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ان نشــر الوعــي القانونــي بيــن اوســاط المجتمــع، ينطلــق مــن شــقين، 
ــي  ــك الت ــة تل ــون، وخاص ــواد القان ــوص وم ــر نص ــق االول نش الش
متعلقــة بقضايــا ذات عالقــة بحيــاة الفــرد، والشــق االخــر كيــف ننشــر 
ــاس،   ــن الن ــريحة م ــر ش ــى اكب ــه عل ــون، ونعمم ــرام القان ــة احت ثقاف
ــم  ــي يت ــة الت ــي الكيفي ــا ه ــاده، م ــن ســؤال مف ــى الذه ــادر ال ــا يتب وهن
بموجبهــا تعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون، واآلليــات المتبعــة فــي نشــر 
ــزام المواطــن  ــن أفــراد المجتمــع، ومــدى تطبيــق والت ــة بي هــذه الثقاف
بهــذه القوانيــن، ومــن خــالل مــا تقــدم نســتطيع ان نقــول بــأن هنالــك 
نقصــا كبيــرا فــي الثقافــة القانونيــة لــدى بعــض شــرائح المجتمــع، ولــذا 
ــى  ــدى كل مواطــن الحــد األدن ــه مــن الضــروري ان يكــون ل نجــد ان
مــن هــذه الثقافــة، التــي تجعلــه علــى بينــة وبصيــرة بحقوقــه وواجباتــه 
ــم  ــن المفاهي ــط بي ــذا الخل ــب ه ــم تجن ــي يت ــك لك ــن، وذل ــو اآلخري نح
والــرؤى، وانطالقــا كمــا قلنــا مــن اهميــة نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن 
اوســاط المواطنيــن والمقيميــن، فأننــا فــي جمعيــة االمــارات للمحاميــن 
والقانونييــن، اطلقنــا مبــادرة باســم )اقــراء قانــون(، وتهــدف هــذه 
الحملــة الــى نشــر الكتــاب القانونــي، بشــكل ميســر وســهل الوصــول 
االدراك  مســاحة  توســيع  هــي  فالغايــة  التكلفــة،  وبســعر  للقــارئ 
القانونــي بيــن افــراد المجتمــع، حتــى نصــل الــى اعلــى مســتوى مــن 

ــة اإلمــارات. ــة فــي مجتمــع دول ــة القانوني الثقاف



كلمة المكتبة
تعتبــر المكتبــة األكاديميــة بدبــي مــن أكبــر المكتبــات القانونيــة فــي 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتخصصــة باالكتــب والمراجــع  دول
القانونيــة . فقــد تأسســت المكتبــة األكاديميــة ســنة 2001 و منــذُ 
ــي وكل مــا يهــم  ــدة وســباقه فــي المجــال القانون تأسيســها كانــت رائ
القانونيــن وأعضــاء الســلك القضائــي فــي الدولــة، و قــد تركــز 
إهتمامهــا علــى نشــر المعرفــة القانونيــة لكافــة أفــراد المجتمــع 
ــع  ــر م ــا المباش ــق إتصاله ــن طري ــك ع ــن وذل ــاً القانوني و خصوص
الحكوميــة  والجهــات  والشــركات  والــوزارات  المحامــاه  مكاتــب 
لتذويدهــم بالكتــب والمراجــع القانونيــة مــن خــالل موقعهــا المتميــز 
فــي محاكــم دبــي أو عــن طريــق فريــق العمــل المتكامــل الــذي 
يغطــي جميــع إمــارات الدولــة لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى الســادة 
القانونييــن ومراجعتهــم الدوريــة عــن كل جديــد فــي وتزويدهــم بــكل 
مايحتاجونــه مــن نصــوص المــواد القانونيــة والمذكــرات اإليضاحيــة 
الخاصــة بذلــك مــن أجــل دعــم التطــور الثقافــي القانونــي والنهــوض 

ــة , ــي الســاحة القانوني ــه ف ب
المدير العام : األستاذ/ احمد نزار عرواني 

للتواصل معنا
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 قانون األحداث الجانحين والمشردين( )9 /1976 ( 

 الباب االول

 أحكام عامة 

المادة رقم 1 

يعد حدثا فى تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره 
وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده فى أحدي حاالت التشرد.

