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 /

17

الالئحة وف ًقا ألخر تعدٌل قرار
وزاري رقم ( )66لسنة 9984م
بالالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ( )4لسنة 9979م
فً شأن قمع الغش والتدلٌس فً المعامالت التجارٌة
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وزير اال تصاد والت ارة،
 بعىىىد االطىىىالع علىىىى القىىىانون االتحىىىادم ر ىىى  )1لسىىىنة  1972فىىىأ شىىى ن
اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
 وعلى القانون االتحادم ر

 )4لسنة  1979فأ ش ن مل الؽى

والتىدليس

فأ المعامالت الت ارية ،وعلى القانون االتحىادم ر ى  )5لسىنة  1979فىأ
ش ن الح ر الزراعأ،


وعلى القانون االتحادم ر

 )6لسنة  1979فأ ش ن الح ر البيطرم،

 وعلىىى القىىانون االتحىىادم ر ىى  )4لسىىنة  1983فىىأ شىى ن مهنىىة الصىىيدلة
والمؤسسات الصيدالنية ،وبنا عء على ما عرضه وكيل الوزارة ،رر:

19

الفصل األول
البٌانات التجارٌة والمنافسة غٌر المشروعة
المادة ()9
لالطىىالع علىىى الىىنص األصىىلأ)هىىذا الىىنص وف عقىىا آلخىىر تعىىديل بمو ىىب القىىرار
الوزارم ر

 )8لسنة  1988يعتبر بيا عنا ت اريعا فأ تطبي أحكا القىانون ر ى )4

لسنة  1979المشار صليه وأحكا هذه الالئحة كل صيضاب يتعل بصىفة مباشىرة أو ؼيىر
مباشرة بما ي تأ :
 .1عدد البضاعة المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلهىا أو وزنهىا أو طا تهىا أو
عيارها أو مواصفاتها.
 .2ال هة أو البلد الذم صنعت فيه البضاعة أو أنت ت وتاريخ الصنل أو اإلنتىاج
وتاريخ انتهاء الصالحية.
 .3طريقة صنل البضاعة أو صنتا ها.
 .4العناصر الداخلة فأ تركيب البضاعة.
 .5نوع البضاعة أو أصلها أو منش ها أو مصدرها.
 .6اس أو صفات المنتج أو المصانل.
 .7و ود بىراءات اختىراع أو عالمىات ت اريىة أو ؼيىر ذلىك مىن حقىو الملكيىة
الصناعية أو أم امتيازات أو وائز أو ميزات ت ارية أو صناعية.
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المادة ()6
األحكام القضائٌة المرتبطة
ي ىىب أن يكىىون البيىىان الت ىىارم مطاب عقىىا للحقيقىىة مىىن ميىىل الو ىىوه سىىواء كىىان
موضو ععا على نفس المنت ات أو على المحال أو بداخلها أو على األؼلفة أو الفىواتيرأو
المكاتبىىات أو وسىىائل اإلعىىالن أو ؼيىىر ذلىىك ممىىا يسىىتعمل فىىأ عىىرض البضىىائل علىىى
ال مهور.

المادة ()3
األحكام القضائٌة المرتبطة
ال ي وز وضل اس البائل أو المستورد أو عنوانه على بضائل أو منت ىات مىا لى
يكن ذلك مقتر عنا ببيان د ي مكتوب بحروؾ ظاهرة عن البلد أو ال هة التأ صىنعت أو
أُنت ت فيها .
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المادة ()4
ال ي وز للتا ر أن يذيل معلومىات مؽىايرة للحقيقىة أو ينشىر بيانىات كاذبىة تتعلى
بمنش البضاعة أو أوصافها أو أهميتها ،وال أن يعلن خال عفا للوا ىل أنىه حىائز لمرتبىة أو
ميدالية أو مكاف ة ،وال أن يل

صلى أية طريقة أخرى تنطوم على تضليل لل مهور.

المادة ()5
األحكام القضائٌة المرتبطة

يحظر على التا ر أو الصانل أو المنتج القيا ب م عمل من األعمال اآلتية:
 .1االستعمال المباشر أو ؼير المباشر لبيان ؼير صحيح أو مضلل عن منش
البضاعة أو مصدرها أو عن شخصية المنتج أو الصانل المورد لها.
 .2االسىىتعمال المباشىىر أو ؼيىىر المباشىىر لتسىىمية األصىىل ؼيىىر الصىىحيحة أو
المضللة أو تقليد تسمية األصل حتى ولو ذكر األصل الحقيقأ للبضىاعة أو
استعملت التسمية متر مة أو كانت مصحوبة ب لفاظ مثل نىوع أو طىراز أو
تقليد أو ما شابه ذلك.
 .3استعمال عالمة ت ارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بؽيىر حى مىل علمىه
حال من األحوال ،ويقصد بالعالمة الت ارية كل
بذلك أو تؽيير الحقيقة ب م ٍ
وسىىيلة ظىىاهرة تسىىتخد لتمييىىز منت ىىات مشىىروع عىىن منت ىىات مشىىروعات
أخرى.
.4

