قانون اتحادي رقم ( )99لسنة 6196
فً شأن مكافحة الغش التجاري
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رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان
 بعد االطالع على الدستور،

 وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ى  )1لسىىنة  ،1972بش ى ن اختصاصىىات
الوزارات
 وصالحيات الوزراء ،وتعديالته،
 وعلىىىى القىىىانون االتحىىىادم ر ىىى  )5لسىىىنة  ،1975فىىىأ شىىى ن السىىى ل
الت ارم،
 وعلى القىانون االتحىادم ر ى  )4لسىنة  ،1979فىأ شى ن مىل الؽى
والتدليس فأ المعامالت الت ارية،


وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ىى  )5لسىىنة  ،1979فىىأ شىى ن الح ىىر
الزراعأ ،وتعديالته،



وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ىى  )6لسىىنة  ،1979فىىأ شىى ن الح ىىر
البيطرم ،وتعديالته،



وعلى القانون االتحادم ر

 )10لسنة  ،1980فأ شى ن المصىرؾ

المركزم والنظا النقدم وتنظي المهنة المصرفية ،وتعديالته،


وعلىىىى القىىىانون االتحىىىادم ر ىىى  )18لسىىىنة  ،1981بشىىى ن تنظىىىي
الوكاالت الت ارية ،وتعديالته،



وعلى القانون االتحادم ر ى  )4لسىنة  ،1983بشى ن مهنىة الصىيدلة
والمؤسسات الصيدالنية،



وعلىىىى القىىىانون االتحىىىادم ر ىىى  )2لسىىىنة  2015بشىىى ن الشىىىركات
الت ارية،



وعلى القانون االتحادم ر ى  )5لسىنة  ،1985بشى ن صصىدار ىانون
المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتعديالته،
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وعلىىىى القىىىانون االتحىىىادم ر ىىى  )3لسىىىنة  ،1987بإصىىىدار ىىىانون
العقوبات ،وتعديالته،



وعلى القانون االتحادم ر

 )35لسنة  ،1992بش ن صصدار ىانون

اإل راءات ال زائية ،وتعديالته،
 وعلىىىى القىىىىانون االتحىىىىادم ر ىىى  )36لسىىىىنة  ،1992فىىىىأ شىىىى ن رد
االعتبار،
 وعلى القانون االتحىادم ر ى  )37لسىنة  ،1992فىأ شى ن العالمىات
الت ارية ،وتعديالته،
 وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ىى  )38لسىىنة  ،1992فىىأ شىى ن صنشىىاء
المشاتل وتنظي صنتاج واستيراد وتداول الشتالت،
 وعلىىى القىىىانون االتحىىادم ر ىىى  )39لسىىىنة  ،1992فىىأ شىىى ن صنتىىىاج
واستيراد وتداول األسمدة والمصلحات الزراعية،
 وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ى  )41لسىىنة  ،1992فىىأ ش ى ن مبيىىدات
اآلفات الزراعية،
 وعلى القانون االتحادم ر

 )11لسنة  2015فأ ش ن الر ابىة علىى

اإلت ار فأ األح ار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمؽها،
 وعلىىىى القىىىانون االتحىىىادم ر ىىى  )18لسىىىنة  ،1993بإصىىىدار ىىىانون
المعامالت الت ارية،


وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ى  )14لسىىنة  ،1995فىىأ شى ن مكافحىىة
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،وتعديالته،



وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ى  )20لسىىنة  ،1995فىىأ شى ن األدويىىة
والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية،
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وعلى القانون االتحادم ر

 )4لسنة  ،2000فأ ش ن هيئىة وسىو

اإلمارات لألورا المالية والسلل ،وتعديالته،


وعلىىىى القىىىانون االتحىىىادم ر ىىى  )28لسىىىنة  ،2001بإنشىىىاء هيئىىىة
اإلمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديالته،



وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ىى  )7لسىىنة  ،2002فىىأ شىى ن حقىىىو
المؤلؾ والحقو الم اورة ،وتعديالته،



وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ى  )17لسىىنة  ،2002فىىأ ش ى ن تنظىىي
وحمايىىىة الملكيىىىة الصىىىناعية لبىىىراءات االختىىىراع والرسىىىو والنمىىىاذج
الصناعية ،وتعديالته،



وعلىىىى القىىىانون االتحىىىادم ر ىىى  )8لسىىىنة  ،2015فىىىأ شىىى ن الهيئىىىة
االتحادية لل مارك،



وعلى المرسو بقانون اتحادم ر

 )3لسنة  ،2003فأ ش ن تنظي

طاع االتصاالت ،وتعديالته،
 وعلىى القىانون االتحىادم ر ى  )1لسىنة  ،2006فىأ شى ن المعىامالت
والت ارة اإللكترونية،


وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ى  )24لسىىنة  ،2006فىىأ ش ى ن حمايىىة
المستهلك ،وتعديالته،



وعلى القانون االتحادم ر

 )6لسىنة  ،2007فىأ شى ن صنشىاء هيئىة

الت مين وتنظي أعماله ،وتعديالته،


وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ى  )13لسىىنة  ،2007فىىأ ش ى ن السىىلل
الخاضعة لر ابة االستيراد والتصدير ،وتعديالته،

 وعلىىىى المرسىىىو بقىىىانون اتحىىىادم ر ىىى  )5لسىىىنة  ،2012فىىىأ شىىى ن
مكافحة رائ تقنية المعلومات،
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وبنىىا عء علىىى مىىا عرضىىه وزيىىر اال تصىىاد ،وموافقىىة م لىىس الىىوزراء
والم لس الوطنأ االتحادم ،وتصدي الم لس األعلى لالتحاد،

 أصدرنا القانون اآلتأ:
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المادة ()9
التعرٌفات
فأ تطبي أحكا هذا القىانون يقصىد بالكلمىات والعبىارات التاليىة المعىانأ المبينىة
رين كل منها ما ل يقض سيا النص بؽير ذلك:
الدولة

 :اإلمارات العربية المتحدة.

الوزارة

 :وزارة اال تصاد.

الوزير

 :وزير اال تصاد.

السلطة

 :السلطة االتحادية أو المحلية المختصة.

المختصة
الل نة العلأ
الل نة الفرعية
الؽ

الت ارم

 :الل نة العليا لمكافحة الؽ
 :ل نة مكافحة الؽ

الت ارم.

الت ارم فأ اإلمارة المعنية.

 :خدع أحد المتعاملين ب ية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تؽيير ماهية
السلل أو مقدارها أو

نسها أو سعرها أو صفاتها ال وهرية أو

منشئها أو مصدرها أو صالحيتها أو أم أمر آخر متعل بها أو تقدي
بيانات ت ارية ؼير صحيحة أو مضللة عن المنت ات المروّ ة،
ويشمل ذلك التدليس والتقليد وؼ

الخدمة بعد اتفا ها مل القوانين

النافذة بالدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة.
التدليس

 :استخدا وسائل احتيالية ولية أو فعلية من أحد المتعا دين لحمل
ع
عمدا عن
الطرؾ اآلخر على التعا د ،أو سكوت أحد المتعا دين
وا عة أو مالبسة أو عيب فأ السلعة صذا ثبت أن الطرؾ اآلخر ما
كان ليبر العقد لو عل بها.
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السلعة

 :كل مادة طبيعية أو منتج حيوانأ أو زراعأ أو صناعأ أو تحويلأ
بما فأ ذلك العناصر األولية والمكونات التأ تدخل فأ المنتج.