المادة رقم 2 

تثبت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيبا 
مختصا لتقديره بالوسائل الفنية. 

المادة رقم 3 

تحسب السن فى تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميالدي.

المادة رقم 4 

تتخذ في شأن األحداث الجانحين والمشردين التدابير المقررة فى هذا القانون.

المادة رقم 5 

يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الشئون االجتماعية صفة الضبط القضائي 
فيما يختص بجناح االحداث وتشردهم 
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 1   - الباب الثاني

 األحداث الجانحون والمشردون

المادة رقم 6 

ال تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين 
كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر فى جميع األحوال باتخاذ 
االجراءات التربوية أو العالجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك 

المادة رقم 7 

اذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمه 
معاقب عليها فى قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي بأتخاذ ما يراه من 

التدابير 

 المادة رقم 8 

اذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقبا عليها فى 
قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي ان يحكم باتخاذ مايراه من التدابير 

المنصوص عليها فى هذا القانون بدال من العقوبات المقررة 

المادة رقم 9 

ال يحكم على الحدث بعقوبة االعدام أو السجن أو العقوبات المالية 

المادة رقم 10 

 - 1فى الحاالت التى يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل 
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بعقوبتي االعدام أو السجن المقررة للجريمة التى ارتكبها عقوبة الحبس مدة ال 
 تزيد علي عشر سنين 

 - 2فاذا كانت الجريمة التى ارتكبها الحدث معاقبا عليها بالحبس ال يجوز أن تزيد 
 مدة الحبس التى يحكم بها عليه نصف الحد االقصي المقرر لها اصال 

 - 3وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقا لهذه المادة فى أماكن 
خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية االجتماعية والتربية والتعليم 

المادة رقم 11 

  - 1ال تسري احكام العود على الحدث 
 - 2وال يخضع الحدث للعقوبات التبعية او التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل 

والعزل من الوظيفة 

المادة رقم 12

 - 1اذا ارتكب الحدث اكثر من جريمة قبل الحكم عليه فى احداها وجبت 
 محاكمة عنها كوحدة على ان يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة األشد 

 - 2اذا تبين بعد الحكم على الحدث انه ارتكب جريمة اخرى سابقة على صدور 
الحكم جاز للمحكمة االكتفاء بالتدابير أو العقوبات التى قضي بها عليه 

المادة رقم 13 

 يعتبر الحدث مشردا فى الحاالت اآلتية: 
 - 1اذا وجد متسوال. ويعد من اعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة اعمال 

 ال تصلح موردا جديا للعيش 
 - 2اذا قام باعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد األخالق او القمار أو 

 المخدرات أو نحوها او يخدم من يقومون بهذه االعمال 
 - 3اذا لم يكن له محل اقامة مستقر وكان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن 
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 اخري غير معدة بطبيعتها لالقامة أو المبيت فيها 
  -4اذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة 

 - 5اذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة 
 امه فى حالة وفاة ابيه أو غيابه أو عدم اهليته او سلب واليته 

وال يجوز فى هذه الحالة اتخاذ اي اجراء قبل الحدث اال بناء على اذن من ابيه أو 
وليه أو وصية أو امه حسب األحوال 

المادة رقم 14 

اذا ضبط الحدث فى احدي الحاالت االربع األولي من المادة السابقة انذرت 
 الشرطة متولي امره كتابة بمراقبة حسن سيرة فى المستقبل 

ويجوز التظلم من هذا االنذار الى النيابة العامة المختصة خالل عشرة ايام من 
 تسلمه ويكون قرار النيابة فى هذا لتظلم نهائيا 

واذا وجد الحدث فى احدي حاالت التشرد المشار اليها بعد صيرورة االنذار 
نهائيا او فى الحالة الخامسة من المادة السابقة اتخذت فى شأنه التدابير المناسبة 

