بغلق العيادة ومصادرة ما بها من أدوات وآالت ومواد 
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تتعلق مبزاولة املهنة.

كله  وذلك  األطباء  سجل  من  إسمه  يشطب  كام  منتهياً  للطبيب  الصادر  الرتخيص  ويعترب 

اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهايئ.

املادة 28 

يعاقب بغرامة ال تقل عن 1000 درهم وال تزيد عىل 5000 درهم كل من توفرت فيه الرشوط 

القانونية التي تخوله حق الحصول عىل ترخيص مبزاولة املهنة ثم زاولها قبل الحصول عليه.

وتحكم املحكمة يف هذه الحالة بغلق عيادة الطبيب إىل أن يحصل عىل الرتخيص.

املادة 29 

 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل أربع 
)1(

مع مراعاة ما نص عليه يف املادة 22 من هذا القانون 

سنوات كل طبيب بارش اجهاض امرأة حبىل عمداً باعطائها أدوية أو باستعامل وسائل مؤدية 

إىل ذلك أو بإرشادها إليها سواء كان اإلجهاض برضائها أو بغريه، فإذا أفىض اإلجهاض إىل موت 

املجنى عليها تكون العقوبة السجن ملدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عىل عرش سنوات.

ويف جميع األحوال تحكم املحكمة مبصادرة ما يف عيادة الطبيب من أدوات وآالت ومواد 

تتعلق مبزاولة املهنة، وتغلق العيادة مدة مساوية ملدة العقوبة املحكوم بها.

وال يخل ما تقدم بحق اللجنة املنصوص عليها يف املادة الرابعة من هذا القانون يف سحب 

الرتخيص املمنوح للطبيب مبزاولة املهنة وشطب إسمه من سجل األطباء.

1 - املادة 22 - 

ال يجوز للطبيب أن يجري عملية اجهاض أو أن يصف أي يشء من شأنه إجهاض امرأة عىل أنه إذا كان يف استمرار الحمل خطر عىل حياة 

الحامل، فيجوز إجراء عملية اإلجهاض يف هذه الحالة بالرشوط اآلتية:

أ – أن يتم االجهاض بوساطة طبيب متخصص يف أمراض النساء ومبرافقة طبيب آخر متخصص يف سبب اإلجهاض. ب – أن يحرر محرض بتقرير 

السبب املربر لإلجهاض مبعرفة األطباء املعنيني. عىل أن يوقع عليه زوج املريضة أو وليها مبا يفيد املوافقة عىل إجراء عملية اإلجهاض ويحتفظ 

كل طرف من األطراف املعنية بنسخة منه.



266

املادة 0) 

كل مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون تعترب مخالفة تأديبية يعود أمر النظر فيها إىل اللجنة 

املنصوص عليها يف املادة الرابعة من هذا القانون.

والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل الطبيب املخالف هي:

1 - توجيه النظر.

2 - اإلنذار.

3 – االيقاف عن العمل ملدة ال تجاوز سنة واحدة.

4 – سحب الرتخيص وشطب اإلسم من سجل األطباء.

اللجنة  عن  الصادرة  القرارات  تخل  وال  العتامدها  الصحة  وزير  إىل  قراراتها  اللجنة  وترفع 

باملسئولية الجزائية التي قد ترتتب عىل املخالفة.

املادة 1) 

لوزارة الصحة حق التفتيش عىل العيادات الطبية واملستشفيات الخاصة واملختربات أو أي 

مكان تجري فيه مزاولة املهنة.

ويكون للموظفني الذين يندبهم وزير الصحة لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضايئ يف 

له، ولهم يف  إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً 

سبيل أداء مهمتهم أن يطلبوا معاونة رجال الرشطة عند االقتضاء.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1975/10/21م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 31 �ص 13.
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قانون اتحادي رقم )5) لسنة 1975م
 يف شأن

السجل التجاري

املادة ) 

عىل كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة خالل شهرين من تاريخ افتتاح محله التجاري أو متلكه 

ملحل تجاري أو من تاريخ افتتاحه فرعاً أو وكالة يف الدولة إذا كان محله الرئييس يف الخارج 

أن يقدم طلباً من نسختني موقعتني من الطالب إىل السلطة املختصة لقيد اسمه يف السجل 

التجاري مشتماًل عىل البيانات واملستندات اآلتية: 

1 – إسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميالده وجنسيته. 

2 – إسم مدير الفرع أو الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميالده وجنسيته. 

3 – اإلسم الذي يبارش به التاجر تجارته. 

4 – إسم املحل التجاري، والسمة التجارية إن وجدت، برشط أال يكون مطابقاً ألي إسم آخر 

مسجل أو مشابهاً إساًم مسجاًل ميكن أن يضلل الجمهور. 

5 – نوع التجارة. 

6 – تاريخ بداية مبارشة التاجر أعامله التجارية بالدولة. 

7 – تاريخ افتتاح التاجر ملحله التجاري. 

8 – عنوان املحل الرئييس والفروع والوكاالت التجارية إن وجدت سواء بالدولة أو بالخارج. 

9 – أسامء وألقاب الوكالء املفوضني وتاريخ ومحل ميالد كل منهم وجنسيته. 

تجارة  نوع  بيان  مع  خارجها  أو  التسجيل  بدائرة  للتاجر  اململوكة  التجارية  املحال   –  10

وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح املحال ورقم قيدها بالسجل التجاري. 

محل  كل  تجارة  نوع  ذكر  مع  الدولة  يف  سابقاً  للتاجر  كانت  التي  التجارية  املحال   –  11
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وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري إن وجد. 

12 – شهادة بعضوية التاجر يف غرفة التجارة والصناعة التي يبارش تجارته يف دائرتها ويعفى 

الطالب من تقديم هذه الشهادة يف حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة يف الدائرة التي 

يبارش فيها نشاطه التجاري. 

الصناعية  والنامذج  والرسومات  االخرتاع  وبراءات  التجارية  العالمات  تسجيل  رقم   –  13

املسجلة باسم التاجر ان وجدت. 

املادة ) 

يجب عىل التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة أن يطلب طبقاً لالوضاع املقررة للقيد، التأشري يف 

السجل التجاري بكل تغيري أو تعديل يطرأ عىل البيانات املنصوص عليها يف املادة السابقة، 

وذلك خالل شهر من تاريخ الترصف أو الواقعة املنشئة للتغيري أو التعديل. 

املادة 5 

نسختني  من  طلباً  يقدموا  أن  االجنبية،  للرشكات  والوكالء  التجارية  الرشكات  مدراء  عىل 

وذلك خالل  التجاري  السجل  الرشكة يف  لقيد  املختصة  السلطة  إىل  الطالب،  من  موقعتني 

شهرين من تاريخ تأسيسها أو افتتاح الفرع أو الوكالة مشتماًل عىل البيانات اآلتية: 

1 – نوع الرشكة. 

2 – عنوان املركز الرئييس للرشكة واسمها والسمة التجارية إن وجدت. 

3 – الغرض من تأسيس الرشكة. 

4 – عنوان الفرع والوكاالت سواء كانت داخل الدولة أو خارجها. 

5 – مقدار رأس املال واملبالغ املؤداة منه وما تعهد الرشكاء بأدائه مع بيان حصص الرشكاء 

املوصني وقيمة الحصص العينية إن وجدت. 

6 – تاريخ إبتداء الرشكة وتاريخ انتهائها. 
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7 – أسامء وألقاب الرشكاء املتضامنني وتاريخ ومحل ميالد كل منهم وجنسيته. 

8 – أسامء وألقاب مديري الرشكة ومن لهم حق التوقيع باسمها وحدود سلطتهم يف اإلدارة 

والتوقيع مع بيان تاريخ ومحل ميالد كل منهم وجنسيته. 

9 – إسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة وتاريخ ومحل ميالده وجنسيته. 

الصناعية  والنامذج  والرسومات  االخرتاع  وبراءات  التجارية  العالمات  تسجيل  رقم   –  10

املسجلة باسم الرشكة إن وجدت. 

املادة 6 

عىل طالب قيد الرشكة يف السجل التجاري أن يقدم عقد تأسيس الرشكة مصدقاً عليه من 

الجهة الرسمية املختصة لالطالع عليه عىل أن يرفق بطيه صورة رسمية منه لالحتفاظ بها 

لدى السلطة املختصة. 

املادة 7 

عىل املسئولني عن إدارة الرشكات التجارية أو الفرع أو الوكاالت أو املصفني حسب األحوال 

أن يطلبوا طبقاً لألوضاع املقررة للقيد، التأشري يف السجل التجاري مبا يأيت: 

1 – أي تغيري أو تعديل يطرأ عىل البيانات املنصوص عليها يف املادة الخامسة. 

2 – كل ترصف قانوين أو حكم قضايئ يقيض بعزل مدير الرشكة أو بإخراج أحد الرشكاء أو 

بحل الرشكة أو بوضعها تحت التصفية مع بيان أسامء املصفني وحدود سلطاتهم وكل تغيري 

أو  الترصف  تاريخ  األكرث من  الطلب خالل شهر عىل  تقديم  أشخاصهم ويكون  يحدث يف 

الحكم أو الواقعة املوجبة للطلب. 

املادة 8 

عىل كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة وعىل املسئول عن إدارة الرشكة التجارية أن يودع لدى 
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السلطة املختصة صورة من التوقيع املعتمد يف معامالت املنشأة أو الرشكة التجارية عىل أن 

يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمياً من الجهة املختصة، ويكون اإليداع يف ذات الوقت الذي 

يقدم فيه طلب القيد أو طلب التأشري يف السجل إذا تضمن تعدياًل يف بيان األشخاص السابق 

إيداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد. 

املادة 9  

النسختني  إحدى  إعادة  املختصة  السلطة  وعىل  التجاري  السجل  يف  الطلب  بيانات  تدّون 

إىل الطالب مؤرشاً عليها مبا يفيد القيد يف السجل أو برفضه حسب األحوال وذلك بكتاب 

مسجل، ويعترب توقيع الطالب عىل النسخة املحفوظة لدى السلطة املختصة واملؤرش عليها 

بالقرار الصادر منها مبثابة إعالن له. 

املادة 10  

إذا تعلق التغيري يف البيانات بشخص من له حق التوقيع وجب أن يرفق بالطلب صورة من 

التوقيع الجديد طبقاً لنص املادة الثامنة من هذا القانون. 

املادة 11  

يتم إلغاء القيد من السجل التجاري يف الحاالت اآلتية: 

1 – ترك التاجر لتجارته. 

2 – وفاة التاجر. 

3 – تصفية الرشكة. 

للقيد  لالوضاع املقررة  التاجر أو ورثته أو املصفني حسب األحوال، أن يطلبوا طبقاً  وعىل 

إلغاء القيد خالل شهرين عىل األكرث من تاريخ الواقعة املوجبة له ومع ذلك فإنه يجوز لورثة 

التاجر أن يطلبوا لصالحهم أو لصالح بعضهم إستمرار القيد يف السجل باسم مورثهم. 
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القيد  الغاء  الشأن طلب  ذو  يقدم  مل  إذا  نفسها  تلقاء  من  القيد  إلغاء  املختصة  وللسلطة 

أو اإلستمرار فيه وذلك يف امليعاد املشار إليه يف الفقرة السابقة متى تحققت من حدوث 

الواقعة املوجبة لإللغاء. 

املادة )1  

عىل كل تاجر وكل مسئول عن إدارة رشكة أن يبني يف جميع املكاتبات واملطبوعات املتعلقة 

بأعامله التجارية رقم القيد يف السجل التجاري، وأن يثبت عىل واجهة املحل الذي يزاول فيه 

العمل التجاري وباللغة العربية إسمه التجاري مشفوعاً برقم القيد. 

املادة 18  

يعاقب عىل مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسامئة درهم 

وال تجاوز خمسة آالف درهم ويف حالة العود تضاعف العقوبة. 

املادة 19  

مع عدم اإلخالل بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون جزايئ آخر 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسامئة درهم وال تزيد 

عىل خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من قدم بيانات غري صحيحة إلثباتها 

بالسجل التجاري فإذا ترتب عىل البيانات غري الصحيحة قيد أو تأشري أو شطب عىل خالف 

أحكام هذا القانون أمرت املحكمة فضاًل عن العقوبة املقررة بتصحيح البيانات أو بشطب 

القيد أو بإلغاء التأشري أو إلغاء الشطب حسب األحوال، وذلك وفقاًًً لألوضاع ويف املواعيد 

التي تعينها لذلك. 
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املادة 20  

يعاقب بالعقوبة املبينة يف املادة السابقة كل من أثبت عىل خالف الحقيقة رقم قيد بالسجل 

التجاري سواء يف مكاتباته أو عىل واجهة محله التجاري. 