التا ر

 :أم شخص طبيعأ أو اعتبارم يشتؽل باسمه ولحسابه فأ األعمال
ع
نشاطا
الت ارية المحددة فأ انون المعامالت الت ارية ،أو يباشر
ت اريعا ،أو يتخذ أحد األشكال المنصوص عليها فأ انون الشركات
الت ارية حتى ولو كان النشاط الذم تباشره مدنيعا ،أو يعلن لل مهور
ب ية طريقة عن نشاط أسسه للت ارة ،أو يحترؾ الت ارة باس
مستعار أو مستترع ا وراء شخص آخر أو متسترع ا على شخص آخر.

المنش ة

 :أية مؤسسة أو شركة أو أم كيان آخر يتخذ أيعا من األشكال
القانونية التأ ي وز من خاللها ممارسة النشاط اال تصادم فأ
الدولة.
مل الضوابط والشروط والمتطلبات

السلل

 :السلل التأ ال تتف

المؽشوشة

والمواصفات والمقاييس التأ تحددها القوانين واللوائح واألنظمة
والقرارات النافذة بالدولة ،أو السلل التأ أدخل عليها تؽيير أيعا كان
نوعه أو شكله أو مصدره أو طبيعته دون الحصول على الموافقات
المطلوبة ،أو التأ يعلن عنها أو يروج لها بما يخالؾ حقيقتها.

السلل الفاسدة

 :السلل التأ ل تعد صالحة لالستخدا بسبب ،عوامل الخزن أو النقل
أو تعرضها لعوامل طبيعية أخرى أو مخالفة الشروط المحددة
بالقوانين واألنظمة والمواصفات الفنية المعتمدة .ويشمل ذلك السلل
التالفة.

السلل المقلدة

 :السلل التأ تحمل دون صذن عالمة ت ارية مطابقة أو مشابهة
للعالمة الت ارية المس لة بصورة انونية.
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المادة ()6
 .1تسرم أحكا هذا القانون على كل من ارتكب ؼ عشا ت اريعا ،وال تستثنى المناط
الحرة بالدولة من تطبي أحكا هذا القانون.
 .2يعتبر ؼ عشا ت اريعا أم فعل من األفعال اآلتية:
 استيراد أو تصىدير أو صعىادة التصىدير أو تصىنيل أو بيىل أو عىرض أو
الحيىىازة بقصىىد البيىىل أو تخىىزين أو ت ى ير أو تسىىوي أو تىىداول ،السىىلل
المؽشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.


اإلعالن عن وائز أو تخفيضات وهمية أو ؼير حقيقية.



استؽالل اإلعالنات الت ارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها فأ التىرويج
المضلل والدعاية ؼير الصىحيحة أو التىرويج لسىلل مؽشوشىة أو فاسىدة
أو مقلدة.



عرض أو تقدي أو الترويج أو اإلعالن عن خدمات ت ارية مؽشوشة.

المادة ()3
مىىل عىىد اإلخىىالل بالمسىىؤولية ال نائيىىة ،تصىىدر السىىلطة المختصىىة ىىرارع ا يلىىز
المستورد بإعادة السىلل المؽشوشىة أو الفاسىدة صلىى مصىدرها خىالل مىدة محىددة،فإذا لى
يلتز بإعادتها صلى مصدرها خالل هذه المدة ،از للسلطة المختصة أن ت مر بإتالفهىا،
أو السىىماب باسىىتعمالها فىىأ أم ؼىىرض آخىىر تكىىون صىىالحة لىىه ،أو تتىىولى أمىىر صعادتهىىا
لمصدرها ،كما يت صتالؾ السلل المقلىدة ،وذلىك وف عقىا للشىروط والضىوابط التىأ تحىددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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وفىىأ ميىىل األحىىوال يلىىز المسىىتورد بتسىىديد أيىىة نفقىىات أو مصىىاريؾ تتكبىىدها
السلطة المختصة بسبب التصرؾ فأ السلل المخالفة.