المنصوص عليها فى هذا القانون 

 2  - الباب الثالث

 التدابير 

المادة رقم 15 

 التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي: 
  - 1التوبيخ 
  - 2التسليم 

  - 3االختيار القضائي 
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  - 4منع ارتياد اماكن معينة 
  - 5حظر ممارسة عمل معين 
  - 6االلزام بالتدريب المهني 

 - 7االيداع فى مأوي عالجي او معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد لأصالح 
 حسب األحوال 

8 - االبعاد من البالد 

المادة رقم 16 

التوبيخ هو توجيه اللوم و التأنيب الى الحدث فى الجلسة وحثه على السلوك 
القويم 

المادة رقم 17 

يكون تسليم الحدث الى احد ابويه أو الى من له الوالية عليه. فاذا لم يتوفر في 
أيهما الصالحية للقيام بتربيته يكون التسليم الي من هو أهل لذلك من أفراد اسرته 

المادة رقم 18 

في الحاالت التى يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي 
أن يأمر بوقف النطق بحكم االدانة مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات 

 مع وضع الحدث تحت االشراف والقيود التى يقتضيها اختباره قضائيا 
فاذا اجتاز الحدث فترة االختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن واال اعيدت 

محاكمته طبقا الحكام هذا القانون 

المادة رقم 19 

يجوز للمحكمة أن تأمر بمنع الحدث من ارتياد االماكن التى يثبت ان تردده 
عليها له تأثير فى جناحه او تشرده 
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المادة رقم 20 

يجوز للمحكمة ان تحظر على الحدث مزاولة اعمال معينة متي تبين ان جناحه 
او تشرده راجع الى مزاولته هذه االعمال 

المادة رقم 21 

يكون االلزام بالتدريب المهني بان تعهد المحكمة بالحدث الى مراكز التدريب 
المهني الحكومية او أحد المصانع أو المتاجر او المزارع التى تقبل تأهيله وذلك 

كله لمدة التجاوز ثالث سنين 

المادة رقم 22 

للمحكمة اذا تبين لها ان جناح الحدث او تشرده راجع الى مرض عقلي ان تأمر 
بوضعه فى مأوي عالجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض الى ان يتم 

 شفاؤه 
وتقرر المحكمة اخالء سبيل الحدث بعد ذلك بناء على تقارير االطباء المشرفين 

على عالجه 

المادة رقم 23 

للمحكمة ان تحكم بايداع الحدث فى معهد مناسب لتأهيله أو فى احدي دور 
التربية واالصالح المعدة لرعاية وتقويم االحداث التابعة للدولة أو المعترف بها 

 منها 
وتقرر المحكمة االفراج عن الحدث بناء على التقارير التى تقدمها هذه الجهات 

 اليها وفقا الحكام المادة 34 من هذا القانون 
 وال يجوز بقاء الحدث فى هذه االماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمره 
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المادة رقم 24 

يجوز للمحكمة اذا كان الحدث من غير المواطنين ان تحكم بابعاده من البالد 
 ويكون الحكم باالبعاد وجوبيا اذا عاد الحدث الى احدي حاالت التشرد أو الجناح 

وينفذ حكم االبعاد خالل اسبوعين من تاريخ صدوره 

المادة رقم 25 

يجوز الحكم على الحدث بأكثر من تدبير من التدابير المشار اليها فيما تقدم متى 
اقتضت مصلحته ذلك 

المادة رقم 26 

مع عدم االخالل بحكم المادة 24 من هذا القانون يجوز عند الحكم بتدبير أو 
أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون االمر بوقف تنفيذ الحكم 

المادة رقم 27 

يصدر وزير الشئون االجتماعية باالتفاق مع وزير العدل القرارات الالزمة 
لتنظيم دور رعاية االحداث واصالحهم وكذلك اماكن ايوائهم اثناء اجراءات 

المحاكمة 
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 3  - الباب الرابع