املادة 21 

واللوائح  للقوانني  وفقاًًً  التجارية  األعامل  مبزاولة  حالياًً  لها  املرخص  والرشكات  التجار  عىل 

املعمول بها أن يتقدموا إىل السلطة املختصة بطلب القيد يف السجل التجاري املنشأ طبقاً 

ألحكام هذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به. 

�شدر هذا القانون بتاريخ 1975/9/8م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 30 �ص 3. 
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قانون اتحادي رقم )7) لسنة )197 
يف شأن

األجهزة واالتصاالت الالسلكية

مادة 2

ال يجوز حيازة أو اقتناء أو استعامل أو تشغيل أي جهاز السليك إال برتخيص يصدر من الوزارة 

بعد أخذ رأي وزاريت الدفاع والداخلية.

ويكون الرتخيص بالتشغيل لإلستعامل الخاص. ويحظر إصداره إذا توافرت شبكة عامة.

مادة )

يحدد ترخيص التشغيل نوع املحطة والبث والذبذبة وساعات العمل املسموح بها كام يحدد 

قوة الجهاز عند البث والكسب واتجاه الهوايئ وموقعي جهاز االرسال واالستقبال.

مادة )

ال يجوز استخدام أية ذبذبة ما مل يكن قد تم تخصيصها وتسجيلها من قبل الوزارة، ويكون 

التخصيص وفقاًً مليثاق جينف والقواعد الدولية وطبقاً للسياسة التي تقررها الوزارة.

وال يجوز استخدام أية ذبذبة مسجلة بطريقة تخالف الطريقة التي سجلت بها إال بإذن 

سابق من الوزارة.

مادة 7

تكون الرتاخيص سنوية تبدأ من تاريخ إصدارها وتنتهي يف نهاية ديسمرب من كل عام.

ويجوز تجديد الرتاخيص سنوياً مبوافقة الوزارة.



274

وتقدم طلبات التجديد إىل الوزارة يف ميعاد غايته آخر يناير من كل عام.

وللوزارة لألسباب التي تقدرها أن تقرر مد تلك املهلة مرة واحدة للمدة التي تحددها.

وينرش قرار التمديد يف الجريدة الرسمية.

مادة 8

عىل املرخص إليهم التقيد بالرشوط الواردة يف الرتاخيص الصادرة اليهم وبالقواعد املقررة يف 

هذا القانون وكذلك بالقواعد الدولية.

مادة 9

ال يجوز نقل ملكية الجهاز الالسليك املرخص به أو رهنه أو تأجريه أو الترصف فيه بأي وجه 

من الوجوه أو اإلعالن عن ذلك قبل الحصول عىل موافقة الوزارة. وكل ترصف عىل خالف 

ذلك يرتتب عليه إلغاء الرتخيص إدارياً فضاًل عن تعريض الجهاز للمصادرة القضائية.

مادة10

الرتاخيص الصادرة مبوجب أحكام هذا القانون شخصية وال يجوز التنازل عنها أو الترصف 

فيها بأي وجه من الوجوه. ويسقط الرتخيص تلقائياً مبجرد الترصف فيه.

مادة 11

ال يجوز استعامل أي جهاز السليك مرخص به لالستعامل الخاص متى كان بامكان صاحب الجهاز 

إجراء االتصال املرخص به عن طريق الخدمات العامة السلكية والالسلكية القامئة يف الدولة.

مادة 12

للوزارة أن تحظر استعامل األجهزة الالسلكية يف املناطق التي تحددها كلام اقتضت املصلحة 

العامة ذلك.
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مادة )1

يحظر حظراً باتاً استعامل األجهزة الالسلكية املرخص بها يف األغراض االتية:

1- التقاط مراسالت مل يسمح بالتقاطها أو قيام صاحب الجهاز بإفشاء رس املراسالت التي 

يلتقطها مصادفة.

الهاتفية سلكية  أو  الربقية  املختلفة  اتصاالتها  العامة يف  املصالح  أعامل  التشويش عىل   -2

كانت أو السلكية أو عرقلة أعاملها.

3- التشويش أو التأثري عىل الجريان أو اقالق راحتهم. 

4- االتصال بأية جهة كانت أو بأية واسطة نقل لعرض املساعدة عىل ارتكاب أو تنفيذ جرمية 

أو تسهيل ارتكابها أو تنفيذها. 

5- االتصال بأي شكل من األشكال بأي جهاز السليك داخل إرسائيل أو يعود إليها.

من  الرسالة  تلك  بأن  الجهاز  علم صاحب  مع  مضللة  أو  خادعة  رسالة  بث  أو  توجيه   -6

يتصل  خاصة  أو  عامة  هيئة  أي  بنشاط  اإلرضار  إىل  الوجوه  من  بوجه  تؤدي  أن  املحتمل 

نشاطها باملحافظة عىل أرواح الناس أو انقاذهم أو تعرض ذلك النشاط للخطر، أو تعرض 

للخطر حياة أي إنسان أو مركبة أو طائرة أو سفينة و عىل األخص أية رسالة كاذبة تفيد 

أن أية مركبة أو طائرة أو سفينة بحاجة إىل مساعدة أو أنها يف خطر أو أنها بغري حاجة إىل 

مساعدة أو انها ليست بخطر.

7- أية أغراض تجارية أو لالعالن والدعاية التجارية، عدا إنجاز األعامل التجارية املتعلقة 

بذوي االستعامل الخاص أنفسهم.

8- نقل رسائل الغري مهام كانت لقاء أجر مادي أو بغري أجر.

9- التعرض ألي موضوع شخيص يخص شخصاً آخر طبيعياً كان أو معنوياً أو يوذيه أو يؤثر 

عليه بأي شكل من االشكال يف تجارته أو عمله أو أرساره أو حياته الشخصية أو سمعته أو 

سمعة عائلته أو ماله.
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10- أي موضوع يتعلق من قريب أو بعيد أو ميس أو يؤثر بأي شكل من األشكال وبصورة 

البالد أو بقواتها  الرموز بأمن  أو  بالتلميح وباأللفاظ  أو  مبارشة أو غري مبارشة وبالترصيح 

العسكرية أو وضعها السيايس أو الدفاعي أو التجاري أو االقتصادي أو بسمعتها أو سمعة 

شعبها وكل ما يتعلق مام تقدم بأي من املصالح واملؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية.

11- الدعاية ألية مؤسسة أو أية عقيدة أو نقل رسائل تلك املؤسسة.

12- بث أو استقبال أي منهج إذاعي.

13- أية مجاالت أخرى تقرر الوزارة حظرها مستقباًل.

مادة 15

مع عدم اإلخالل مبا تقرره القوانني األخرى من إجراءات ال يجوز للتجار أو الصناع استرياد أو 

تصدير أو صنع أو تركيب أو إصالح االجهزة الالسلكية إال برتخيص من الوزارة.

وال يجوز لسلطات الجامرك اإلفراج عن أي جهاز السليك إال بعد تقديم الرتخيص الصادر به 

من الوزارة والتحقق من ان الجهاز يتفق واملواصفات املبينة يف الرتخيص .

مادة 17

يلتزم التجار بإمساك سجالت تدون فيها بأرقام مسلسلة البيانات الخاصة باألجهزة املستوردة 

أو املصدرة وتواريخ استريادها أو تصديرها وكذلك بيانات األجهزة التي يشرتيها التاجر محلياً.

مادة 18

ال يجوز ألي تاجر أو صانع أن يبيع أو ينقل حيازة أو يركب أو يصلح أي جهاز السليك ألي 

السجل  يف  يثبت  أن  الصانع  أو  التاجر  وعىل  تشغيله  أو  حيازته  له يف  مرخص  غري  شخص 

املخصص لذلك حسب النامذج التي تعدها الوزارة بيانات عام يبيعه أو ينقل حيازته أو يركبه 

أو يصلحه من أجهزة متضمنه إسم املشرتي أو الحائز وتاريخ البيع أو الحيازة أو الرتكيب 

أو اإلصالح ورقم وتاريخ الرتخيص الذي يحمله املشرتي أو الحائز فضاًل عن بيانات الجهاز.
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مادة 20

عىل كل قادم أجنبي يصل إىل البالد وبحوزته جهاز السليك من أي نوع كان أن يرصح حال وصوله 

بحيازته لذلك الجهاز إىل سلطات الحدود أو الجامرك. وعليه أن يودعه لدى تلك السلطات مقابل 

اإليصال الالزم لحني مغادرة البالد ما مل يكن قد حصل عىل ترخيص من الوزارة باستعامله داخل البالد.

مادة 21

يرسى حكم املادة السابقة عىل املواطن الذي يعود من الخارج وبحوزته جهاز السليك من أي نوع كان.

مادة 27

مع عدم اإلخالل بالجزاءات اإلدارية التي يجوز للوزارة اتخاذها مبقتىض هذا القانون يعاقب 

كل من يخالف أحكامه بالحبس ملدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد 5000 )خمسة 

آالف( درهم أو بأحدى هاتني العقوبتني.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تقيض كذلك مبصادرة الجهاز الالسليك.

مادة 28

ال يحول توقيع العقوبة املقررة مبقتىض أحكام هذا القانون دون توقيع العقوبات املقررة 

بالقوانني األخرى عن األفعال التي تشملها هذه القوانني ودون مطالبة الغري بالتعويض عام 

يكون قد أصابه بسبب تلك األفعال من أرضار.

مادة 29

عىل كل من بحوزته وقت العمل بهذا القانون أي جهاز السليك أن يبادر خالل مدة اقصاها 

شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم طلب للرتخيص له باستعامل ذلك الجهاز وفقاًً 

لألحكام املقررة يف هذا القانون.



278

وعىل الحائزين ألجهزة مرخص لهم بها أن يتقدموا خالل املدة سالفة الذكر بطلبات لتجديد 

تراخيصهم حتى نهاية عام 1973.

مادة 0)

عىل التجار أو الصناع الذين يحوزون وقت العمل بهذا القانون أجهزة السلكية أن يقدموا 

خالل الفرتة املحددة باملادة السابقة قامئة باألجهزة التي يف حوزتهم متضمنة بيانات مفصلة 

عن تلك االجهزة. 

ويحظر عىل هؤالء بيع أي جهاز السليك أو الترصف فيه بأي وجه أو تسليمة إىل صاحبه 

دون ترخيص من الوزارة. وعليهم إثبات تلك األجهزة يف السجالت املشار إليها يف املادتني 

17، 18 من هذا القانون.

مادة 2)

ال تخضع ألحكام هذا القانون األجهزة الالسلكية التي تستوردها أو تؤسسها أو تستعملها 

قوات الجيش والرشطة االتحادية أو املحلية أو قيادات الحرس الوطني املحلية أو أية هيئة 

حكومية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ومع ذلك تلتزم الجهات املذكورة بتسجيل ذبذبات تلك األجهزة وفقاًً ألحكام املادة )4( من 

هذا القانون . ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.

مادة ))

ترسي القواعد الدولية للمواصالت السلكية والالسلكية عىل ما مل يرد به نص خاص يف هذا 

القانون.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1973/7/25 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد رقم 12.

الترشيعات املحلية إلمارة ديب
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قانون رقم ))1) لسنة 2011
بشأن

(1(
تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية يف إمارة ديب 

املادة )1)

يسمى هذا القانون »قانون تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية يف إمارة ديب رقم )13( لسنة 

»2011

التعريفات

املادة )2)

يكون للكلامت والعبارات التالية، حيثام وردت يف هذا القانون املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يدل سياق النص عىل خالف ذلك:

دولة اإلمارات العربية املتحدة. الدولة:  

إمارة ديب. اإلمارة:  

املجلس التنفيذي لإلمارة. املجلس التنفيذي: 

دائرة التنمية االقتصادية الدائرة:  

مدير عام الدائرة املدير العام: 

أي نشاط تجاري أو صناعي أو حريف أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي  النشاط االقتصادي: 

نشاط آخر يهدف إىل تحقيق الربح، يجوز مزاولته يف اإلمارة، وفقاً للترشيعات السارية.

أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصها مبوجب الترشيعات  الجهة املختصة: 

السارية تنظيم نشاط اقتصادي أو أكرث.

)1( أوردنا هذا القانون كاماًل ألنه يتعلق بالنشاط االقتصادي الذي تدور حوله كافة النصوص الجنائية الواردة باملنظومة.
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أية رشكة أو مؤسسة فردية مرخص لها مبزاولة النشاط االقتصادي يف  املنشأة:  

اإلمارة، ويستثنى من ذلك  املنشآت املرخصة داخل املناطق الحرة.