المادة ()4
يلتز التا ر بما ي تأ:
 .1أن يقد صلى السلطة المختصة الدفاتر الت ارية اإللزامية أو ما فأ حكمها والتىأ
توضىىىح البيانىىىات الت اريىىىة للسىىىلل التىىىأ يملكهىىىا أو يحوزهىىىا و يمتهىىىا وكافىىىة
المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك.
 .2أن يضىىل علىىى السىىلل البيانىىات اإليضىىاحية وهىىأ البطا ىىات التعريفيىىة أو أيىىة
معلومىىىات مكتوبىىىة أو مطبوعىىىة أو مرسىىىومة أو محفىىىورة تصىىىاحب منىىىتج مىىىن
المنت ات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صىيانتها أو تخزينهىا وذلىك
بحسب القوانين النافذة فأ الدولة.
 .3أن يقىد للسىىلطة المختصىىة كىىل مىىا مىن شى نه تحديىىد بيانىىات ومعلومىىات الخدمىىة
المقدمة.

المادة ()5
 .1تشكل بقرار من الوزير ل نة عليا تسمى "الل نة العليا لمكافحة الؽ

الت ارم"

تتبل الوزارة ،برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السىلطات المختصىة،
تتولى ممارسة االختصاصات اآلتية:
 ا تراب االستراتي يات والسياسات لمكافحة الؽ
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الت ارم.



دراسىىة تقىىارير الؽ ى

الت ىىارم المحالىىة صليهىىا مىىن السىىلطة المختصىىة

واتخاذ القرارات الالزمة بش نها.


دراسة المعو ات التأ توا ه تطبي القانون وا تراب آلية معال تها.



صصدار نظا عمل الل ان الفرعية.



أية مها أخرى ذات عال ة تكلؾ بها بقرار من الوزير.

 .2ي وز لل نة العليا االستعانة بمن تراه من المستشىارين والخبىراء دون أن يكىون
له ح التصويت على راراتها.

المادة ()6
تشىىكل فىىأ كىىل صمىىارة ل نىىة فرعيىىىة لمكافحىىة الؽىى

الت ىىارم تتىىولى ممارسىىىة

االختصاصات اآلتية:
 .1النظىىر فىىأ طلىىب الصىىلح فىىأ مخالفىىات المنشىىلت التىىأ تعىىرض عليهىىا ،وذلىىك
باستثناء المخالفات المنصوص عليها فأ المادة  )14من هذا القانون.
 .2صنذار المنشلت المخالفة ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع اإلنذارات.
 .3صؼىىال المنشىىلت المخالفىىة لمىىدة ال تزيىىد علىىى أسىىبوعين بالتنسىىي مىىل السىىلطة
المختصة.
 .4متابعة عمليات صتالؾ أو تدوير أو اإلعادة صلى المصدر بحسب األحىوال للسىلل
المؽشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
 .5موافىىاة الىىوزارة بتقىىارير دوريىىة عىىن أعمالهىىا وذلىىك وف ى مىىا تحىىدده الالئحىىة
التنفيذية لهذا القانون.
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المادة ()7
ي وز لذوم الش ن التظل من رارات الؽل التأ تصىدرها الل ىان الفرعيىة أمىا
الل نة العليا ،وذلك خالل مدة ال ت اوز خمسة أيا عمل من تاريخ صبالؼه بها وعليهىا
صصدار رارها فأ التظل خالل ثالثة أيا عمل من تاريخ تقديمه.

المادة ()8
 .1لل ان الفرعية ص راء الصلح فأ المخالفىات بنىا عء علىى طلىب المخىالؾ ،وتحديىد
الؽرامىىىة التىىىأ يلىىىز المخىىىالؾ بهىىىا بشىىىرط أال تقىىىل عىىىن مثلىىىأ الحىىىد األدنىىىى
للؽرامةالمقررة فأ هذا القانون.
 .2صذا رفض المخالؾ الصلح تحال األورا صلى النيابة العامة ،فىإذا كىان الىرفض
من الل نة الفرعية از للمخالؾ التظل لل نة العليا من رار الرفض.
 .3تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإل راءات الالزمة إلتما الصلح.