 االجراءات 

المادة رقم 28 

 ال يجوز حبس الحدث احتياطيا 
على انه اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ اجراء تحفظي ضده جاز للنيابة 

العامة أن تأمر بايداعه احدي دور التربية المعدة لرعاية االحداث على اال تزيد 
 مدة االيداع علي اسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها 

ويجوز بدال من ايداع الحدث دار التربية االمر بتسليمه الى احد والديه او الى من 
له الوالية أو الوصاية عليه على ان يكون ملتزما بتقديمة عند كل طلب 

المادة رقم 29 

تجري محاكمة الحدث فى غير عالنية وال يجوز ان يحضرها اال متولي أمره 
والشهود والمحامون و مندوبوا وزارة الشئون االجتماعية ومعاهد االحداث ومن 

 تأذن له المحكمة بالحضور 
وللمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وان تقرر سماع الشهود فى 

 غير حضوره اذا رأت ان مصلحته تقتضي ذلك 
على انه اليجوز الحكم باالدانة اال بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات 

ويجب ان يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية 

المادة رقم 30 

يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالتة المادية واالجتماعية ودرجة 
ادراكه والبيئة التى نشأ فيها واالسباب التى دفعته الى ارتكاب الجريمة أو الى 
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 التشرد والتدابير الناجمة فى إصالحه 
فإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الجسمية او العقلية أو النفسة أو االجتماعية 

تستلزم قبل الفصل فى الدعوى مالحظته ودراسته قررت وضعه فى مركز 
للمالحظة او في أي مكان آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التى تراها ويوقف السير 

فى الدعوى الى ان تتم المالحظة والدراسة 

المادة رقم 31 

كل اجراء مما يوجب القانون اعالنه للحدث يبلغ الى احد والديه او من له 
 الوالية عليه او الى المسئول عنه حسب األحوال 

ولهؤالء ان يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له 

المادة رقم 32 

يجوز استئناف االحكام الصادرة علي االحداث عدا الحكم باالبعاد أو بالتوبيخ 
 او بتسليم الحدث الى والديه او الى من له الوالية أو الوصاية عليه 

ويرفع االستئناف بتقرير الى المحكمة المختصة خالل ثالثون يوما من تاريخ 
صدور الحكم اذا كان حضوريا أو من تاريخ اعالن الحكم اذا كان غيابيا وتفصل 

فيه المحكمة على وجه السرعة 

المادة رقم 33 

الحكم الصادر بايداع الحدث المعاهد المخصصة لرعايته او إصالحه يكون 
واجب التنفيذ ولو طعن فيه باالستئناف 

المادة رقم 34 

يكون لكل معهد مخصص لرعاية االحداث واصالحهم أو اي محل آخر معد 
لقبولهم لجنة لالشراف عليه تشكل برئاسة ممثل النيابة العامة وعضوية مدير 
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 المعهد واخصائي من وزارة الشئون االجتماعية يندبه لذلك وزيرها 
ويكون االفراج عن المحكوم عليهم بااليداع فى تلك المعاهد بناء على طلب هذه 

اللجنة 

المادة رقم 35 

للمحكمة من تلقاء نفسها بعد االطالع على التقارير التى تقدم اليها او بناء على 
طلب الحدث أو من له حق الوالية عليه أو المسئول عنه بحسب األحوال تعديل 

 التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو انهاؤها 
ويكون حكم المحكمة فى جميع األحوال غير قابل للطعن وال يجوز تجديد الطلب 

قبل انقضاء ثالثة أشهر علي صدور الحكم المذكور 

المادة رقم 36 

اذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ثم تبين 
باوراق رسمية أن سنة ال يجاوز ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة االمر الى 

المحكمة التى اصدرت الحكم إللغائه والحكم فى الدعوى وفقا للقواعد واالجراءات 
المقررة لمحاكمة األحداث 

المادة رقم 37 

اذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة لأحداث ثم تبين باوراق 
رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشر سنة ترفع النيابة العامة االمر الى المحكمة 
التى اصدرت الحكم إللغائه والحكم فى الدعوى وفقا لأحكام المقررة فى قانون 