يف  االقتصادي  النشاط  ملزاولة  طبيعي  شخص  ميتلكها  التي  املنشأة  املؤسسة:  

اإلمارة، والتي ال تنفصل شخصيتها عن شخص مالكها الذي ترتبط ذمتها املالية به، باعتباره 

املسؤول عن كافة االلتزامات املالية املرتتبة عليها تجاه الغري.

ن املنشأة من مزاولة النشاط االقتصادي. املستند الذي مُيكِّ الرتخيص:  

املستند الذي يتضمن املوافقة املمنوحة من الدائرة إىل املنشأة ملزاولة  الترصيح التجاري: 

النشاط التسويقي.

عن  وخدماتها  منتجاتها،  لتسويق  املنشأة،  به  تقوم  الذي  النشاط  النشاط التسويقي: 

طريق اإلعالنات التجارية واللوحات اإلعالنية أو عروض التصفية أو التنزيالت أو الحمالت 

الرتويجية أو املعارض واملؤمترات، أو غريها من األنشطة التسويقية األخرى.

الذي يزاوله شخص طبيعي أو أكرث، والذي يعتمد  النشاط  النشاط املهني أو الحريف: 

فيه عىل جهده البدين أو الذهني أو االستعانة ببعض األدوات وبرأس مال محدود.

املجاالت  يف  املساندة  وآليات  والتسهيالت،  الخدمات  من  مجموعة  حاضنات األعامل: 

الفنية واإلدارية واالستشارية، تقدمها جهة مختصة لفرتة زمنية محددة بهدف تشجيع إقامة 

وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة.

أهداف القانون

املادة )))

يهدف هذا القانون إىل تحقيق ما ييل:

1-تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية يف اإلمارة، وخلق بيئة محفزة عىل االستثامر يف املجاالت 

االقتصادية املختلفة فيها.

متطلبات  املختصة، الستيفاء  الجهات  بني  التنسيق  يتم من خاللها  واحدة  نافذة  2-إيجاد 
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ترخيص مزاولة األنشطة االقتصادية يف اإلمارة.

3-إيجاد البيئة املثالية ملزاولة األعامل يف اإلمارة، ورفع معدالت النمو االقتصادي فيها.

دقة  عىل  االعتامد  خالل  من  وذلك  اإلمــارة،  يف  االقتصادية  البيئة  تنمية  عىل  4-العمل 

املعلومات وشفافيتها وتوفريها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، مبا ميكن املنشآت املختلفة 

من االستفادة منها.

5-املساهمة يف الخطط التسويقية والرتويجية ونرش الوعي االقتصادي واالستثامري، والوقوف 

عىل فرص االستثامر املتوفرة يف اإلمارة.

اختصاصات الدائرة

املادة )))

يف  االقتصادية  األنشطة  مزاولة  تنظيم  الدائرة  تتوىل  القانون،  هذا  أهدف  تحقيق  لغايات 

اإلمارة، ويكون لها يف سبيل ذلك:

1-وضع القواعد والضوابط الالزمة لتنظيم منح الرتاخيص الالزمة ملزاولة األنشطة االقتصادية 

يف اإلمارة، وتحديد بيانات ومدد هذه الرتاخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك 

يف إطار الترشيعات السارية وبالتنسيق مع الجهات املختصة.

2-تنظيم تسجيل وقيد املنشآت يف السجل التجاري.

3-تسجيل وحفظ األسامء التجارية للمنشآت.

4- ترخيص األنشطة االقتصادية يف اإلمارة وذلك وفقاً للقوانني واألنظمة واللوائح املعمول 

بها وبالتنسيق مع الجهات املختصة.

5-تحديد وتصنيف األنشطة االقتصادية التي يجوز مزاولتها يف اإلمارة، وفقاً ألحدث األنظمة 

املتعارف عليها دولياً، والعمل عىل تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط 

االقتصادي يف اإلمارة ومتطلبات التنمية االقتصادية فيها.

6-إصدار التصاريح التجارية لألنشطة التسويقية وفقاً لالشرتاطات والضوابط املعتمدة لديها 
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يف هذا الشأن.

للضوابط املعتمدة لديها  7-تنظيم وتحديد مواعيد عمل املنشآت العاملة يف اإلمارة وفقاً 

يف هذا الشأن.

8-الرقابة والتفتيش عىل حقوق امللكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة عمليات 

الحامية التجارية، وحامية املستهلك يف اإلمارة.

9-الرقابة والتفتيش عىل املنشآت املرخص لها باإلمارة، ملزاولة األنشطة االقتصادية، للتأكد 

من التزامها برشوط الرتخيص املمنوح لها.

تصنيف األنشطة االقتصادية

املادة)5)

والزراعة  والصناعة  بالتجارة  املتعلقة  املجاالت  يف  االقتصادية  األنشطة  تراخيص  منح  يتم 

لدليل تصنيف  السمكية والتعدين والخدمات، وغريها من األنشطة األخرى، وفقاً  والرثوة 

األنشطة االقتصادية يف إمارة ديب، الذي يصدر عن الدائرة يف هذا الشأن.

إصدار الرتخيص

املادة )6)

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط االقتصادي يف اإلمارة إال من خالل 

منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وتحدد الدائرة رشوط ومتطلبات منح هذا الرتخيص 

واملستندات والوثائق واملوافقات الواجب تقدميها إلصداره.

إجراءات ترخيص املنشأة

املادة )7)

أ-يتم ترخيص املنشآت يف اإلمارة وفقاً لإلجراءات التالية:
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1-يقدم طلب الرتخيص إىل الدائرة عىل النموذج املعد لديها يف هذا الشأن.

2-تتوىل الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع األحكام والرشوط التي تنظم 

نوع النشاط االقتصادي املطلوب مزاولته، والشكل القانوين للمنشأة املراد ترخيصها وذلك 

بالتنسيق مع الجهات املختصة.

3-يتم البت يف طلب الرتخيص، من قبل الدائرة وفق الضوابط والرشوط املعتمدة يف هذا 

الشأن والترشيعات السارية يف اإلمارة ومقتضيات املصلحة العامة.

ب-تضع الدائرة اللوائح الالزمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الرتخيص والبت فيها، مبا يف 

ذلك الوثائق واملستندات الواجب إبرازها، واملوافقات الواجب الحصول عليها من الجهات 

املختصة، واملدد الالزمة للبت يف تلك الطلبات.

مدة الرتخيص

املادة )8)

أ-تكون مدة ترخيص املنشأة سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مامثلة، ويجوز بناء عىل طلب 

املنشأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع الجهة املختصة أن تكون مدة الرتخيص أكرث من سنة 

ومبا ال يزيد عىل أربع سنوات.

ب-يجب عىل املنشأة تجديد ترخيصها خالل الشهر األخري من انتهائه.

القيد يف السجل التجاري

املادة )9)

لالشرتاطات  وفقاً  الغاية  لهذه  الدائرة  لدى  املعد  التجاري  السجل  يف  الرشكة  قيد  يتم 

واملتطلبات املعتمدة يف هذا الشأن.
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تعديل بيانات الرخصة

املادة )10)

أ-ال يجوز ملالك املنشأة إجراء أي تعديل أو تغيري عىل الشكل القانوين للمنشأة أو إجراء أي 

تعديل عىل بيانات الرخصة أو الترصف فيها بأي نوع من أنواع الترصفات القانونية إال بعد 

الحصول عىل موافقة الدائرة والجهات املختصة املسبقة عىل ذلك.

ب-تتوىل الدائرة وعىل نفقة مالك املنشأة، نرش التعديالت التي تتعلق بالرخصة يف صحيفة 

يومية واحدة عىل األقل تصدر باإلمارة يف الحاالت التالية:

1-تغيري الشكل القانوين للرشكة.

ورشكة  البسيطة  التوصية  ورشكة  التضامن  رشكة  يف  املتضامنني  الرشكاء  أحد  2-انسحاب 

األعامل.

3-تعديل االسم التجاري للمنشأة.

4-إلغاء ترخيص املنشأة.

5-أية حاالت أخرى تحددها الدائرة.

ج-يف حال وجود أي اعرتاض من قبل الغري عىل أي تعديل أو تغيري عىل املنشأة فعليه تقديم 

هذا االعرتاض إىل املحكمة املختصة.

متثيل الخلف العام يف املنشأة

املادة )11)

إذا آلت ملكية  الخاصة مبزاولة بعض األنشطة االقتصادية،  مع عدم اإلخالل بالرشوط 

املنشأة باملرياث أو الوصية إىل عدة ورثة أو موىص لهم، وجب أن يختاروا من بينهم من 

ميثلهم يف املنشأة، ويف حال عدم اتفاقهم عىل تسمية من ميثلهم وجب تعيينه مبوجب 

حكم قضايئ.
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إعادة النظر برتخيص بعض األنشطة

املادة )12)

أ-يجوز للدائرة بقرار مسبب، وبناًء عىل ما تقتضيه املصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات 

املختصة، إيقاف ترخيص بعض األنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية أو أية 

أنشطة أخرى ملدة معينة أو تعديل الرشوط أو القيود املفروضة عليها.

ب-يجوز للدائرة إيقاف أو تعديل رشوط تراخيص األنشطة املهنية والحرفية الصادرة عنها 

مبوافقة أو طلب الجهة املختصة.

توقف املنشأة عن مزاولة نشاطها

املادة ))1)

أ-ملالك املنشأة أن يطلب من الدائرة وقف العمل بالرخصة املمنوحة للمنشأة ملدة معينة 

والرشوط  للقواعد  وفقاً  الطلب  هذا  يف  البت  ويتم  نشاطها،  مزاولة  عن  توقفها  بسبب 

املعمول بها لدى الدائرة يف هذا الشأن.

ب-ال تخضع املنشأة لرسوم الرتخيص والغرامات املرتتبة عىل عدم تجديده يف حال انتهاء 

مدته وعدم مزاولة املنشأة لنشاطها أو يف حال تقدمها بطلب التوقف عن مزاولة نشاطها 

وفقاً للفقرة )أ( من هذه املادة.

الشكل القانوين للمنشأة

املادة ))1)

يجب مزاولة النشاط االقتصادي يف اإلمارة من خالل منشأة تأخذ أحد األشكال القانونية التالية:

أ-مؤسسة فردية.

ب-رشكة أعامل مدنية.
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ج-أحد أشكال الرشكات التجارية.

د-فرع رشكة وطنية أو أجنبية أو فرع رشكة عاملة يف املنطقة الحرة.

مزاولة األنشطة املهنية والحرفية

املادة )15)

ملزاولة  بينهم  فيام  االشــرتاك  وغريهم  الدولة  مواطني  من  الطبيعيني  لألشخاص  أ-يجوز 

األعامل املهنية أو الحرفية يف اإلمارة بأنفسهم من خالل تأسيس "رشكة أعامل" طبقاً ألحكام 

الترشيعات واللوائح الصادرة عن الدائرة يف هذا الشأن، ويجوز للشخص االعتباري أن يكون 

رشيكاً يف "رشكة األعامل" رشيطة أن تكون طبيعة نشاطه مامثلة للنشاط املراد مزاولته.

ب-يرصح لغري مواطني الدولة مزاولة األعامل املهنية أو الحرفية رشيطة أن يكون لهم "وكيل 

خدمات محيل" ويجوز أن يكون هذا الوكيل شخصاً طبيعياً متمتعاً بجنسية الدولة أو شخصاً 

اعتبارياً عىل أن يكون جميع الرشكاء فيه متمتعني بجنسية الدولة.

مسؤولية وكيل الخدمات

املادة )16)

يلتزم وكيل الخدمات املحيل تجاه املنشأة والغري ببذل العناية الالزمة لتمكينها من مزاولة 

األعامل املهنية والحرفية يف اإلمارة، وذلك دون تحمل أية مسؤولية مدنية أو التزامات مالية 

تتعلق بأعامل أو نشاط املنشأة، عىل أن ينظم العالقة بني الطرفني عقد وكالة مصدق لدى 

الكاتب العدل تضع الدائرة منوذجاً له.

موقع مزاولة النشاط االقتصادي

املادة )17)

يجب عىل طالب الرتخيص تحديد موقع يف اإلمارة ملزاولة نشاطه االقتصادي فيه ويشرتط 
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اإلجراءات  استيفاء  يتم  وأن  ترخيصه،  املطلوب  النشاط  مع  يتناسب  أن  املوقع  هذا  يف 

واملتطلبات املعتمدة من الدائرة والجهات املختصة يف هذا الشأن، وال يجوز استخدام هذا 

املوقع ألغراض أخرى غري األغراض املحددة يف الرخصة الصادرة عن الدائرة.