المادة ()9
باستثناء السلل القابلة للتلؾ بمضأ المدة ،ي ىوز للسىلطة المختصىة الىتحفظ علىى
السلل المضبوطة لدى المنش ة المخالفة وعلى نفقتها الخاصة لمىدة ال تزيىد علىى ثالثىين
يومعىا مىىن تىىاريخ ضىىبط المخالفىىة ،ويلتىىز بعىد التصىىرؾ فيهىىا صلىىى حىىين صىىدور ىىرار
بش نها من الل نة الفرعية.
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المادة ()91
للمنش ة المخالفة طلب اإلفراج عن السلل المضبوطة مىن المحكمىة المختصىة وال
يفرج عنها صال بحك من تلك المحكمة.

المادة ()99
تىىو ّرد عائىىدات الصىىلح المنصىىوص عليهىىا فىىأ المىىادة  )8مىىن هىىذا القىىانون ،صلىىى
حساب السلطة المختصة التأ ن ّفذت الضبط.

المادة ()96
يعا ب بىالحبس مىدة ال ت ىاوز سىنتين ،وبالؽرامىة التىأ ال تقىل عىن خمسىين ألىؾ
دره وال تزيد على مائتين وخمسىين ألىؾ درهى أو بإحىدى هىاتين العقىوبتين ،كىل مىن
ارتكب ريمة الؽ

الت ارم.

المادة ()93
يعا ب بالحبس مدة ال ت اوز سنة ،وبالؽرامة التأ ال تقل عن عشرة آالؾ درهى
وال تزيد على مائة ألؾ دره أو بإحىدى هىاتين العقىوبتين ،كىل مىن شىرع فىأ ارتكىاب
ريمة الؽ

الت ارم.
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المادة ()94
يعا ب بالحبس مدة ال ت اوز سنتين ،وبالؽرامة التأ ال تقل عن مىائتين وخمسىين
ألىىؾ دره ى وال تزيىىد علىىى مليىىون دره ى أو بإحىىدى هىىاتين العقىىوبتين ،كىىل مىىن ا تىىرؾ
ريمىىة الؽى

الت ىىارم أو شىىرع فيهىىا متىىى كىىان محلهىىا أؼذيىىة لونسىىان أو الحيىىوان أو

عقا ير طبية أو حاصالت زراعية أو منت ات ؼذائية عضوية.

المادة ()95
 .1مل مراعاة ما نصت عليىه المىادة  )3مىن هىذا القىانون ،يعا ىب بىالحبس مىدة ال
ت اوز ستة أشهر ،وبؽرامة تعادل ضعؾ يمة السىلل المتصىرؾ فيهىا ،كىل مىن
يتصرؾ فأ السلل المتحفظ عليها ب ية طريقة من الطر دون صذن أو تىرخيص
من الل نة الفرعية.
 .2فأ حال كانت السلل المتصرؾ فيها أؼذية لونسان أو الحيوان أو عقا ير طبيىة
أو حاصالت زراعية أو منت ات ؼذائية عضىوية تكىون العقوبىة الحىبس مىدة ال
ت اوز سنتين ،والؽرامة التأ ال تقل عىن مىائتين وخمسىين ألىؾ درهى وال تزيىد
على مليون دره أو صحدى هاتين العقوبتين.

المادة ()96
ال يعفىىى التىىا ر مىىن العقوبىىة المقىىررة بهىىذا القىىانون عل ى المشىىترم ب ى ن السىىلعة
مؽشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
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المادة ()97
على المحكمة فأ حالة اإلدانة ب ريمة من ال ىرائ المنصىوص عليهىا فىأ المىادة
 )14والبنىىد  )2مىىن المىىادة  )15مىىن هىىذا القىىانون أن تقضىىأ -فض ىالع عىىن العقوبىىة
المقىررة -بمصىىادرة أو صتىىالؾ األؼذيىىة أو العقىىا ير الطبيىىة أو الحاصىىالت أو المنت ىىات
واألدوات المسىىىتخدمة فيهىىىا ،وأن تىىى مر بنشىىىر الحكىىى علىىىى نفقىىىة المحكىىىو عليىىىه فىىىأ
صحيفتين يوميتين محليتين صحداهما باللؽة العربية.