االجراءات الجزائية 
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المادة رقم 38 

يعاقب بغرامة ال تجاوز مائة درهم كل من انذر طبقا للمادة 15 ثم اهمل مراقبة 
الحدث وترتب علي ذلك عودته الى احدي حاالت التشرد 

المادة رقم 39 

يعاقب بغرامة ال تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم اليه الحدث واهمل رعايته 
وترتب على ذلك جناح الحدث أو تشرده 

المادة رقم 40 

يعاقب بغرامة ال تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم اليه الحدث وامتنع عن 
تقديمة الى السلطات المختصة عند طلبه 

المادة رقم 41 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر او بغرامة ال تقل عن ألف درهم وال 
تجاوز ألفي درهم كل من اخفي حدثا حكم عليه طبقا ألحكام هذا القانون أو دفعه 

الى الفرار أو أعانه عليه 

المادة رقم 42 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن ألفي درهم وال 
تجاوز خمسة آالف درهم كل من عرض حدثاً إلحدى حاالت التشرد بأن أعده لها 
أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد 

 قانوناً.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثاً الرتكاب جريمة أو القيام بعمل من 
األعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة إلرتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها 



قانون األحداث والجانحين والمشردين

- 18 -

 الحدث فعالً.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث 
وسائل اكراه أو تهديد أوكان من أصوله أو من المتولين تربيته أو مالحظته أو كان 

 الحدث مسلماً إليه طبقا للقانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه األفعال مع أكثر 

 من حدث ولو في أوقات مختلفة.
وذلك كله مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة رقم 43 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية 
ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
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مقدمة

األم���ن نعمة جليلة من نعم اهلل عز وج���ل. وال ريب أن ذكر نعمة 
معين���ة يف معرض االمتن���ان، لهو دلي���ل بالغ على مكان���ة وعظمة تلك 
النعمة. وهكذا، وملا لها من أهمية يف حياة البشرية، امنت اهلل سبحانه 
وتعال���ى على عباده بنعم���ة األمن، مذكرًا إياهم بذل���ك يف العديد من 
آي الق���رآن الكري���م، ويف أكثر من موطن. فعلى س���بيل املثال، يقول 

سبحانه وتعالىچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     
ڀ  ڀچ)األنع���ام � آي���ة 82(.  وقول���ه تعال���ى چک  گ  گ

گ  گچ أي األمن حاصل لهم يف س���يرهم لياًل ونهارًا )تفس���ير
الق���رآن العظيم، الجزء الس���ادس، ص 509(. ولقد من اهلل تعالى على 
نبيه محم���د  بنعمة دخول املس���جد الحرام، وهو آم���ن مع أصحابه: 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   چ 
ٴۇ  ۋچ )الفت���ح � 27(. قول���ه »آمنني« أي آمنني يف حال دخولكم

)تفس���ير القرآن العظيم، الجزء الس���ابع، ص 358(. فاهلل س���بحانه لم 
يبش���ر نبيه بدخول املس���جد الح���رام وفتح مكة فحس���ب، مع أن هذه 
نعمة كبيرة لكن أضاف لهم بش���رى أخرى مهمة، وهي نعمة األمن، 
أي تدخل���ون حال كونك���م آمن���ني. ويق�����ول س���بحان������ه يف س�������ورة 

قري���ش: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿچ.  ويق���ول النيب الكريم  : م���ن أصبح منكم آمنا يف
 .سربه، معافى يف جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا

وال مراء يف أن انتشار السالح على نحو واسع من شأنه أن يؤثر   
بشكل س���ليب على الشعور باألمن لدى الناس. ولذلك، تحرص الدول 

املعاصرة على تنظيم اقتناء وحيازة األسلحة والذخائر واملتفجرات.

وإدراكًا ألهمية الحفاظ على األمن، حرص املشرع االتحادي 
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لدول���ة اإلمارات العربية املتح���دة على تنظيم حيازة واقتناء واس���تعمال 
األس���لحة، والذخائ���ر واملتفجرات. حيث ص���در أواًل القانون االتحادي 

رقم )11( لسنة 1976 بشأن األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات.