ميىل األعمىال التىأ تىؤدم صلىى خلى لىبس أو خلىط ب يىة طريقىة كانىت مىىل
األسماء الت ارية للمنافسين أو منت اته أو نشاطه الصناعأ أو الت ارم.
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المادة ()6
تخضل ميل البضائل المستوردة إلثبات المنش  ،ويحظىر صدخالهىا صلىى الدولىة صذا
كانىىت تحمىىل عالمىىة أو بيا عنىىا زائ عفىىا أو مضىىلالع للمنشىى أو المصىىدر سىىواء كانىىت هىىذه
العالمات أو البيانات على البضاعة عينها أو على أؼلفتها أو على أحزمتها.
ويقصىد بمنشى البضىىاعة فىأ تطبيى أحكىىا هىذه الالئحىىة بلىىد صنتا هىا ،كمىىا يقصىىد
بمصدر البضاعة البلد الذم استوردت منه مباشر عة.

المادة ()7
يحظر صدخال البضائل المستوردة التأ ال تتوفر فيهىا الشىروط المنصىوص عليهىا
فأ وانين وأنظمة المنش والملكية الصىناعية ،وي ىوز لىوزير اال تصىاد والت ىارة رفىل
هذا الحظر فأ كل حالة على حدة بنا عء على تقرير الل نة المشار صليها فأ المىادة )44
من هذه الالئحة.
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الفصل الثانً
تنظٌم استٌراد المواد الخاضعة ألحكام القانون
المادة ()8
ال ي وز استيراد أم شأء مىن أؼذيىة اإلنسىان أو الحيىوان أو العقىا ير الطبيىة أو
الحاصىىالت الزراعيىىة أو المنت ىىات الطبيعيىىة أو أيىىة مىىواد أخىىرى تكىىون مؽشوشىىة أو
فاسدة ،ويحظر صدخال تلك البضائل صلى الدولىة ،وعلىى المسىتورد صعىادة تصىديرها صلىى
مصدرها خالل أسبوع من تاريخ صخطاره بىذلك صذا كانىت مىن البضىائل سىريعة التلىؾ،
وخالل أسبوعين بالنسبة صلى البضائل األخرى ،وي وز عند الضرورة مد المهلة.
فإذا ت خر المستورد أو امتنىل عىن صعىادة تصىدير البضىائل خىالل المهلىة المحىددة
أعىىدمت علىىى نفقتىىه سىىواء حضىىر المسىىتورد أو لى يحضىىر ،وال يخىىل ذلىىك بحى دائىىرة
ال مارك أو الموانئ المختصة فأ مطالبة المستورد ب ور التخىزين والمناولىة ومقابىل
الخدمات التأ دمت للبضاعة التأ أُعيد تصديرها أو ت صعدامها.
ويصدر رار صعادة تصدير البضاعة أو مد المهلة أو صعدا البضىاعة مىن وزيىر
اال تصاد والت ارة بنا عء على ا تراب مدير دائرة ال مارك المختصة.
وي وز لوزير اال تصاد والت ارة بنا عء على طلب صاحب الشى ن وموافقىة الل نىة
المنصىىىوص عليهىىىا فىىىأ المىىىادة  )44مىىىن هىىىذه الالئحىىىة ،أن يقىىىرر دخىىىول البضىىىائل
المؽش وشة أو الفاسدة صلى الدولة ،وذلك الستعمالها فىأ أم ؼىرض آخىر تكىون صىالحة
لىىىىه ،ويحىىىىدد القىىىىرار شىىىىروط تىىىىداول هىىىىذه البضىىىىائل وم ىىىىال اسىىىىتعمالها وتىىىىداولها.
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الفصل الثالث
الرقابة على المواد الغذائٌة
المادة ()9
ي ىىب أن تكىىون المىىادة الؽذائيىىة ذات يمىىة ؼذائيىىة وصىىالحة لالسىىتهالك اآلدمىىأ
ومباحة شر ععا و انو عنا ،كما ي ب أن تتوفر فيها المواصفات واالشتراطات التأ يصىدر
بهىىا ىىرار مىىن وزيىىر اال تصىىاد والت ىىارة باالتفىىا مىىل الىىوزارات والىىدوائر الحكوميىىة
المختصة.
ويقصد بكلمة األؼذية) وعبارة المادة الؽذائيىة) فىأ تطبيى أحكىا القىانون ر ى
 )4لسىىىىنة  1979المشىىىىار صليىىىىه ،وهىىىىذه الالئحىىىىة كىىىىل مىىىىا يتناولىىىىه اإلنسىىىىان مىىىىن
م كوالت،مشروبات فيما عدا المستحضرات الطبية.