االستثناء من رشط املوقع

املادة )18)

عىل الرغم مام ورد يف املادة )17( من هذا القانون، يجوز للدائرة أن تصدر تراخيص ملزاولة 

بعض األنشطة االقتصادية – التي تحدد من قبلها – ملواطني الدولة يف محال إقامتهم أو من 

خالل حاضنات األعامل، وفقاً للضوابط املعتمدة لديها يف هذا الشأن.

التزامات املنشأة

املادة )19)

يجب عىل املنشأة االلتزام مبا ييل:

1-الترشيعات والقوانني السارية يف اإلمارة.

2-رشوط وضوابط مزاولة النشاط االقتصادي املرخصة به.

3-إبالغ الدائرة بأي تغيري أو تعديل يطرأ عىل أي من البيانات أو الوثائق التي منح الرتخيص 

التغيري أو  بناًء عليها، وذلك خالل عرشة أيام عمل من تاريخ حدوثه، عىل أن يكون هذا 

التعديل متفقاً مع أحكام الترشيعات النافذة يف الدولة.

4-استخدام االسم التجاري الخاص بها واملحدد يف الرتخيص املمنوح لها يف جميع تعامالتها مع الغري.

5-متكني موظفي الدائرة املرصح لهم من دخول املنشأة واالطالع عىل البيانات والسجالت 

الخاصة بها والالزمة لقيامهم بواجباتهم.

6-تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها.

7-التعليامت واللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة والجهات املختصة.
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مراكز خدمات الرتخيص

املادة )20)

تتوىل الدائرة وبالتنسيق مع الجهات املختصة، إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لرتخيص 

املنشآت يتم من خالله استقبال طلبات ترخيص املنشأة والتعامل مع املستثمرين وأصحاب 

املهن والحرف.

واجبات الجهات املختصة

املادة )21)

األنشطة  مبزاولة  الخاصة  واالشرتاطات  باملتطلبات  الدائرة  تزويد  املختصة  الجهات  عىل 

االقتصادية التي تقع ضمن اختصاصها، وكذلك إخطارها بأي تعديل يتم عىل تلك املتطلبات 

واالشرتاطات.

استخدام نظام الرتاخيص داخل املناطق الحرة

املادة )22)

للدائرة وبناء عىل طلب سلطات املناطق الحرة، الترصيح لها باستخدام الربامج واألنظمة 

ترخيص  عند  بها  االستعانة  السلطات  تلك  لتتوىل  املنشآت،  برتخيص  الخاصة  اإللكرتونية 

املنشآت العاملة داخل تلك املناطق وفقاً للترشيعات واإلجراءات السارية فيها.

مزاولة املنشآت املرخصة

باملناطق الحرة لنشاطها داخل اإلمارة

املادة ))2)

أ-يجوز للدائرة وبالتنسيق مع سلطات املناطق الحرة، الترصيح للمنشآت داخل تلك املناطق 
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التنفيذي  التي يضعها املجلس  للضوابط والرشوط  الحرة مبزاولة أنشطتها يف اإلمارة، وفقاً 

بالقوانني والترشيعات  التزام تلك املنشآت  الدائرة، رشيطة  بناء عىل اقرتاح  الشأن  يف هذا 

املعمول بها يف اإلمارة.

ب-يجوز للمنشآت املرخصة يف املناطق الحرة فتح فروع لها داخل اإلمارة وفقاً لإلجراءات 

املعمول بها لدى الدائرة يف هذا الشأن.

تفويض الصالحيات

املادة ))2)

للدائرة تفويض أي من صالحياتها املنصوص عليها يف هذا القانون، يف مجال ترخيص املنشآت، 

ألية جهة عامة أو خاصة، وذلك بهدف تبسيط وترسيع إجراءات الرتخيص.

إصدار الترصيح التجاري

املادة )25)

ال يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط تسويقي ملنتجاتها أو خدماتها ما مل تحصل عىل ترصيح 

تجاري مسبق بذلك من الدائرة.

إجراءات منح الترصيح التجاري

املادة )26)

أ-يتم منح ترصيح تجاري ملزاولة األنشطة التسويقية للمنشآت يف اإلمارة وفقاً لإلجراءات التالية:

1-يقدم طلب الترصيح التجاري عىل النموذج املعد لدى الدائرة لهذه الغاية.

2-تتوىل الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع األحكام والرشوط التي تنظم 

نوع النشاط التسويقي املطلوب مزاولته، وذلك بالتنسيق مع الجهات املختصة.

3-يتم البت يف طلب الترصيح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والرشوط املعتمدة يف 
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هذا الشأن، والترشيعات السارية يف اإلمارة، ومقتضيات املصلحة العامة.

للمدد  وفقاً  التسويقي  النشاط  ملزاولة  للمنشأة  املمنوح  التجاري  الترصيح  مدة  ب-تكون 

املعتمدة لدى الدائرة يف هذا الشأن.

ج-تضع الدائرة اللوائح الالزمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الترصيح والبت فيها، مبا يف ذلك الوثائق 

واملستندات الواجب إبرازها، واملوافقات الواجب الحصول عليها، واملدد الالزمة للبت يف تلك الطلبات.

حجية املستخرجات اإللكرتونية

املادة )27)

واألنظمة  الربامج  خالل  من  املستخرجة  واملستندات  والسجالت  املحررات  لجميع  تكون 

اإللكرتونية التابعة للدائرة ذات الحجية املقررة للمحررات الرسمية ما مل يثبت عكسها.

الرسوم 

املادة )28)

تستويف الدائرة نظري الرخص والتصاريح، وسائر الخدمات التي تقدمها مبوجب هذا القانون 

والقرارات واللوائح الصادرة مبوجبه رسوماً يتحدد مقدارها بقرار من رئيس املجلس التنفيذي.

العقوبات

املادة )29)

أ-مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام 

هذا القانون أو القرارات الصادرة مبوجبه بغرامة ماليه ال تقل عن )100( درهم وال تزيد 

عىل )100,000( مئة ألف درهم.

ب-يحدد رئيس املجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه األفعال التي ترتكب باملخالفة ألحكام 

هذا القانون والغرامة املقررة لكل منها.
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إغالق املنشأة

املادة )0))

أ-باإلضافة إىل عقوبة الغرامة املنصوص عليها يف املادة )29( من هذا القانون، يجوز للدائرة 

إغالق املنشأة أو إلغاء ترخيصها يف الحاالت التالية:

1-عدم تجديد الرتخيص والتوقف عن مزاولة النشاط، وذلك بعد نرش إعالن يف صحيفة يومية 

محلية واسعة االنتشار وعدم وجود اعرتاض عىل هذا اإلجراء خالل أسبوعني من تاريخ النرش.

هذه  وكانت  الدولة  يف  النافذة  الترشيعات  أو  القانون  هذا  أحكام  املنشأة  خالفت  2-إذا 

معلومات  عىل  بناًء  الرتخيص  صدور  حالة  يف  أو  اإللغاء،  أو  اإلغالق  تستوجب  املخالفة 

ومستندات غري صحيحة.

ب-ال يرتتب عىل إلغاء الرتخيص وفقاً ألحكام الفقرة )أ( من هذه املادة املساس بالحقوق 

وااللتزامات املرتتبة عىل املنشأة أو صاحب الرتخيص تجاه الغري.

التسوية الودية

املادة )1))

أ-يجوز للدائرة بناء عىل طلب الجهة املخالفة إجراء التسوية  الودية معها، رشيطة ما ييل:

1-تقديم طلب التسوية خالل شهرين من تاريخ ارتكاب املخالفة.

2-سداد ما ال يقل عن )50%( من الغرامة املفروضة عليها.

3-أن ال يكون قد سبق للمنشأة املخالفة ارتكاب أية مخالفات مامثلة خالل السنة  األخرية 

من ارتكاب املخالفة املطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها.

4-أية رشوط أخرى تضعها الدائرة.

ب-يجب عىل املنشأة تنفيذ رشوط التسوية الودية خالل املدة املحددة لها من الدائرة وإال 

اعتربت التسوية كأن مل تكن.
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الضبطية القضائية

املادة )2))

العام صفة مأموري الضبط  الذين يصدر بتسميهم قرار من املدير  الدائرة  يكون ملوظفي 

القضايئ يف إثبات األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة مبوجبه، 

ويكون لهم يف سبيل ذلك تحرير محارض الضبط الالزمة واالستعانة أثناء قيامهم بواجباتهم 

بالجهات الحكومية املعنية مبا يف ذلك أفراد الرشطة.

التظلم من قرارات الدائرة

املادة ))))

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً للمدير العام من القرارات واإلجراءات املتخذة بحقه 

من الدائرة وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو اإلجراء.

لجنة النظر يف التظلامت

املادة ))))

يشكل بقرار من املدير العام لجنة تتوىل النظر يف التظلامت التي تقدم وفقاً ألحكام املادة 

)33( من هذا القانون، وعىل اللجنة البت يف هذه التظلامت خالل مهلة ال تزيد عىل ثالثني 

يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويعترب قرارها الصادر يف هذا الشأن نهائياً.

توفيق األوضاع

املادة )5))

أ-يجب عىل املنشآت املرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً ألحكامه خالل مهلة 

ال تزيد عىل سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام متديد هذه املهلة ملدة أخرى مامثلة.
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ب-تستثنى من أحكام هذا القانون املنشآت التي تم ترخيصها بناء عىل أوامر أو تعليامت 

من سمو الحاكم، وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة يف هذا الشأن.

اإللغاءات

املادة )6))

يلغى أي نص ورد يف أي ترشيع محيل آخر، إىل املدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

النرش والنفاذ

املادة )7))

ُينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية، وُيعمل به من تاريخ نرشه.

�شدر يف دبي بتاريخ 24 اأغ�شط�ص 2011م

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي رقم العدد )356(

حممد بن را�شد اآل مكتوم

حاكم دبي
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قانون رقم ))) لسنة 2011
 بشأن

مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان

املادة 21

 العقوبات

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي ترشيع آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل 

عن سنة وال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال تقل عن )50.000( خمسني ألف وال تزيد عىل 

)100.000( مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مقاول أو مستشار هنديس أو 

أي شخص آخر ثبت تواطؤه مع املستفيد يف الحصول عىل الخدمات اإلسكانية بدون وجه 

حق أو باستعاملها بشكل يؤدي إىل عدم استخدامها بالكامل يف الغرض الذي منحت ألجله.

املادة 22 

مأمور الضبط القضايئ

يكون ملوظفي املؤسسة الذين يتم تسميتهم من قبل املدير التنفيذي صفة مأموري الضبط 

القضايئ يف إثبات األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة مبوجبه 

ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محارض الضبط الالزمة بشأنها.

املادة )2

 أموال املؤسسة

تعترب أموال املؤسسة أمواال عامة ذات امتياز عىل أي رهن أو ضامن ويجب استيفاؤها قبل 

أي حق آخر، عدا املرصوفات القضائية.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2011/2/23 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )352(.
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قانون رقم )19) لسنة 2010 
بشأن

هيئة ديب للطريان املدين

املادة 2

رقم  القانون  مبوجب  املنشأ  املدين«  للطريان  ديب  »هيئة  عىل  القانون  هذا  أحكام  ترسي 

)21(  لسنة  2007 املشار إلية، والتي تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية الالزمة لتحقيق 

أغراضها.

املادة 5

1 - يكون ملوظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من املدير العام، صفة مأموري الضبط 

القضايئ يف إثبات األفعال التي تقع باملخالفة للترشيعات املنظمة للطريان املدين واملالحة 

الجوية والتي تتوىل الهيئة اإلرشاف عىل تطبيقها.

صفة  املخولني  العامة،  الهيئة  ملفتيش  الترصيح  تتضمن  بطاقات  بإصدار  الهيئة  تقوم   -  2

الضبطية القضائية بدخول املطارات واملنشآت الخاصة بالطريان املدين يف اإلمارة يف أي وقت 

دون قيد، وذلك لضبط األفعال التي تقع باملخالفة للترشيعات التي ترشف الهيئة العامة 

عىل تطبيقها.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2010/10/28 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )350(.
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قانون رقم )11) لسنة 2010 
بشأن

ترخيص الوسائل البحرية يف إمارة ديب

املادة 6

يحظر عىل أي شخص تشغيل أية وسيلة بحــرية ملامرسة أي نشاط بحري يف اإلمارة إال بعد 

الحصــول عىل ترخيص بذلك من السلطة.

وتحـدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون رشوط وإجراءات ومـدد الرتخيص.

املادة 7

أ - تسجل وترخص جميـع أنـواع الوسائـل البحـرية مبا يف ذلك العـائدة للجهات الحكــومية 

لـدى السلطـة فـي السجالت والقيود املخصصة لذلك.

اإلمارة ما مل تكن مسجلة ومرخصة وتحمل  أية وسيلة بحرية يف  استعامل  - ال يجوز  ب 

الوثائق املقـررة لها مـن قبل السلطة.

أحكـام  مـن  تستثنى  البيئة،  واملحافظة عىل  والسالمة  األمن  مبتطلبات  اإلخالل  دون   - ج 

الفقـرتني )أ( و )ب( مـن هذه املادة ما ييل:

1 - الوسائل البحريةالعائدة للقيادة العامة لرشطة ديب والدفاع املدين.

2 - الوسائل البحرية املرخصة واملسجلة خارج اإلمارة واملرصح لها بدخول اإلمارة.

3 - أية وسائل أخــرى يحـددها رئيس املجلس التنفيذي.

املادة 8

أ - ال يجـوز تسجيل أي وسيلة بحـرية يف اإلمارة أو ترخيصها أو تجـديد ترخيصها إال بعـد 
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تقـديم عقـد تأمني يغطي مـدة الرتخيص لدى رشكة تأمني مرخـص لها بالعمل يف اإلمـارة، 

بالغري  تلحق  التي قد  البحرية عن األرضار  الوسيلة  التأمني مســؤولية مالك  ليغطي هـذا 

والناجمة عن استعامله للوسيلة البحرية.

ب - ال يجـوز للوسيلة البحــرية املسجلة خـارج الدولة دخـول املياه اإلقليمية لإلمارة إال 

بعـد تقـديم عقـد تأمني يغطي مسؤوليتها عن أية أضــرار قـد تتسبب فيها داخل اإلمارة.

املادة 9

يخصص لكل وسيلة بحرية لوحة متيزها تحمل رقم تسجيلها لدى السلطة، وال يجوز تغيري 

هذه اللوحة أو تبديلها إال مبوافقة السلطة.

وتحـدد السلطة مواصفات وقياسات هذه اللوحات.

املادة 10

يجب تسجيل كافة الترصفات القانونية التي ترد عىل الوسائل البحرية لدى السلطة وإال كانت باطلة.

املادة 11

أ - إذا رغب مالك الوسيلة البحرية بشطبها أو إخراجها من الخدمة ، فعليه أن يبلغ السلطة بذلك 

خطياً قبل تاريخ انتهاء ترخيصها، وأن يقوم بتسليم رخصة الوسيلة البحرية ولوحتها للسلطة.

ب - يكون للسلطة شطب الوسيلة البحـرية وإلغاء قيودها وسحب لوحتها إذا ثبت لها بأن 

الوسيلة البحرية مل تعـدصالحة من الناحية الفنية لالستخدام.

املادة 12

ال يجوز تدريب أي شخص عىل قيادة الوسائل البحرية إال من قبل مركز تدريب مرخص 

لهذه الغاية من السلطة.
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وتحـدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ورشوط ومتطلبات ترخيص مراكز التدريب 

واألنشطة التي يجوز لها مبزاولتها لغايات تدريب وتأهيل الراغبني يف الحصول عىل رخص 

قيادة الوسائل البحرية من الناحيتني النظرية والعملية.

املادة )1

أ - يحظر عىل أي شخص قيادة أي وسيلة بحرية ما مل يكن حائزاً عىل رخصة قيادة سارية 

املفعول تخوله حق قيادتها وعىل قائد الوسيلة البحرية أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة.

ب - ال يجـوز ملالك الوسيلة البحــرية أن يسمح بقيادتها ملن ال يحمل رخصة قيادة وفقاًًً 

ألحــكام هـذا القانون والئحته التنفيذية.

ج - يستثنى من أحكام الفقرة )أ( من هذه املادة ، أفراد الرشطة والدفاع املدين عند قيادتهم 

للوسائل البحرية العائدة لهذه الجهات رشيطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن 

الجهات التابعني لها أثناء وجــودهـم يف الخدمة.

املادة 17

ال يجـوز ألية جهة مامرسة نشاط وتأجري وسائل النقل البحرية يف اإلمارة إال بعد الحصول 

عىل ترخيص بذلك من السلطة.

وتحـدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون رشوط ومتطلبات منح هذاالرتخيص.

املادة 19

مـع عـدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد منصـوص عليها يف أي قانون آخــر، يعاقب كل مـن 

يخالف أحــكام هـذا القانون بغرامة مالية ال تقل عن )1000 درهـم( ألف درهــم وال تزيد 

عىل )50.000 درهم( خمسني ألف درهـم، وتضاعف الغرامة يف حال معاودة ارتكاب ذات 

املخالفة خالل سنة واحدة من ارتكاب املخالفة السابقة لها عىل أن ال تزيدالغرامة يف حال 
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مضاعفتها عىل )100.000 درهم( مائة ألف درهــم.

بحق  التالية  التدابري  من  أكرث  أو  واحد  اتخاذ  الغرامة  عقوبة  إىل  إضافة  للسلطة  ويكون 

الجهةاملخالفة: 

1 - حجـز الوسيلة البحرية. 

2 - إيقاف الرتخيص ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر. 

3 - إلغاء الرتخيص. 

املقررة  والعقوبات  املخالفة ألحكامه  األفعال  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتحـدد 

لكل منها.

املادة 20

صفة  للسلطة  التنفيذي  الرئيس  من  قرار  بتسميتهم  يصدر  الذين  السلطة  ملوظفي  يكون 

القانون  هذا  ألحكام  باملخالفة  ترتكب  التي  األفعال  إثبات  يف  القضـايئ  الضبـط  مأموري 

الضبط  محـارض  تحـرير  املوظفني  لهؤالء  ويكـون  مبقتضاه،  الصادرة  والقـرارات  واللـوائح 

الالزمة.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2010/6/7 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )348(.



املنظومة اجلنائية ب�صاأن الأن�صطة القت�صادية يف قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة

301

قرار املجلس التنفيذي رقم )20) لسنة 2009
بشأن

مأموري الضبط القضايئ لهيئة الطرق واملواصالت

املادة 1

1- باإلضافة إىل مفتيش الهيئة ، يخول رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي للهيئة صالحية 

لضبط  الهيئة  معهـا  تتعـاقد  التي  الرشكات  ملوظفي  القضايئ  الضبط  مأموري  صفة  منح 

األفعـال التي ترتكب باملخالفة ألحــكام النظام رقم )3( لسنة 2009 املشار إليه واللوائح 

والقرارات الصادرة مبقتضاه من قبل مستخدمي قطار ديب.

2- يكون للموظفني املشارإليهم يف الفقرة )1( من هذه املادة اتخاذ اإلجراءات الالزمة يف 

هذا الشأن مبا يف ذلك تحرير محارض الضبط.

املادة 2

املادة  ألحكام  الصادرة وفقاًً  القضايئ  الضبط  قرارات منح صفة مأموري  تتضمن  أن  يجب 

)1( من هذا القرار أسامء املوظفني املخولني والواجبات والصالحيات املقررة لـهم يف هـذا 

الشأن مبوجب الترشيعـات السارية، وأن يلتزم هؤالء املوظفون بإبراز صفتهم املقررة لهم 

يف هذا الخصوص.

�شدر هذا القرار بتاريخ 2009/9/3 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )344(.
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نظام رقم ))) لسنة 2009
بشأن

التعرفة  املوحدة الستخدام املواصالت العامة يف إمارة ديب

املادة )10)

عىل أية جهة ترغب بتحصيل بدل خدماتها عن طريق البطاقة املوحدة اإللكرتونية االلتزام 

مبا ييل:

1-التقدم للهيئة بطلب الترصيح لها باستخدام البطاقة املوحدة، ويتم هذا الترصيح مبوجب 

اتفاقية يسمح من خاللها لتلك الجهة بتحصيل بدل خدماتها عن طريق البطاقة املوحدة، 

ويحدد يف هذه االتفاقية حقوق والتزامات طرفيها وآليات تنفيذها وإجراء التسويات املالية 

بينهام، وأية أمور أخرى ترى الهيئة رضورة النص عليها.

للمواصفات  طبقاً  والربمجيات  واألجهزة  املعدات  برتكيب  الخاصة  نفقتها  وعىل  2-القيام 

والضوابط التي تعتمدها الهيئة والتي تبيح لها استخدام البطاقات املوحدة.

املادة )11)

يحظر عىل أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمة املواصالت العامة داخل اإلمارة إال 

بترصيح مسبق صادر عن الهيئة، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط تقديم هذه 

الخدمة والتزامات مقدم خدمة املواصالت العامة تجاه الهيئة ورشوط وأحكام االستخدام 

التي ترسي بينه وبني الركاب.

املادة )12)

يحظر عىل أي شخص طبيعي أو اعتباري توزيع البطاقة املوحدة داخل اإلمارة إال بترصيح مسبق 
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صادر عن الهيئة، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط بيع وإعادة شحن هذه البطاقة 

من قبل موزع البطاقة املوحدة والتزاماته تجاه الهيئة وغريها من الضوابط والرشوط األخرى.

املادة ))1)

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي ترشيع آخر، يعاق كل من يرتكب أي من 

املخالفات املنصوص عليها يف الجدول رقم )3( امللحق بهذا النظام بالغرامة املالية املبينة 

إزاء كل منها.

وباإلضافة إىل عقوبة الغرامة املالية، يكون للهيئة صالحية اتخاذ واحد أو أكرث من التدابري 

التالية بحق الجهة املخالفة:

1-إيقاف العمل بالترصيح املمنوح للجهة املخالفة بصفة مؤقتة ملدة ال تزيد عىل شهر.

2-إلغاء الترصيح بصفة دامئة.

املادة )15)

املخالفة  الجهة  تتحمل  السابقة،  املادة  يف  عليها  املنصوص  الغرامة  عقوبة  إىل  باإلضافة 

مسؤولية التعويض عن أية أرضار تلحق بوسائل النقل العامة أو مرافق وخدمات املواصالت 

العامة بسبب املخالفة املرتكبة من قبلها، مضافاً إليها ما نسبته )25%( من تلك التكاليف 

كمصاريف إدارية، ويعترب تقدير الهيئة لتلك التكاليف تقديراً نهائياً.

املادة )16)

تكون ملوظفي ومفتيش الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس اإلدارة صفة 

مأموري الضبط القضايئ يف إثبات األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا النظام والئحته 

الضبط  محارض  تحرير  ذلك  سبيل  يف  لهم  ويكون  مبقتضاه،  الصادرة  والقرارات  التنفيذية 

الالزمة يف هذا الشأن.
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املادة )17)

والهيئات  الحكومية  بالدوائر  االستعانة  النظام  هذا  أحكام  تطبيق  سبيل  يف  للهيئة  يكون 

متى  لها  العون  تقديم  الجهات  الرشطة، وعىل هذه  أفراد  ذلك  مبا يف  العامة  واملؤسسات 

ُطلب منها ذلك.

�شدر هذا النظام يف دبي بتاريخ 9 يونيو 2009

ن�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )342(

حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم

ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي
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جدول رقم )))

بتحديد املخالفات والغرامات

الغرامة وصف املخالفة م

200  استخدام وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات املواصالت التابعة أو
دخول أو مغادرة املناطق الخاضعة للتعرفة دون دفع التعرفة املحددة.

1

200 عدم إبراز البطاقة املوحدة عند الطلب. 2

200 استخدام بطاقة مخصصة للغري. 3

200 استخدام بطاقة منتهية الصالحية. 4

200 استخدام بطاقة غري صالحة لالستخدام. 5

500 استخدام بطاقة مزورة. 6

200 بيع البطاقة املوحدة دون الحصول عىل ترصيح مسبق من الهيئة 7

500  إتالف أو تخريب أو العبث يف أجهزة أو معدات أو مقاعد وسائل
النقل العامة ومرافق وخدمات املواصالت العامة.

8

200  البصق أو رمي الفضالت أو القيام بأي فعل من شأنه تلويث
وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات املواصالت العامة.

9

100  إزعاج مستخدمي وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات
املواصالت العامة أو التأثري عىل راحتهم بأي شكل من األشكال.