وبالنظ����ر مل����رور أكثر م����ن ثالثني عام����ًا على ص����دور هذا   
القان����ون، تطورت خالله����ا األس����لحة والذخائر واملتفج����رات تطورًا 
هائ����اًل، ورغب����ة يف إي����راد التنظي����م القانون����ي ألنواع مس����تحدثة من 
األس����لحة، فقد ارتأى املش����رع إص����دار قانون جدي����د ينظم موضوع 
األس����لحة  والذخائر واملتفج����رات، وهو القان����ون االتحادي رقم )3( 
لس����نة 2009م، يف ش����أن األس����لحة والذخائر واملتفجرات. وقد صدر 
ه����ذا القان����ون يف الخامس عش����ر من جم����ادى األولى س����نة 1430 ه� 
املوافق العاش����ر من مايو س����نة 2009م، ونش����ر بالجريدة الرسمية يف 
التاس����ع والعش����رين من جمادى األولى س����نة 1430 ه����� املوافق الرابع 
والعش����رين م����ن ماي����و س����نة 2009م، وتم العمل ب����ه بعد ثالث����ني يومًا 
م����ن تاريخ نش����ره )راجع الجريدة الرس����مية لدولة اإلم����ارات العربية 

املتح����دة، ص 39، الع����دد 493(.

وأول م���ا يلفت النظر يف القانون الجديد هو التغيير الذي طرأ   
يف عنوانه، بحيث أصبح »يف ش���أن األس���لحة والذخائر واملتفجرات«، 
بينم���ا كان عن���وان القان���ون القدي���م ه���و »يف ش���أن األس���لحة النارية 
والذخائ���ر واملتفجرات«. وهكذا، حذف املش���رع وصف »النارية« من 
عنوان القانون الجديد، وذلك حتى يتس���ق مع نصوص القانون، والتي 
م���دت نطاق التنظيم إلى أنواع أخرى من األس���لحة مما ال يصدق عليها 
وص���ف »النارية« ولعل ذلك يتضح من تعريف »الس���الح« الوارد يف املادة 
األول���ى من القانون بأنه »يش���مل الس���الح الن���اري والهوائ���ي والصوتي 

والضوئي وسالح الصيد والسالح األثري والكهربائي«.

وعلى هذا النحو، يبدو مستس���اغًا القول بأن القانون الجديد   
ينظم أنواعًا خمتلفة من األس���لحة، يأتي على رأس���ها السالح الناري، 
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ثم الس���الح الهوائي، والس���الح الصوتي، والس���الح الضوئي، وسالح 
الصيد، والسالح األثري، والسالح الكهربائي.

وق���د ورد هذا القانون يف )77( مادة، موزعة على أربعة أبواب:   
)األول( تعاري���ف وأح���كام عامة. )الثاني( ورد بدون عنوان، ويش���تمل 
على ثالثة فصول، تتعلق »بتراخيص األس���لحة والذخائر« و»تراخيص 
املتفجرات واأللع���اب النارية« و»تراخيص االتجار والصنع والس���الح«. 

)الثالث( العقوبات. )الرابع( أحكام ختامية.

وطبق���ًا للم���ادة )75( م���ن القان���ون الجدي���د، »يص���در الوزير   
املخت���ص اللوائ���ح والق���رارات الالزمة لتنفي���ذ أحكام ه���ذا القانون، 
ولحني صدورها يس���تمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها حاليًا«. 
ومف���اد ه���ذا الن���ص أن اللوائح والق���رارات املعمول بها يف ظ���ل القانون 
القديم تظل نافذة وس���ارية. وبناًء على ذل���ك، وتعظيمًا للفائدة املرجوة 
م���ن وراء إص���دار هذا الكت���اب، فقد ارت���أت دائرة القض���اء أن تقوم 
بطباعة القانون الجديد متبوعًا باللوائح والقرارات التي صدرت يف ظل 
القانون القديم، والتي تظل معموال بها إلى حني صدور لوائح وقرارات 

جديدة.