المادة ()91
ي ب أن تكون اإلضافات الؽذائية ؼيىر ضىارة بالصىحة ومباحىة شىرعع ا و انو عنىا،
وأن تتوفر فيها المواصفات واالشىتراطات التىأ يصىدر بهىا ىرار مىن وزيىر اال تصىاد
والت ارة باالتفا مل الوزارات والدوائر الحكومية المختصة.
ويقصد باإلضافات الؽذائية فأ تطبي أحكىا هىذه الالئحىة كىل مىادة تضىاؾ صلىى
األؼذيىىة بقصىىد تلوينهىىا أو تحسىىين مىىذا ها ونكهتهىىا أو حفظهىىا أو تثبيىىت وامهىىا أو ألم
ؼرض آخر مسموب به من أؼراض التصنيل أو التحضير أو التعبئة ،وال تعتبر بىذاتها
مادة ؼذائية أو مكو عنا طبيعيعا ألم مادة ؼذائية.
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المادة ()99
ال ي وز تفريػ أية مىواد ؼذائيىة مسىتوردة فىأ مىوانئ الدولىة البحريىة أو ال ويىة
كمىىا ال ي ىىوز التىىرخيص بعبورهىىا مراكىىز الىىدخول البريىىة فىىأ الدولىىة صال بعىىد معاينتهىىا
والتصريح بذلك بمعرفة مفتشأ المحىا ر أو سى الصىحة المخىتص بالمينىاء أو مركىز
الدخول ،ولهؤالء الموظفين أن يطلبوا من النا ل أو من يمثله تقدي المستندات اآلتية :
 .1صورة طب األصل من ائمة شحن المواد الؽذائية الواردة المنافيست).
 .2صورة طب األصل من خارطة ترتيب البضاعة.
 .3ص ىرار بعىد وضىل المىىواد الؽذائيىة أثنىاء الرحلىة مىىل مىواد أخىرى سىىامة أو
مضرة بالصحة.
 .4أيىة مسىىتندات أخىرى تىىنص القىوانين واللىىوائح المعمىول بهىىا علىى ضىىرورة
تقديمها.
 .5وفىىأ ميىىل األحىىوال يكىىون لهىىؤالء المىىوظفين ح ى االطىىالع علىىى أصىىول
المستندات المقدمة صليه .

المادة ()96
ال ي ىوز اإلفىراج عىن أيىة مىواد ؼذائيىة واردة مىن الخىارج صال بمو ىب تصىىريح
بذلك من المح ر أو س الصحة المختص حسب األحوال.
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المادة ()93
على كل من يزاول استيراد أو ت ارة المواد الؽذائية مسك سى الت منتظمىة تقيىد
فيها أنواع المواد الؽذائية المو ودة فأ حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصىدرها
وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيىل منهىا وتىاريخ البيىل مىل بيىان اسى المشىترم صذا كىان
تا ر ملة أو ت زئة.

المادة ()94
ي ب أن تتوفر فأ المصىانل والمخىازن والمطىابخ وبصىفة عامىة كىل محىل يقىو
بصىىنل أو ت هيىىز أو صعىىداد أو بيىىل أو تخىىزين المىىواد الؽذائيىىة المواصىىفات والشىىروط
الصىىحية والفنيىىة التىىأ تقررهىىا دائ ىرة البلديىىة المعنيىىة باالتفىىا مىىل الىىوزارات والىىدوائر
الحكومية المختصىة ،كمىا ي ىب علىى هىذه المحىال االلتىزا بقواعىد الصىحة العامىة فىأ
صنل أو صعداد أو ت هيز المادة الؽذائية أو المواد واألدوات واألوانأ المستعملة.

المادة ()95
ال ي وز بيل أية مواد ؼذائية أو عرضها للبيل أو حيازتها بقصىد البيىل صذا انتهىت
مدة صالحيتها لالستهالك ،وعلى كل من يتعامل فأ صنل أو ت ىارة أو تخىزين المىواد
الؽذائية صخطار دائرة البلدية المختصة عن المواد الؽذائية المو ودة فأ حوزته وانتهت
مدة صالحيتها لالستهالك إلعدامها بمعرفتها.
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المادة ()96
يحظر بيىل اللحىو والىدوا ن الم مىدة أو المبىردة أو المصىنعة أو عرضىها للبيىل
أوحيازتها بقصد البيل ما ل تكن مذبوحة وف عقا ألحكا الشريعة اإلسالمية.

المادة ()97
يحظر بيل اللحو والدوا ن واألسماك الم مدة أو المفرؼة من الهواء أوعرضها
للبيىىل بوصىىفها لحىىو أو دوا ىىن أو أسىىماك طاز ىىة ،كمىىا يحظىىر تسىىييحها ،وال ي ىىوز
لمحال ال زارة بيل اللحو الم مدة بؽير ترخيص من دائرة البلدية المختصة.