10

200 التدخني داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات املواصالت العامة. 11

200  حمل املواد الخطرة داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات
املواصالت العامة مبا يف ذلك األسلحة أو املواد الحادة أو القابلة لالشتعال.

12

200  حمل املرشوبات الكحولية داخل وسائل النقل العامة ومرافق
وخدمات املواصالت العامة.

13
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200  بيع البضائع والسلع داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات
 املواصالت العامة أو الرتويج لها بأي طريقة من طرق الدعاية

واإلعالن

14

200  عدم االمتثال لتعليامت مفتيش الهيئة أو األشخاص املخولني من
قبلها أو عرقلة أعاملهم.

15

100 استخدام املصاعد أو املمىش الكهربايئ بطريقة غري سليمة. 16

100 التسلق أو القفز عىل مرافق وخدمات املواصالت العامة. 17

100  استخدام وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات املواصالت العامة
خالفاً للتعليامت املوضوعة من قبل الهيئة بواسطة اللوحات اإلرشادية.

18

100  الدخول يف أي جزء من وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات
 املواصالت العامة مينع الدخول إليها رغم وجود عالمات أو إشارات

تدل عىل ذلك.

19

100  فتح باب وسيلة النقل العامة أو مغادرتها أثناء التحرك ما بني
املحطات أو املواقف.

20

100 الدخول أو الجلوس يف األماكن املخصصة لفئات معينة. 21

100  اصطحاب الحيوانات داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات
 املواصالت العامة باستثناء كالب الدليل املرافقة لألشخاص

املكفوفني.

22

100  حمل أو استخدام مواد أو معدات ميكن أن تؤدي إىل إزعاج
الركاب اآلخرين أو تشكل خطراً عىل سالمتهم.

23

2000  تشغيل أو استخدام أية وسيلة أو جهاز خاص باألمن والسالمة مبا
يف ذلك مخارج الطوارئ يف غري حاالت الرضورة.

24

300 النوم يف مظالت الركاب أو األماكن التي يحظر فيها ذلك. 25

200  التأثري عىل سائق املواصالت العامة بأي فعل أو ترصف من شأنه
تشتيت انتباهه أو إعاقة الرؤية لديه أثناء القيادة.

26
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100  الوقوف أو الجلوس يف أي جزء من وسائل النقل العامة ومرافق
وخدمات املواصالت العامة غري مخصص الستخدام الركاب.

27

100 وضع األقدام عىل املقاعد. 28

100 األكل أو الرشب يف األماكن املحظور األكل أو الرشب فيها. 29

100  وقوف املركبات يف املواقف املخصصة ملستخدمي القطارات أكرث
من 24 ساعة.

30

250  وقوف املركبات يف املواقف املخصصة ملستخدمي القطارات أكرث
من 48 ساعة.

31
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نظام رقم ))) لسنة 2008
بشأن

استعامل وترخيص الدراجات النارية الرتفيهية يف إمارة ديب

املادة رقم )

النارية  يحظر عىل أي شخص طبيعي أو اعتباري قيادة أو مزاولة نشاط تأجري الدراجات 

الرتفيهية دون الحصول عىل ترخيص مسبق من املؤسسة وذلك فقط يف املناطق غري املعبدة 

التي تحددها الهيئة.

املادة رقم )

يف  أو  املعبدة  الطرق  من  أي  عىل  قيادتها  الرتفيهية  النارية  الدراجات  سائقي  عىل  يحظر 

األحياء السكنيةأو املناطق الداخلية والساحلية باإلمارة.

املادة رقم 5

يشرتط فيمن يقودالدراجة النارية الرتفيهية ما ييل:

1- أن اليقل عمره عن ستة عرش سنة ميالدية ويجوز ملن هم دون ذلك استعاملها تحت 

إرشاف ويل األمر.

2- أن يكون متمتعاً بقواه العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادتها.

3- أن يكون ملام بقواعد تشغيلها وقيادتها.

4- أن يرتدي املالبس املخصصة لقيادتها مبا يف ذلك الخوذة الواقية من الصدمات.

5- أن يلتزم باشرتاطات ومتطلبات السالمة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

ولغايات هذه املادة تلتزم مكاتب التأجري بالتحقق من استيفاء مستأجري تلك الدراجات 

لهذه الرشوط.
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املادةرقم 6

عىل طالب الرتخيص أن يؤمن الدراجة النارية الرتفيهية تأميناً شاماًل ضد الحوادث واملسؤولية 

املدنية لدى إحدى رشكات التأمني املرخصة باإلمارة.

املادة رقم 7

1- يتم تسجيل الدراجات النارية الرتفيهية التي ترخص وفقاًً ألحكام هذا النظام لدى املؤسسة.

رضورة  الطبيعيني  لألشخاص  اململوكة  الرتفيهية  النارية  الدراجات  لرتخيص  يشرتط   -2

اجتيازهم دورات السالمة املرورية التي تقدمها وكاالت البيع أو املعاهد املختصة.

املادةرقم 8

تكون مدة صالحية الرتخيص ملزاولة نشاط استعامل وتأجري الدراجات النارية الرتفيهية سنة 

واحدة، عىل أن يجدد الرتخيص ملدة مامثلة بذات الرشوط واملتطلبات رشيطة تقديم طلب 

التجديد إىل املؤسسة خالل ثالثني يوماً من تاريخ انتهاء ذلك الرتخيص.

املادة رقم 9

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها ترشيع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا 

النظام أو الئحته التنفيذية أو القرارات الصادرة مبوجبه بالعقوبات املنصوص عليها بالجدول 

رقم )2( امللحق بهذا النظام، ويف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة خالل سنة واحدة يتم 

حجز الدراجة ملدة شهر واحد، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام االشرتاطات واملتطلبات 

الالزمة للحجز وفك الحجز.

�شدر هذا النظام بتاريخ 2008/6/17 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )333(.
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نظام رقم ))) لسنة 2008 
بشأن

استعامل وترخيص الدراجات املائية يف إمارة ديب

املادة رقم )

يحظر عىل أي شخص طبيعي أو اعتباري استعامل أو مزاولة نشاط تأجري الدراجات املائية 

دون الحصول عىل ترخيص مسبق من الهيئة وذلك فقط يف املناطق البحرية التي تحددها 

الهيئة، عىل أنه يجوز الحصول استعامل الدراجات املائية يف أي من املناطق البحرية التي 

تحددها الهيئة إذا كانت مرخصة من الجهات املختصة لدي أي من إمارات الدولة.

املادة رقم )

يشرتط فيمن يقودالدراجة املائية ما ييل:

1- أن اليقل عمره عن أربعة عرش سنة ميالدية إال برفقة ويل األمر أو مدرب مؤهل.

2- أن يكون متمتعاً بقواه العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادتها.

3- أن يكون ملاًم بقواعد تشغيلها وقيادتها.

4- أن يرتدي املالبس املخصصة لقيادتها مبا يف ذلك سرتة النجاة.

5- أن يلتزم باشرتاطات ومتطلبات السالمة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

ولغايات هذه املادة تلتزم مكاتب التأجري بالتحقق من استيفاء مستأجري تلك الدراجات 

لهذه الرشوط.

املادة رقم 5

يتم تسجيل الدراجات املائية التي ترخص وفقاًً ألحكام هذا النظام لدى املؤسسة.
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املادةرقم 6

الحوادث واملسئولية  تأميناً شاماًل ضد  املائية  الدراجة  الرتخيص أن يؤمن عىل  عىل طالب 

املدنية لدى إحدى رشكات التأمني املرخصة باإلمارة.

املادة رقم 7

تكون مدة صالحية الرتخيص سنتان الستعامل الدراجات املائية لألفراد وسنة واحدة ملزاولة 

نشاط تأجري الدراجات املائية من قبل الرشكات ومكاتب التأجري، عىل أن يجدد الرتخيص 

ملدة مامثلة بذات الرشوط واملتطلبات رشيطة تقديم طلب التجديد إىل اإلدارة املختصة 

خالل ثالثني يوماً من تاريخ انتهاء ذلك الرتخيص.

املادة رقم 8

عىل صاحب الرتخيص قبل قيامه بالتنازل عن الرتخيص أو الترصف فيه بأي نوع من أنواع 

الترصفات إخطار اإلدارة املختصة بذلك.

املادة رقم 9

تصدر اإلدارة املختصة تصاريح مؤقتة للدراجات املشاركة يف سباق الدراجات املائية وذلك 

وفق اإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

املادةرقم 10

تحدد املناطق البحرية املرصح فيها باستعامل وتأجري الدراجات املائية والرشوط الواجب 

التي تحددها  للرشوط واألحكام  األنشطة وفقاًً  املخصصة ملزاولة هذه  املواقع  توافرها يف 

الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
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املادة رقم 12

1- مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها ترشيع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام 

هذا النظام والئحته التنفيذية بالعقوبات املنصوص عليها بالجدول رقم )2( والجدول رقم 

)3( امللحقني بهذا النظام وتضاعف الغرامة املقررة للمرة الثالثة إذا تكررت ذات املخالفة 

للمرة الرابعة فأكرث خالل السنة.

أكرث من  أو  اتخاذ واحد  املختصة  املحلية  الدوائر والهيئات  بالتنسيق مع  للهيئة  2- يجوز 

التدابري التالية:

أ- إيقاف العمل برخصة النشاط التجاري بصفة مؤقتة أو دامئة0

ب- إغالق مكتب التأجري.

املادة رقم )1

الكفيلة مبراقبة ومعاينة وتفتيش  للمؤسسة صالحية وضع الرشوط والتعليامت  1- يكون 

من  التأكد  بهدف  وذلك  لها  التابعة  والدراجات  واملواقع  املائية  الدراجات  تأجري  مكاتب 

التزامها بالرشوط واملواصفات املنصوص عليها يف هذا النظام والئحته التنفيذية.

2- يكون ملوظفي املؤسسة صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات األفعال واملخالفات التي 

ترتكب باملخالفة ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية، ويكون لهم يف سبيل ذلك تحرير 

محارض الضبط الالزمة واملخالفات واالستعانة بأفراد الرشطة وخفر السواحل.

�شدر هذا النظام بتاريخ 2008/6/17 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )333(.
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قانون رقم )8) لسنة 2007 
بشأن

حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب 

  املادة 16

مع عدم اإلخالل بأية عقوبات منصوص عليها يف أي ترشيع آخر, يعاقب بالحبس وبغرامة 

ال تقل عن 100,000 درهم, أو بإحدى هاتني العقوبتني: 

1- كل من زاول نشاط التطوير العقاري باإلمارة بدون ترخيص.

عىل  للحصول  غري صحيحة  بيانات  أو  مستندات  املختصة  السلطات  إىل  قدم  من  كل   -2

ترخيص ملزاولة نشاط التطوير العقاري.

3- كل من عرض للبيع وحدات يف مرشوعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.

4- كل من أختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له ألغراض إقامة 

املرشوعات العقارية.

5- كل مدقق حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز املايل للمطور, 

أو أخفى عمداً وقائع جوهرية يف تقريره.

6- كل استشاري صادق عىل مستندات كاذبة تخص املرشوع العقاري مع علمه بذلك.

لدى  العقاريني  الوسطاء  يكون مسجاًل يف سجل  أن  تعامل مع وسيط دون  7- كل مطور 

الدائرة وفقاًًً ألحكام الالئحة رقم )85( لسنة 2006 بشأن سجل الوسطاء العقاريني بإمارة 

ديب.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2007/5/6 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )323(.
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نظام رقم )2) لسنة 2007
 بشأن

تنظيم  تشغيل الحافالت املائية يف خور ديب

املادة 9

يكون ملوظفي ومفتيش الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس اإلدارة صفة 

مأموري الضبط القضايئ يف ضبط األفعال التي تقع باملخالفة ألحكام هذا النظام والئحته 

الضبط  محارض  تحرير  ذلك  سبيل  يف  لهم  ويكون  مبقتضاه،  الصادرة  والقرارات  التنفيذية 

الالزمة واملخالفات.

املادة 10

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي ترشيع آخر، يعاقب كل من يخالف أي 

حكم من أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية بالغرامات املالية املحددة بالجدول رقم )1( 

والجدول رقم )2( امللحقني بهذا النظام.

�شدر هذا النظام بتاريخ 2007/7/17 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )324(.
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نظام رقم )1) لسنة 2007 
بشأن

مزاولة نقل الركاب بسيارات األجرة يف إمارة ديب

املادة 2

يحظر عىل سائقي املركبات غري املرخصة لنقل الركاب من قبل سلطة الرتخيص القيام بنقل 

الركاب داخل اإلمارة أو منها إىل خارجها.