قانون إتحادي رقم )3( لسنة 2009
بشأن قانون األسلحة والذخائر
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قانون احتادي رقم )3( ل�سنة 2009
يف �ساأن الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له، 
وعلى القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1973 يف شأن املحكمة 

االتحادية العليا والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم )11( لس���نة 1976 يف شأن األسلحة 

النارية والذخائر واملتفجرات، والقوانني املعدلة له، 
وعل���ى القان���ون االتحادي رق���م )12( لس���نة 1976 يف ش���أن قوة 

الشرطة واألمن، والقوانني املعدلة له،
وعلى قان���ون املعامالت املدنية الص���ادر بالقانون االتحادي رقم 

)5( لسنة 1985، والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم )3( لسنة 

1987، والقوانني املعدلة له، 

وعل���ى قانون اإلج���راءات الجزائية الصادر بالقان���ون االتحادي 
رقم )35( لسنة 1992، والقوانني املعدلة له،

وعلى القانون االتحادي رقم )8( لس���نة 2004 يف ش���أن املناطق   
الحرة املالية،

  وعل���ى القانون االتحادي رقم )8( لس���نة 2006 بش���أن القوات 
املسلحة،
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 وعلى القانون االتحادي رقم )37( لس���نة 2006 بشأن شركات 
األمن الخاصة، 

وعلى القانون االتحادي رقم )13( لس���نة 2007 بش���أن الس���لع   
الخاضعة لرقابة االستيراد والتصدير، 

وبن���اًء عل���ى ما عرض���ه وزي���را الداخلي���ة والدف���اع، وموافقة   
مجلس ال���وزراء، واملجلس الوطني االتحادي،وتصديق املجلس األعلى 

لالتحاد،

اأ�سدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف واأحكام عامة

الـمادة )1(

يف تطبيق أح���كام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات 
التالي���ة املعاني املوضحة قرين كل منها ما لم يقض س���ياق النص بغير 

ذلك:
دولة اإلمارات العربية املتحدة:الدولـــــــــــــــــــــــة
وزير الداخلية، أو وزير الدفاع ألغراض استيراد :الوزيــــــــــــــــــــــــر

األسلحة والذخائر واملتفجرات واأللعاب النارية.
الرتخي�س الس���لطة الت���ي يخوله���ا الوزير صالحي���ة إصدار :�سلطة 

التراخي���ص وفق أحكام ه���ذا القانون وبمراعاة 
حكم املادتني )36( و )37( منه.

الوحدة املختصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن :وحدة الرتخي�س
واإلدارات  بالقي���ادات  والتصاري���ح  التراخي���ص 

العامة للشرطة وفقًا لالختصاص املكاني.
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ح ل�ســــــــــــــــــــــال والصوت���ي :ا والهوائ���ي  الن���اري  الس���الح  ويش���مل 
األث���ري  والس���الح  الصي���د  وس���الح  والضوئ���ي 

والكهربائي.
كل س���الح ذي ماس���ورة أو أكثر يخرج مقذوفًا :ال�ســـــالح النــاري

نتيجة الضغ���ط الناتج عن احت���راق املادة الدافعة 
وال يش���مل ذل���ك الس���الح الهوائ���ي أو الصوتي أو 
الضوئي. ويعتبر يف حكم السالح الناري أي جزء 

من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره.
الهـوائـي سالح معد إلطالق مقذوفات نتيجة غاز مضغوط :ال�سـالح 

أو هواء مضغوط.
ال�سـوتي السالح الذي يستخدم إلحداث صوت.:ال�سـالح 
ال�سوئي السالح الذي يستخدم إلحداث إضاءة.:ال�ســـالح 
كل س���الح ن���اري يقصد ب���ه ممارس���ة الصيد أو :�ســـــــالح ال�سيــــد

التدريب عليه.
السالح ذو القيمة النادرة والفريدة.:ال�ســـالح الأثــري
ح ل�ســــــــــــــــــــــال  ا
الكهربــــــــــــــائي، 
يـ�ســــــــــــــمـــــــل و