المادة ()98
ي ىب أن تتىىوفر فىىأ وسىائل نقىىل المىىواد الؽذائيىة الشىىروط والمواصىىفات الصىىحية
والفنيىىة التىىأ يصىىدر بهىىا ىىرار مىىن وزيىىر اال تصىىاد والت ىىارة باالتفىىا مىىل الىىوزارات
والدوائر الحكومية المختصة.
وال ي وز نقل أية مواد ؼذائية ؼير المواد المصىرب بهىا فىأ التىرخيص الصىادر
لوسيلة النقل.

28

المادة ()99
ي ب على كل من يعمل فأ صىنل أو ت هيىز أو بيىل أو تىداول أو تخىزين أو نقىل
أوطهو المواد الؽذائية أن يحصل على شهادة صحية من وزارة الصحة ،وي ىب ت ديىد
هذه الشهادة فأ المواعيد المقررة.
وال ي وز لصاحب العمل أن يسىمح للعامىل بمزاولىة العمىل فىأ األعمىال المشىار
صليها فأ الفقرة السابقة صال بعد حصوله على تلك الشهادة ،ويتعين عليه منل العامىل مىن
مزاولة عمله فىور علمىه بإصىابته بمىرض مىن األمىراض المعديىة التىأ تحىددها وزارة
الصىىحة أو عنىىد عىىد ت ديىىد الشىىهادة الصىىحية ،كمىىا ي ىىب علىىى صىىاحب العمىىل تزويىىد
هؤالء العمال بالزم الذم تقرره دائرة البلدية المختصىة ،ومىنعه مىن مزاولىة أعمىاله
ما ل يكونوا مرتدين هذا الزم.

المادة ()61
على المحال وال هات المرخص لها بت ىارة المىواد الؽذائيىة فىرز لحىو الخنزيىر
والم واد الؽذائية التأ تدخل فيها مادة الخنزيىر أو المىواد الكحوليىة وعزلهىا فىأ موضىل
خاص ،على أن يكتب عليه بخط واضح وظاهر عبارة لحو خنزير ومواد ؼذائية بها
مادة الخنزير أو مواد كحولية لؽير المسلمين) حسب األحوال.
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الفصل الرابع
بطاقات المواد الغذائٌة
المادة ()69
ال ي ىىىوز أن توصىىىؾ البضىىىاعة أو تعىىىرض ببطا ىىىة أو ببيانىىىات صيضىىىاحية ؼيىىىر
حقيقية أو خادعة أو مضللة أو توحأ بطريقة مباشرة أو ؼير مباشرة ب نها مادة أخرى
أو تؤدم ب م شكل من األشكال صلىى انطبىاع خىاطئ عىن طبيعتهىا وخصائصىها أو صلىى
الخلط بينها وبين ؼيرها من المنت ات.
ويقصد بالبطا ة فأ تطبي أحكا هىذه الالئحىة كىل بيىان أو صيضىاب أو عالمىة أو
مادة وصفية مصورة أو مكتوبة أو مطلوبة أو ملصقة أو محفورة على عبىوة مىادة مىن
المىىواد أو تكىىون متصىىلة بهىىا ،كمىىا يقصىىد بالبيانىىات اإليضىىاحية البطا ىىات أو أيىىة مىىادة
مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة تصاحب مادة من المواد أو لها عال ة بها.

المادة ()66
ي ب أن تكون البيانات المدونة ببطا ات المواد الؽذائية المعب ة أو المصىاحبة لهىا
ظىىاهرة وواضىىحة بحيى يسىىهل علىىى المسىىتهلك راءتهىىا فىىأ الظىىروؾ العاديىىة للشىىراء
واالسىىتعمال ،وال ي ىىوز صخفىىاء هىىذه البيانىىات بىى م شىىأء آخىىر مرسىىو أو مكتىىوب أو
مطبوع ،ويتعي ن أن تكون البيانات مكتوبة بلون مؽىاير عىن لىون خلفيتهىا بطريقىة يىدة
وثابتىة بحيى يصىعب صزالتهىا أو ص ىىراء أم تؽييىر فيهىا ،وأن تكىون الحىروؾ اله ائيىىة
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المكتىىىوب بهىىىا اسىىى المىىىادة الؽذائيىىىة ذات ح ىىى معقىىىول بالمقارنىىىة بالبيانىىىات األخىىىرى
الموضحة على البطا ة.
وصذا كانىىت العبىىوة مؽطىىاة بؽىىالؾ خىىار أ في ىىب أن يحمىىل هىىذا الؽىىالؾ ميىىل
البيانات الضرورية ،وأن ال يكون من ش نه ح ب بطا ة العبوة أو الحيلولة دون ىراءة
بياناتها فأ سهولة.
وينبؽىىىأ فىىىأ ميىىىل األحىىىوال أن يكىىىون اسىىى المىىىادة الؽذائيىىىة وح مهىىىا الصىىىافأ
ظاهرين فأ زء البطا ة المعد للعرض على المستهلك و ت البيل.
ويقصد بالمعبى فىأ تطبيى أحكىا هىذه الالئحىة كىل مىا تمىت تعبئتىه مقىدمعا ليكىون
ع
اهزا للبيل بالت زئة فأ عبوات كما يقصد بالعبوة أم شكل أو صورة تعب فيهىا المىادة
الؽذائيىىة للبيىىل كوحىىدة مسىىتقلة سىىواء كانىىت تحتويهىىا ب كملهىىا أو ب ىىزء منهىىا ،وتشىىمل
اللفافات والمؽلفات.