املادة )

دون  الركاب  نقل  نشاط  مزاولة  الطلب  تحت  األجرة  وسيارات  األجرة  لسائقي  يجوز  ال 

الحصول من الهيئة عىل ترصيح مبزاولة هذه املهنة.

املادة )

اليجوز تشغيل سيارات األجرة يف اإلمارة دون تركيب عداد فيها وتحديد تعرفتة من قبل 

الهيئة وعىل سائقي تلك السيارات تشغيلة يف بداية كل رحلة يتم فيها نقل الركاب.

املادة 5

يحظر عىل املنشآت املرخص لها مبزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات األجرة تحت الطلب 

لطلبات  منتظمة  االحتفاظ بسجالت  املنشآت  تلك  أجرة وعىل  مركباتها كسيارات  تشغيل 

النقل التي ترد إليها باإلضافة إىل أية عقود تربمها مع الغري لنقلهم مبركباتها.

املادة 6

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي ترشيع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام 

هذا النظام لدى إدانتة من املحكمة املختصة بغرامة مقدارها )5000( درهم ملخالفة أحكام 
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أي من أحكام أي من املادتني )2( و)5( منة وبغرامة مقدارها )2500( درهم ملخالفة أحكام 

أي من املادتني )3( و)4( منه.

وتضاعف الغرامة عند تكرار املخالفة خالل سنة من تاريخ ارتكاب ذات املخالفة السابقة.

املادة 7

يجوز ملن ارتكب أية مخالفة من املخالفات املشار إليها يف املاده السابقة إجراء التصالح 

 بشأنها مع املؤسسة خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ ارتكابة لها وذلك عىل النحو التايل:

1- ملخالفة أحكام أي من املادتني )2( و)5( من هذا النظام بدفع غرامة مخفضة مقدارها 

 )4000( درهم عن املخالفة األوىل وبدفع غرامة مقدارها )8000( درهم عن مخالفة العود

2- ملخالفة أحكام أي من املادتني )3( و)4( من هذا النظام بدفع غرامة مخفضة مقدارها 

)2000( درهم عن املخالفة األوىل وبدفع غرامة مقدارها )4000( درهم عن مخالفة العود.

املادة 8

يكون ملوظفي الهيئة الذين يصدر بتسميهم قرار من املدير التنفيذي للهيئة صفة مأموري 

لهم يف  النظام، ويكون  باملخالفة ألحكام هذا  تقع  التي  األفعال  إثبات  القضايئ يف  الضبط 

سبيل ذلك تحرير محارض الضبط الالزمة واالستعانة أثناء قيامهم بواجبهم بالدائرة والهيئات 

واملؤسسات الحكومية مبا يف ذلك أفراد الرشطة.

املادة 9

ترسي أحكام النظام رقم )7( لسنة 2006 بشان قواعد وإجراءات الصبط املروري يف إمارة 

ديب عىل األفعال التي ترتكب باملخالفة ألحكام هذا النظام.

�شدر هذا النظام بتاريخ 2007/6/4 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )323(.
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قانون رقم ))1) لسنة 2005 
بشأن

مقدمي الخدمات األمنية وأمن القطاعات التجارية الهامة

املادة )

ال يجوز مزاولة أو ترخيص مقدم الخدمة األمنية ألي نشاط أو خدمة أمنية يف اإلمارة إال بعد 

الحصول عىل املوافقة الخطية من اإلدارة املختصة بالرشطة واستكامل اإلجراءات املطلوبة 

وفقاًًً للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة )

يجب عىل القطاعات التجاريةالهامة توفري املتطلبات األمنية الخاصة بها وفقاًً ملا تنص عليه 

الالئحة التنفيذية وما تطلبه اإلدارة املختصة.

املادة 5

يجب عىل جميع القطاعات التجارية بجميع أنواعها، والجهات الحكومية املحلية واألجنبية 

التي تقوم برعاية وتنظيم أو إدارة الحفالت أو الفعاليات العامة للجمهور أن تقوم باستيفاء 

رشوط األمن والسالمة املنصوص عليها بالالئحة التنفيذية وما تطلبه اإلدارة املختصة.

املادة 6

مع عدم اإلخالل بأية عقوبات ينص عليها أي ترشيع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا 

القانون سواء كان فاعاًل أصلياً أو رشيكاً مبارشاً أو بالتسبب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر 

وبغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تزيد عىل ثالثني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2005/6/7 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )306(.
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قانون رقم )6) لسنة )200
 بشأن

مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات األجرة يف إمارة ديب

املادة 2

ُيحظر عىل سائقي أية مركبة غري مرخصة بنقل الركاب من قبل سلطة الرتخيص القيام بنقل 

الركاب داخل اإلمارة أومنها إىل خارجها.

املادة )

اليجوز لسائقي سيارات األجرة )تاكيس( نقل الركاب تحت الطلب ، نقل الركاب دون ترصيح 

مبزاولة هذه املهنة صادر عن املؤسسة.

املادة )

ال يجوز تشغيل سيارات األجرة )تاكيس( بديب دون تركيب عداد فيها وتحديد تعرفته من 

قبل املؤسسة.

املادة 5

ُيحظر عىل املنشآت املرخص لها مبزاولة نشاط نقل الركاب بالسيارات تحت الطلب، تشغيل 

للطلبات  منتظمة  بسجالت  االحتفاظ  عليها  ويتوجب  )تاكيس(،  أجرة  كسيارات  مركباتها 

الواردة إليها إضافة إىل أية عقود قد تربمها مع الغري لنقلهم يف مركباتها.

املادة 6

ُيعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام املواد 2، 3، 4، 5 من هذا القانون لدى إدانته 

لدى املحكمة املختصة بغرامة مقدارها 2500 درهم، ويف حالة العود تضاعف العقوبة.
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(1(
املادة 6 مكرر  

يجوز إجراء التصالح بشأن مخالفة أي حكم من أحكام املواد املشار إليها يف املادة )6( من هذا 

القانون وذلك بدفع غرامة قيمتها ألفا درهم ملؤسسة ديب للمواصالت وعىل أن يسدد املخالف 

هذه الغرامة خالل مدة ال تجاوز خمسة عرشة يوماً من تاريخ وقوع املخالفة. 

املادة 7

مينح مراقبو املؤسسة صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات الجرائم املنصوص عليها يف هذا 

القانون، ويكون لهم يف سبيل ذلك تحرير محارض الضبط الالزمة، واالستعانة أثناء قيامهم 

بواجباتهم بأفراد السلطة العامة متى اقتىض األمر ذلك.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2003/7/5 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )288(.

1 - مضافة بالقانون رقم )4( لسنة 2004 بتعديل قانون مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات األجرة يف إمارة ديب
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قانون رقم )6) لسنة 2002
بشأن

إنشاء وحامية شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية ملدينة ديب لإلنرتنت

املادة 5

مبا  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  شبكة  من  بالقرب  أعامالً  يبارش  كل شخص  يجب عىل 

بهذه  الخاصة  الخطوط  أو مسارات  الخدمات  ممر  أو  والهوائية  الثابتة  املحطات  ذلك  يف 

الشبكة، أن يتخذ كافة الوسائل والتدابري الالزمة التي متنع إلحاق الرضر أو املساس بسالمة 

تلك الخطوط أو الشبكة أو املسار.

املادة 6

عىل كل شخص يرغب يف تنفيذ أية أعامل حفريات أو مبان أو إنشاءات بالقرب من شبكة 

االتصاالت السلكية والالسلكية أو ممر الخدمات أو مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، 

أن يحصل قبل البدء يف األعامل املذكورة عىل شهادة عدم مامنعة من مدينة ديب لإلنرتنت، 

وأن يتقيد بالرشوط والتعليامت الواردة يف شهادة عدم املامنعة الصادرة له.

املادة 7

إذا تطلبت أية أعامل ينفذها أي شخص تقاطعاً مع شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية 

أو ممر الخدمات أو مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، فيجب عليه إبالغ مدينة ديب 

القيام بأية أعامل قبل  لإلنرتنت والحصول عىل موافقتها الرسمية عىل ذلك، ويحظر عليه 

حضور مندوب من قبل املدينة املذكورة لتحديد كيفية تنفيذ األعامل أو اإلرشاف عليها.



املنظومة اجلنائية ب�صاأن الأن�صطة القت�صادية يف قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة

321

املادة 8

أو  السلكية الالسلكية أو ممر الخدمات  التعرض لشبكة االتصاالت  يحظر عىل أي شخص 

الثابتة والهوائية بصورة ينتج عنها أو  مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة واملحطات 

تؤدي إىل تخريبها أو قطعها أو تعريتها أو خدشها، وعليه عند حدوث أي شئ من ذلك إبالغ 

مدينة ديب لإلنرتنت فوراً.

املادة 9

مع عدم اإلخالل بأية عقوبات ينص عليها يف أي قانون آخر، فإن كل شخص يخالف أي حكم 

من أحكام هذا القانون سواء كان فاعاًل مبارشاً أو رشيكاً بالتسبب أو متعهداً بالعمل، يعترب 

قد ارتكب جرمية يعاقب عليها بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

عرشة آالف درهم وال تزيد عىل مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، كام يحكم عىل 

ذلك الشخص بالتعويض عن قيمة الرضر موضوع الجرمية وفقاًً لجدول التعويضات امللحق 

بهذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم مبصادرة الوسائل التي استعملت يف ارتكاب الجرمية.

املادة 10

شبكة  باستغالل خدمات  بغري وجه حق  يقوم  أو  يحول  أو  أو يرسق  يختلس  كل شخص 

االتصاالت السلكية والالسلكية أو ممر الخدمات أو مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، 

يعاقب بالحبس ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبالغرامة التي ال تزيد عىل خمسني ألف درهم 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.

�شدر هذا القانون بتاريخ 2002/11/10 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )283(.
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قانون رقم )1) لسنة 1997
بتأسيس

دائرة السياحة والتسويق التجاري

املادة 10

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تفرض عىل 

الصادرة مبوجبه غرامة ال تزيد عىل مائة  أو األنظمة  القانون  كل من يخالف أحكام هذا 

ألف درهم، ويجوز باإلضافة إىل ذلك إغالق املحل موضوع املخالفة بصورة مؤقتة أو دامئة.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1997/11/14 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )234( .
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قانون رقم )6) لسنة )199م
 بشأن

حامية املنشآت البرتولية

مادة )

ال يجوز ألية سفينة االقرتاب إىل مسافة أقل من ميل بحري من مناطق املنشآت البرتولية ومناطق 

املسح الزلزايل إال بترصيح من السلطة املختصة، كام تحظر السباحة ضمن هذه املسافة.

مادة )

يعاقب ربان السفينة - التي تخالف أحكام هذا القانون وأي قرار صادر مبوجبه - بالحبس 

ملدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل عرشة آالف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني، 

كام يعاقب كل بحار من بحارتها وكل شخص من األشخاص املوجودين عىل ظهرها بالحبس 

 ملدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني

باإلدانة،  الحكم  أخرى وعند  الجرمية مرة  ذات  وارتكاب  العود  للمحكمة يف حالة  ويجوز 

أن تحكم باإلضافة للعقوبة األصلية مبصادرة السفينة وذلك دون اإلرضار بحقوق اآلخرين 

َحَسني النية وبإبعاد املخالف من غري املواطنني عن البالد.

مادة 5

يعاقب كل من يقوم بالسباحة ضمن املسافة املحظورة مبوجب املادة الثالثة من هذا القانون، 

بالحبس ملدة شهر واحد،وبغرامة ال تزيد عىل ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، ويجوز 

للمحكمة يف حالةالعود وارتكاب ذات الجرمية مرة أخرى أن تضاعف عقوبتي السجن والغرامة.