المادة ()98
 .1للمحكمىىة عنىىد الحك ى باإلدانىىة فىىأ صحىىدى ال ىىرائ المنصىىوص عليهىىا فىىأ المىىادة
 )14والبند  )2من المادة  )15من هذا القانون أن تقضأ فضالع عن العقوبة
المقررة بإؼال المنش ة التأ تمت بها المخالفة لمدة ال تزيد على ستة أشهر.
 .2مل عد اإلخالل ب حكا البند  )1من هذه المادة ،صذا كانىت المنشى ة التىأ تمىت
بها المخالفة مت رع ا متعدد األ سىا  ،يؽلى القسى الىذم تى ضىبط المخالفىة فيىه أو
ال زء المتعل بنوعية السلعة المخالفىة ،ويوضىل ملصى علىى المكىان أو القسى
المؽل مدوّ ن به سبب اإلؼال .
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المادة ()99
مل عد اإلخالل ب يىة عقوبىة أشىد يىنص عليهىا أم ىانون آخىر ،يعا ىب بالؽرامىة
التأ التزيد على خمسين ألؾ دره كل من يخالؾ أم حك آخر من أحكا هذا القانون
والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة ع
تنفيذا له.

المادة ()61
 .1فضالع عن تو يل العقوبة المقررة ،على المحكمة فأ حالىة العىود لمخالفىة أحكىا
المادة  )14والبند  )2من المادة  )15من هذا القانون صلؽاء الترخيص.
 .2بمراعىىاة مىىا ورد بالبنىىد السىىاب للمحكمىىة فىىأ حالىىة العىىود لمخالفىىة أحكىىا هىىذا
القىانون مضىاعفة العقوبىة المقىررة ،أو صضىىافة ؼلى المحىل أو صلؽىاء التىىرخيص
للعقوبة المقررة.

المادة ()69
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديده رار من وزير العدل باالتفا مل الوزير
والسلطة المختصىة ،صىفة مى مورم الضىبط القضىائأ فىأ صثبىات مىا يقىل مىن مخالفىات
ع
تنفيذا له.
ألحكا هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة
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المادة ()66
تلتىىز السىىلطة المختصىىة كىىل فىىأ م ىىال اختصاصىىه بتطبي ى أحكىىا الؽ ى

فىىأ

الخدمة ،ووف الضوابط التأ يحددها م لس الوزراء.

المادة ()63
يصىىدر م لىىس الىىوزراء الالئحىىة التنفيذيىىة والقىىرارات الالزمىىة لتنفيىىذ أحكىىا هىىذا
القانون وذلك خالل مائة وثمانين يومعا من تاريخ العمل به.

المادة ()64
يُلؽىىى كىىل حك ى يخىىالؾ أو يتعىىارض مىىل أحكىىا هىىذا القىىانون ،كمىىا يلؽىىى القىىانون
االتحادم ر

 )4لسنة  1979فأ ش ن مل الؽ

والتدليس فأ المعامالت الت ارية،

ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيمىا ال يتعىارض مىل أحكىا هىذا القىانون،
صلى حين صدور اللوائح والقرارات التأ تحل محلها.
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المادة ()65
يُنشر هذا القانون فأ ال ريدة الرسمية ،ويُعمل به من اليو التالأ لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربيةالمتحدة
صدر عنا فأ صر الرئاسة ب بوظبأ:
بتاريخ /13 :ربيل األول1438 /هـ
المواف  /12 :ديسمبر2016 /
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