المادة ()63
صذا كانىىت المىىادة الؽذائيىىة تحتىىوم علىىى دهىىون أو لحىىو أو أنزيمىىات أو دمىىاء أو
يالتىىين أو أيىىة مشىىتقات حيوانيىىة أخىىرى ،و ىىب أن يىىذكر فىىأ البطا ىىة أسىىماء وأنىىواع
الحيوانىىات التىىأ اسىىتخر ت منهىىا المىىواد المىىذكورة ،وصذا كانىىت المىىادة الؽذائيىىة تحتىىوم
على أية مواد كحولية و ب أن تتضمن البطا ة بيا عنا بذلك.
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المادة ()64
صذا كانت المىادة الؽذائيىة معىدة ألؼىراض خاصىة أو كانىت توصىؾ ب نهىا تحتىوم
علىىى فيتامينىىات أو معىىادن أو ؼيرهىىا و ىىب أن يىىذكر فىىأ البطا ىىة البيانىىات اإليضىىاحية
والمعلومات الضرورية التأ تدل على مطابقة المادة الؽذائية لما وصفت به ومالءمتهىا
للؽرض المعدة له.
وبالنسىىبة للمىىواد الؽذائيىىة التىىأ تعىىالج باإلشىىعاع المىىؤين ينبؽىىأ أن يىىذكر ذلىىك فىىأ
بطا ات عبواتها.

المادة ()65
ي ب أن يكون اس المادة الؽذائية محدد لطبيعتها الحقيقية ،وأن يكون خاصع ىا بهىا
ال بؽيرها ،وصذا مىا حىددت صحىدى المواصىفات القياسىية المعتمىدة اسىمعا أو أسىماء للمىادة
الؽذائية و ب استعمال واحد منهىا علىى األ ىل ،وصال فيسىتعمل االسى الشىائل أو المعتىاد
صن وُ د فإذا ل يو د أمكن استعمال اس وصفأ مناسب.
وي وز استعمال اس مبتكر للمادة الؽذائية بشرط أن ال يكىون مضىلالع وأن يكىون
مصحوبعا باس وصفأ مناسب.

المادة ()66
ي ب أن يكتب على البطا ة ائمىة بمكونىات المىادة الؽذائيىة مرتبىة ترتيبعىا تنازليعىا
حسب نسبة كل منها وذلك فيما عدا الحاالت اآلتية:
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 .1صذا كانىت المىىادة الؽذائيىىة م ففىة ومعىىدة للت هيىىز بإضىافة المىىاء ،في ىىوز أن
ترتب المكونات ترتيبعا تنازليعا وف عقا لنسبتها فأ المىادة الؽذائيىة الم هىزة بعىد
صضافة الماء تحت عنوان المكونات بعد الت هيز).
 .2صذا كانت المادة الؽذائية معروفة التركيب وال يؤدم عىد صعىالن مكوناتهىا
صلى تضليل المستهلك بشرط أن تمكن البيانات الموضحة على بطا ة العبوة
المستهلك من فه طبيعة المادة الؽذائية.
 .3صذا نصت صحدى المواصفات القياسية المعتمدة على ؼير ذلك.

المادة ()67
صذا احتىىوت صحىىدى مكونىىات المىىادة الؽذائيىىة علىىى عىىدة أ ىىزاء و ىىب أن تتضىىمن
ائمىىة المكونىىات أسىىماء هىىذه األ ىىزاء ،وذلىىك فيمىىا عىىدا األحىىوال التىىأ يكىىون فيهىىا هىىذا
المكون مىادة ؼذائيىة لى تىنص مواصىفاتها القياسىية المعتمىدة علىى ضىرورة ذكىر ائمىة
مكوناتها كاملة باأل زاء.

المادة ()68
فيما عدا األحوال التأ يكون فيها الماء زءعا مىن صحىدى مكونىات المىادة الؽذائيىة
ي ب أن يذكر الماء المضاؾ فأ ائمة المكونات صذا كان هذا التوضيح يؤدم صلىى فهى
أفضل لتركيب المنتج.
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المادة ()69
صذا كانىت المىادة الؽذائيىة تحتىوم علىى صحىدى المىواد المضىافة المسىموب بهىا مىن
مىىواد حافظىىة أو مبيضىىة أو ملونىىة أو ؼيرهىىا في ىىب أن تتضىىمن ائمىىة المكونىىات بيا عنىىا
عنها.