�شدر هذا القانون بتاريخ 1994/11/7 

ون�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي العدد رقم )215(.
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ا

128أبقار البحر 

17االتحاد الدويل للنقل الربي

42, 43األجنة 

35، 37، 265االجهاض 

40األجهزة الطبية 

274، 275، 276، 278األجهزة الالسلكية 

111االحتيال

26، 308األحياء السكنية

127، 128، 130األحياء املائية 

111االختالس

6، 40، 41، 127 اإلخصاب

81، 84، 100اآلداب العامة 

60إدارة الجامرك 

269إدارة الرشكات التجارية 

186، 197االدخار

206االدمان

209أدوات الزينة 

125، 133، 134أدوات الصيد 

األدوية
 ،209 ،207 ،205 ،154 ،152 ،151
 ،214،215 ،213 ،212 ،211 ،210

262 ،220 ،219 ،218 ،216
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ا

223اإلذاعة

84، 111اإلرهاب 

استرياد
 ،129 ،109 ،97 ،94 ،65 ،53 ،51 ،25

 ،213 ،212 ،211 ،153 ،152 ،133
276 ،247 ،246 ،219 ،218 ،216

207، 263اإلسعافات األولية 

128اإلسفنجيات 

68، 111، 305األسلحة

127، 129، 130، 132األسامك

127أسامك الزينة 

209األسنان

102، 122األشخاص االعتبارية 

36، 260األشعة

األطباء
 ،212 ،200 ،106 ،37 ،36 ،35 ،32 ،9

266 ،265 ،260
36، 209، 223األطفال

137، 142، 174أعايل البحار 

127اإلعالم

اإلعـالن 
 ،145 ،127 ،73 ،72 ،71 ،27 ،24

 ،262 ،256 ،223 ،196 ،190 ،147
306 ،281 ،274

245، 248األغذية

161، 163، 164، 165اإلفالس
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ا

177اإلقراض بالربا

آالت
 ،105 ،103 ،88 ،77 ،63 ،62 ،37
265 ،264 ،244 ،209 ،186 ،106

25األلعاب

اإلمارات 

 ،85 ،64 ،62 ،15 ،10 ،9 ،8 ،6 ،3
 ،135 ،122 ،120 ،119 ،117 ،107
 ،229 ،228 ،226 ،155 ،153 ،143
 ،259 ،249 ،247 ،239 ،236 ،233

280 ،261 ،260
35، 37، 41، 265امرأة

33، 43، 206، 207، 261األمراض

األموال

 ،113 ،112 ،111 ،98 ،85 ،83 ،60 ،8
 ،161 ،145 ،119 ،118 ،116 ،114
 ،194 ،190 ،186 ،184 ،175 ،162

239 ،228 ،197
162، 163، 165أمني التفليسة

108اإلنرتنت

مكرراإلنجاب 

16أندية 

44األنساب

157االنظمة الجمركية 

120األوراق املالية 
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ب

245الباعة الجائلني 

11، 250، 323البرتول

128، 131، 156، 157البحث العلمي 

155البحر االقليمي 

البحرية 
 ،202 ،155 ،131 ،129 ،128 ،10 ،8

311 ،310 ،300 ،299 ،298 ،297
7، 103، 268، 269براءات االخرتاع 

275الربقية

6، 62، 64بريد اإلمارات

63بصامت

البضاعة
 ،245 ،244 ،180 ،56 ،55 ،54 ،53

248
81بطاقة إئتامنية 

132بطاقة املصدر 

230البلديات

49البواخر 

42، 43، 44البويضات

41، 43البويضة

البيئة
 ،157 ،156 ،111 ،89 ،87 ،86 ،26

297 ،282 ،253 ،216
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ب

61، 51، 58، 60البيان الجمريك 

بيانات

 ،29 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،16 ،14
 ،71 ،69 ،63 ،60 ،58 ،53 ،51 ،44
 ،88 ،87 ،84 ،81 ،80 ،79 ،76 ،72
 ،120 ،109 ،107 ،106 ،104 ،91

 ،135 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122
 ،148 ،146 ،144 ،143 ،140 ،136
 ،161 ،160 ،153 ،151 ،150 ،149
 ،181 ،178 ،172 ،166 ،164 ،162
 ،194 ،191 ،190 ،188 ،187 ،184
 ،206 ،205 ،200 ،199 ،196 ،195
 ،225 ،221 ،220 ،217 ،212 ،211
 ،248 ،246 ،233 ،232 ،230 ،226
 ،264 ،257 ،254 ،253 ،252 ،251
 ،276 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267

313 ،288 ،285 ،282 ،278
7، 106، 107، 130، 205البيطري 

ت

التأمني

 ،186 ،185 ،184 ،145 ،33 ،15 ،9
 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187
 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193

311 ،309 ،298 ،261
6، 10، 24، 25، 26، 235التبغ

217تداول أدوية 

33التدخل الجراحي 

التدليس
 ،165 ،164 ،161 ،159 ،158 ،10

249 ،244 ،179 ،177 ،169
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ت

51، 65، 66الرتانزيت 

التزوير
 ،167 ،63 ،62 ،105 ،103 ،79 ،29

169
108تسجيل صويت

154، 221التسعرية 

31، 40، 43، 80، 143، 263، 264تشخيص 

43التشخيص الجيني 

التصدير
 ،7 ،152 ،132 ،87 ،71 ،65 ،51 ،6

 ،133 ،131 ،97 ،95 ،94 ،66 ،56 ،53
135

التصفية
 ،189 ،281 ،269 ،233 ،226 ،190

270 ،222
11، 313التطوير العقاري

43التلقيح املعميل

35تنظيم التناسل

48التهريب الجمريك 

31، 194، 269، 270التوقيع

ث
128الثدييات البحرية 

8، 122، 130، 131الرثوات املائية 

ج

260، 214الجرثومي 

38، 56، 91، 106، 112، 121، 277الجزاءات 

156، 157الجزر االصطناعية 

الجامرك 
 ،53 ،51 ،50 ،48 ،46 ،17 ،15 ،14 ،6

277 ،276 ،232 ،230 ،130 ،60
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ج

123جمعية الصيادين 

33، 35، 36الجنني

25الجهـل بالسن

127، 139، 141، 170، 173، 296الجوية

ح

43، 281، 288حاضنات 

49الحافالت العامة 

33، 261الحجر الصحي 

47، 49، 50حجز البضائع 

50، 112، 116الحجز التحفظي 

88، 253الحسابات الختامية 

108الحقوق األدبية 

الحكومة 
 ،239 ،209 ،195 ،176 ،87 ،79 ،29

250
79، 250الحكومة االتحادية 

209الحليب الطبي

137حوادث الطائرات 

128، 130الحيتان

42الحيوانات املنوية املجمدة 

خ
206خاصية الرتاكم 

250الخامات املعدنية 

خ
165الخزانة العامة 

36الخطأ الطبي 
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

د

47، 52، 58، 61، 212، 219الدائرة الجمركية 

ديب 

 ،296 ،295 ،294 ،280 ،11 ،5 ،3 ،1
 ،312 ،309 ،304 ،301 ،300 ،297
 ،319 ،318 ،317 ،316 ،314 ،313

323 ،322 ،321 ،320
319ديب للمواصالت

20، 113، 161الدعاوى

275الدعاية التجارية

الدعوى 
 ،161 ،112 ،96 ،94 ،58 ،57 ،56

242 ،229 ،168 ،165 ،164
297، 299الدفاع املدين

167، 244دمغات

151، 152، 205، 206، 207، 217الدواء

25دور العبادة

 82، 256، 176الدين

111الذخائرذ

ر

123، 125، 126رخصة الصيد 

126رخصة صيد 

50، 87، 252الرسوم الجمركية 

111الرشوة
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ر

الركاب
 ،302 ،171 ،139 ،57 ،49 ،15 ،11

319 ،318 ،315 ،307 ،306
155الرياح

128الرياضة

128الرياضة البحرية

4، 107، 132، 135، 213، 283الزراعةز

س

168السبائك 

46، 47، 323السفينة

128السالحف البحرية 

65، 66، 67، 68السلع االسرتاتيجية 

205، 213، 220السموم 

ش

256الشئون االجتامعية 

128الشباك الهامئة 

128شبك الجرف القاعي

80، 81، 82، 83، 84الشبكة املعلوماتية 

الرشطة 
 ،299 ،293 ،278 ،266 ،233 ،226

317 ،316 ،312 ،304
268الرشكاء املوصني 

رشكات التأمني 
 ،191 ،190 ،187 ،185 ،145 ،33
311 ،309 ،261 ،197 ،193 ،192

132، 133شهادة املنشأ 

ش
320شهادة عدم مامنعة 

76شهادة مصادقة إلكرتونية 
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ص

103، 105، 158، 223، 257، 262الصحف 

163الصلح الواقي  

9، 200، 204، 212الصيادلة 

الصيد
 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،4

 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128
202 ،156 ،155 ،135 ،134

ض

75، 104، 201، 220، 247، 296الضبطية القضائية 

الرضائب 
 ،60 ،58 ،57 ،55 ،53 ،52 ،51 ،50

117 ،87 ،61
17الضامن البنيك 

ط

الطائرة
 ،170 ،142 ،140 ،139 ،138 ،137

174 ،172 ،171
259الطب البرشي 

الطبيب
 ،106 ،38 ،37 ،36 ،35 ،33 ،32 ،31
 ،260 ،219 ،218 ،207 ،206 ،205

266 ،265 ،264 ،263 ،261
62، 63الطوابع الربيدية 

الطريان
 ،170 ،141 ،140 ،139 ،138 ،52 ،9

296 ،173 ،172
9، 202الطيور

ع
138، 276العسكرية

214، 218، 219، 220العقاقري الخطرة
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

ع

245، 246، 247العقاقري الطبية

38، 254، 266العقوبات التأديبية

47، 66، 97، 176، 186، 188، 198العقود

176العقود اإلدارية

66عقود التملك

260العالج الطبيعي

268، 269العالمات التجارية

89العاملة األجنبية

33، 34العمليات الجراحية

266العيادات الطبية

غ
250الغاز الطبيعي

268غرفة تجارة وصناعة .....

ف
80الفحوصات الطبية

137، 138، 142، 174الفضاء 

ق

125، 126، 127، 129قارب الصيد

160، 161قايض التفليسة

14القاطرة 

72، 88، 231قطع الغيار

163، 225، 232قلم كتاب املحكمة

297القيادة العامة لرشطة ديب
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

م

7، 94، 95، 97املاس الخام

111املال العام

136مأمورو الضبط القضايئ

46املانيفست

129املتفجرات

مجلس الوزراء
 ،131 ،75 ،74 ،69 ،68 ،41 ،26 ،17

278 ،232 ،154 ،135 ،132
58محاكم جمركية ابتدائية

املحكمة

 ،106 ،95 ،85 ،77 ،59 ،50 ،37 ،27
 ،158 ،150 ،148 ،147 ،110 ،107
 ،168 ،167 ،163 ،162 ،161 ،160
 ،248 ،233 ،232 ،226 ،225 ،178
 ،285 ،271 ،265 ،264 ،257 ،256

318 ،315
49، 83، 111املخدرات

130مخلفات

145، 146، 147مدقق الحسابات

8، 145، 146، 147، 148مدققي الحسابات

املريض
 ،219 ،205 ،36 ،34 ،33 ،32 ،31

265 ،264 ،263 ،262 ،261
6، 71، 72، 73، 245، 283املستهلك

306املرشوبات الكحولية

54، 56مصادرة البضائع

95مصادرة السفن
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

م

95مصادرة املاس الخام

214، 215، 216، 218مصنع األدوية

160، 178املضاربات الوهمية

62املطبوعات املالية الربيدية

123، 124، 127معدات الصيد

161، 162، 165، 179املفلس

160، 161املقامرة

26املقـاهي

املنتجات
 ،246 ،245 ،175 ،155 ،130 ،88

254 ،248 ،247
33منظمة الصحة العاملية

156املوارد الحية

87، 155، 156املوارد الطبيعية

156املوارد املعدنية

ن

36، 112النائب العام

46، 52، 53النطاق الجمريك

84النظام العام

6، 13، 14، 15، 16، 186النقل الربي

15النقل الدويل

11، 15، 49، 57، 315، 318، 319نقل الركاب

74، 94، 113، 115، 165النيابة العامة
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أرقام الصفخاتاملفردات املفتاحيةاألبجدية

هـ

ال يوجدالهالل األحمر

11، 301هيئة الطرق واملواصالت

11، 296هيئة ديب للطريان املدين

و

15وزارة الداخلية

259، 260، 261، 262، 266وزارة الصحة

123وزارة املوصالت

وزير االقتصاد
 ،247 ،246 ،234 ،226 ،169 ،110

248

وزير الصحة
 ،261 ،260 ،259 ،220 ،201 ،143

266

وزير العدل

 ،75 ،70 ،64 ،44 ،39 ،28 ،23 ،18
 ،135 ،110 ،107 ،96 ،93 ،85 ،78
 ،201 ،171 ،169 ،153 ،143 ،140

220
23وزير املالية

وسائل النقل
 ،306 ،305 ،303 ،299 ،97 ،95 ،15

307
206، 219، 263الوصفات الطبية

225، 229، 231الوكالة التجارية

226، 230، 231، 233الوكيل التجاري

20الوكيل املفوض

198وكيل تأمني
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