المادة ()31
ي ب أن توضح بطا ة المادة الؽذائية التعليمات الخاصة بشروط التخزين والنقىل
وطريقة االستعمال.

المادة ()39
ي ب أن يكتب بيان صىافأ المحتويىات بالوحىدات المتريىة فىأ عبىارة خاصىة بىه
ع
ومتميزا وموازيعا لقاعىدة العبىوة ،ويحىدد
على بطا ة المادة الؽذائية بحي يكون واضحع ا
صافأ المحتويات حسب حالة كل مادة ؼذائية وف عقا لما ي تأ :
 .1بالح

فأ حالة المواد الؽذائية السائلة.

 .2بالوزن فأ حالة المواد الؽذائيىة الصىلبة فيمىا عىدا المىواد التىأ تبىاع بالعىدد
فيذكر العدد.
 .3بالوزن أو بالح

فأ حالة المواد الؽذائية اللز ة وشبه الصلبة.

وفأ الحاالت التأ تكون فيها المادة الؽذائية فأ وسط سائل يت التخلص منه بىل
االسىىتعمال يتعىىين أن يحىىدد فىىأ بيىىان صىىافأ المحتويىىات الىىوزن الصىىافأ للعبىىوة ووزن
المادة المصفاة.
34

المادة ()36
ي ب أن يكون صافأ محتويات العبوة معادالع لوزن أو ح

المىادة الؽذائيىة عنىد

الت هيز وف عقا لحالتها على النحو اآلتأ:
 .1بالنسبة صلى المواد الؽذائية الم مدة يحدد صافأ الوزن أو الح

عند نقطة

الت مد.
 .2بالنسبة صلى المواد الؽذائية المبردة يحدد صافأ الوزن أو الح

عند در ة

حرارة . 4
 .3بالنسبة صلى المىواد الؽذائيىة المحفوظىة يحىدد صىافأ الىوزن أو الح ى عنىد
در ة حرارة . 20

المادة ()33
ي ب أن يكتب اس بلد منش المادة الؽذائية واس وعنوان صانعها أو معبئها على
بطا ىىة العبىىوة ،وي ىىوز كتابىىة اسىى المسىىىتورد أو البىىائل علىىى البطا ىىة وف عقىىا للشىىىروط
المنصوص عليها فأ المادة الثالثة من هذه الالئحة.
وصذا كانىت المىىادة الؽذائيىة تتعىىرض لت هيىىز يؽيىر مىىن طبيعتهىىا األساسىية فىىأ بلى ٍد
ىان ،فيعتبر البلىىد الىىذم يىىت فيىىه هىىذا الت هيىىز بلىىد المنشى فيمىىا يتعلى بالبطا ىىة والبيانىىات
ثى ٍ
اإليضاحية المصاحبة لها.
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المادة ()34
ي ب أن توضح بطا ة المادة الؽذائية تاريخ اإلنتاج أو الصنل أو التعبئة ،وتاريخ
انتهىاء الصىىالحية لالسىىتعمال وذلىك بالنسىىبة لألؼذيىىة التىأ يصىىدر بهىىا ىرار مىىن وزيىىر
اال تصاد والت ارة.

المادة ()35
ي ب أن تكون اللؽة العربية صحدى اللؽات المستعملة فأ بطا ىات المىواد الؽذائيىة
والبيانات المصاحبة لها ،وصذا استعملت لؽة أخرى أو أكثر ب انب اللؽة العربية ،و ب
أن تكون ميل البيانات باللؽات األخرى مطابقة للبيانات الواردة باللؽة العربية.

المادة ()36
ال ي ىىوز بعىىد مضىىأ شىىهرين مىىن تىىاريخ العمىىل ب حكىىا هىىذه الالئحىىة اسىىتيراد أو
صنتىىاج أو تىىداول أو بيىىل أيىىة مىىواد ؼذائيىىة معبى ة مىىا لى تكىىن بطا اتهىىا مسىىتوفية للشىىروط
المنصوص عليها فأ هذه الالئحة.
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الفصل الخامس
الضبط  -العٌنات  -التحقٌق
المادة ()37
على دوائىر ال مىارك فىأ اإلمىارات كىل فىأ دائىرة اختصاصىها معاينىة البضىائل
المستوردة بل اإلفىراج عنهىا للت كىد مىن عىد مخالفتهىا ألحكىا القىانون ر ى  )4لسىنة
 1979المشىىار صليىىه أو أحكىىا هىىذه الالئحىىة ،وعليهىىا فىىأ حالىىة و ىىود مخالفىىة ،ضىىبط
البضاعة وعد اإلفراج عنها صذا كانت المخالفة مما يؤدم صلى منل دخولها صلى الدولة.
وتثبت المخالفة فأ محضر ،يحال مل الوثائ المتعلقة بالبضاعة صلى مدير دائىرة
ال مارك ،وذلك فأ حالة ما صذا رفض المستورد صعادة تصىدير البضىاعة المخالفىة صلىى
مصدرها فأ الميعاد المنصوص عليه فأ المادة الثامنة من هذه الالئحة.
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المادة ()38
هذا النص وف ًقا آلخر تعدٌل بموجب القرار الوزاري
رقم ( )966لسنة ( 6113لالطالع على النص األصلً)
على مفتشأ دوائر ال مارك فأ الموانئ ومراكز الدخول البرية وال ويىة معاينىة
المىىواد المسىىتوردة كل عيىىا أو زئ عيىىا بىىل التىىرخيص بىىاإلفراج عنهىىا ،وعلىىيه فىىأ حالىىة
االشتباه بو ود مخالفىة ألحكىا القىانون ر ى  )4لسىنة  1979المشىار صليىه أو أحكىا
الالئحىىة أخىىذ عينىىات مىىن البضىىاعة لتحليلهىىا وتحريىىر المحضىىر الىىالز فىىأ هىىذا الش ى ن
وصبالغ دائرة ال مارك المختصة للتحفظ على البضاعة وعد اإلفراج عنها.
وفأ حالة ثبوت المخالفة يحال المحضر مل الوثائ المتعلقة بالبضاعة صلى مدير
دائرة ال مارك المختص وذلك فأ حالة ما صذا رفض المستورد صعادة تصدير البضاعة
المخالفىىة صلىىى مصىىدرها فىىأ الميعىىاد المنصىىوص عليىىه فىىأ المىىادة الثامنىىة مىىن الالئحىىة
وصبالغ صدارة الر ابة الت ارية بالوزارة باإل راءات التأ ت اتخاذها بهذا الش ن.

المادة ()39
هذا النص وف ًقا آلخر تعدٌل بموجب القرار الوزاري رقم
( )966لسنة  (6113لالطالع على النص األصلً)
يقو بإثبات ال رائ التىأ تقىل بالمخالفىة ألحكىا ىانون مىل الؽى
المعامالت الت ارية والئحته التنفيذية مفتشون يمثلون ال هات التالية:
 وزارة اال تصاد والت ارة.
 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
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والتىدليس فىأ

 وزارة المالية والصناعة  -صدارة الملكية الصناعية.
 وزارة اإلعال  -المصنفات الفكرية وحقو المؤلؾ.
 وزارة الصحة.
 أ سا الصحة والر ابة الؽذائية فأ البلديات فيما يتعل بالمواد الؽذائية.
 هيئة المواصفات والمقاييس.


هات الترخيص الت ارم لدى السلطات المحلية المختصة.

ويكون لهؤالء المفتشين كل فأ دائرة اختصاصه صفة الضبطية القضائية ،ولهى
فأ سبيل ضبط ما يقل من مخالفات ألحكا القانون والقىرارات الوزاريىة المنفىذة لىه أن
يدخلوا ميل المحال واألماكن المعروضة أو المودعة فيهىا البضىائل الخاضىعة ألحكىا
القانون وأخذ العينات الالزمة للتحليل.
ويتىىولى هىىؤالء المفتشىىون تحريىىر محضىىر ضىىبط البضىىاعة وأخىىذ العينىىات وف عقىىا
لو راءات المنصوص عليها فأ الالئحىة التنفيذيىة للقىانون وصحالىة المحضىر ومرفقاتىه
صلى صدارة الر ابة الت ارية بىالوزارة للنظىر فىأ عرضىه علىى الل نىة الوطنيىة لمكافحىة
الؽ
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التخاذ القرار الالز بش نه.

المادة ()41
األحكام القضائٌة المرتبطة
تؤخذ العينات حسب نوع البضاعة بطريقة عشوائية بحضور صاحب المحل أو
البضاعة أو من يمثلىه وتخلىط يى عدا ثى تقسى صلىى ثىال عينىات توضىل كىل منهىا
داخل حرز يخت بالشمل األحمر وتعل به بطا ة تتضمن البيانات اآلتية :
 .1تاريخ أخذ العينة.
39

 .2نوع العينة ومقدارها.
 .3اس صاحب البضاعة التأ أخذت منها العينة وعنوانه.
 .4اس الموظؾ الذم أخذ العينة ووظيفته.
وتسل صحدى العينات لصاحب الش ن وتحفظ العينة الثانية لدى ال هة التأ أخىذت
العينات وترسل العينة الثالثة للتحليل.

المادة ()49
األحكام القضائٌة المرتبطة
يحرر محضىر إلثبىات أخىذ العينىات ،وي ىب أن يشىتمل المحضىر باإلضىافة صلىى
البيانات المنصوص عليها فأ المادة السابقة ما ي تأ :
 .1تاريخ وساعة تحرير المحضر باألر ا والحروؾ.
 .2عنوان المحل الم خوذة منه العينات.
 .3عدد العينات ومقدار كل عينة.
 .4مقدار البضاعة التأ أخذت منها العينات و يمتها بالتقريب.
 .5ظىىروؾ أخىىذ العينىىات مىىل بيىىان العالمىىات الت اريىىة واسى المىىادة التىىأ أخىىذت
منهىىا ،و ميىىل البيانىىات األخىىرى التىىأ تفي ىد فىىأ تحديىىد العينىىات والمىىادة التىىأ
أخذت منها.

40

المادة ()46
األحكام القضائٌة المرتبطة
ُتعىىزل البضىىاعة المضىىبوطة ويؤشىىر عليهىىا وتوضىىل لىىدى صىىاحبها وتحىىت مسىىؤوليته،
ويحرر بذلك محضر يشتمل على البيانات اآلتية :
 .1مكان وتاريخ وساعة تحرير محضر الضبط باألر ا والحروؾ.
 .2اس محرر محضر الضبط ولقبه ووظيفته وتو يعه.
 .3أسماء الموظفين القائمين بعملية الضبط وألقابه ووظائفه وتو يعاته .
 .4اس صاحب البضاعة المضبوطة وصفته ومهنته وعنوانه.
 .5البضائل المضبوطة وأنواعها وكمياتها و يمتها التقريبية.
 .6البضائل النا ية من الضبط على ما أمكن معرفته أو االستدالل عليه.
 .7أ وال صاحب البضاعة أو من يمثله وتو يعه ،وفىأ حالىة امتناعىه يثبىت ذلىك
فأ المحضر.
.8

ميل الو ائل األخرى المفيدة وصثبات حضىور المخىالفين عنىد ىرد البضىاعة
أو امتناعه عن ذلك.

 .9تاريخ وساعة االنتهاء من تحرير المحضر.
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المادة ()43
األحكام القضائٌة المرتبطة
ي ب صخطار صاحب البضاعة بنتي ة التحليل فإذا أظهر التحليىل عىد صىالحية
المواد المضبوطة وتبين لمدير ال هة التأ ضبطت البضاعة فأ دائىرة اختصاصىها أن
صاحب البضاعة حسن النية وواف على صعدا البضىاعة علىى نفقتىه ،حفىظ الموضىوع
وتخطر وزارة اال تصاد والت ارة بالقرار الصادر فأ هذا الش ن.
وفأ ميىل األحىوال األخىرى تحىال األورا بعىد اسىتيفاء التحقيى وورود نتي ىة
التحليل صلى النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ضد صاحب البضاعة.

المادة ()44
تشكل بقرار من وزير اال تصاد والت ىارة ،ل نىة برئاسىة وكيىل وزارة اال تصىاد
والت ىىارة وعضىىوية ممثىىل عىىن كىىل مىىن وزارة اال تصىىاد والت ىىارة ووزارة الصىىحة
ووزارة الزراعىىة والثىىروة السىىمكية يختىىار كىىل مىىنه الىىوزير المخىىتص ،وممثىىل عىىن
األمانة العامة للبلديات يختاره األمين العا  ،وممثل عن م لس ال مارك يختاره رئىيس
الم لس ،وممثل عن اتحاد ؼرؾ الت ارة والصناعة يختاره األمين العىا  ،وينضى صلىى
عضوية الل نة ممثل عن كل من دائرة ال مارك ودائرة البلدية التىأ ضىبطت المخالفىة
فأ نطا اختصاصىهما يختىاره رئىيس الىدائرة ،وممثىل عىن ؼرفىة الت ىارة والصىناعة
المعنية يختاره رئيس الؽرفة.
وتخصىىص هىىذه الل نىىة بىىالتحقي فيمىىا يحىىال صليهىىا مىىن وزيىىر اال تصىىاد والت ىىارة
والدوائر الحكوميىة المختصىة ،مىن مخالفىات ألحكىا القىانون االتحىادم ر ى  )4لسىنة
 1979المشىىار صليىىه وهىىذه الالئحىىة ،وعلىىى الل نىىة االنتهىىاء مىىن التحقي ى خىىالل خمسىىة
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عشىر يو عمىىا مىن صحالىىة الموضىوع صليهىىا وتقىدي تقريرهىىا صلىى وزيىىر اال تصىاد والت ىىارة
ليتخذ ما يراه مناسبعا فأ هذا الش ن.

المادة ()45
ُينشر هذا القرار فأ ال ريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره.

سىىىىيؾ علىىىىأ ال ىىىىروان
وزير اال تصاد والت ارة
صدر فأ أبو ظبأ،
بتاريخ 14 :رمضان 1404هـ،
المواف  14 :يونيو . 1984
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