الكهربائــي : ال�سعــق  اأجهــزة  اأو  اأ�سلحــة   .1

:)stun gun(
أس���لحة تول���د ش���حنة كهربائي���ة ذات قدرة 
تت���راوح م���ا ب���ني )7 إل���ى 14 واط( وتؤثر على 
الجهاز العصيب الحس���ي مما يؤدي إلى ش���لل 
اله���دف وعج���زه ع���ن الحرك���ة م���دة زمنية 

قصيرة.
اأ�سلحة العرقلة الكهروع�سلية )اأي اأم دي(:  .2

أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تصل 
إلى أكثر م���ن )14 واط( وتعمل على العرقلة 
الكهروعضلي���ة وه���ي تؤث���ر عل���ى أنس���جة 
العض���الت الهيكلي���ة وتس���بب انكماش���ها 
كما تولد األلم وعدم الس���يطرة على الجهاز 
العصيب الحس���ي مما يؤدي إلى ش���لل الهدف 

وعجزه عن الحركة ملدة زمنية قصيرة.
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االحتف���اظ بالس���الح يف النطاق املكان���ي الذي :القتنـــــــــــــــــــاء
يتحدد بالترخيص.

حلـمــــــــــــــــــــــل التجول بالس���الح يف غير األماكن املحظور فيها :ا
ذلك.

مادة معدة لحش���و الس���الح، حس���ب األنواع التي :الـذخـــــــــــــــــرية
تحددها الالئحة التنفيذية.

ملتـفـجــــــــــــرات مرك���ب كيميائ���ي أو خلي���ط م���ن مركب���ات :ا
كيميائي���ة خمتلف���ة تتفاع���ل م���ع بعضه���ا عن���د 
تعرضه���ا لعوام���ل مهيئة كقوة منش���طة يف إنتاج 
ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو 
إلحاق األضرار باملنطقة املحيطة بها ويشمل ذلك 

األلعاب النارية.
ويعتبر يف حكم املتفج���رات كل مادة تدخل يف 
تركيبه���ا وكذل���ك األجه���زة واآلالت واألدوات 
الت���ي تدخ���ل يف صنعه���ا وتفجيرها، وكش���فها 
وإبطاله���ا، وفق���ًا مل���ا تبين���ه الالئح���ة التنفيذي���ة 

والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
بيع أو شراء األس���لحة أو الذخائر أو قطع غيارها :الجتـــــــــــــــــــــار

أو املتفجرات أو مركباتها.
ل�ســنــــــــــــــــــــــع إنتاج الس���الح أو املتفج���رات أو أح���د أجزائها أو :ا

الذخائر باس���تخدام املواد األولية، ويعد من قبيل 
الصنع تجمي���ع القطع لتكوين الس���الح أو خلط 

املواد املتفجرة.
�ســـــــــــــــــــالح العملية التي تس���تهدف إزالة أي عطل يف السالح :الإ

ويدخل يف ذلك عملية الصيانة.
إدخال ش���حنة أس���لحة أو ذخائر أو متفجرات إلى :ال�ســتـــــــــــــــرياد

الدولة عبر املناف���ذ الجمركية البرية أو البحرية 
أو الجوية.
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إخراج ش���حنة أس���لحة أو ذخائر أو متفجرات من :الت�ســديــــــــــــــــر
الدولة عبر املناف���ذ الجمركية البرية أو البحرية 

أو الجوية.
عبور ش���حنة أس���لحة أو ذخائر أو متفجرات غير :عبـــور الرتانزيت

مرسلة إلى ش���خص يف الدولة محملة على وسيلة 
نقل، م���ن منفذ جمرك���ي يف الدول���ة وخروجها 
ثاني���ة دون إنزال الش���حنة م���ن وس���يلة النقل ومع 
بقائها تحت الرقابة الجمركية واألمنية حس���ب 

مقتضى الحال.
رفع ش���حنة من األسلحة أو الذخائر أو املتفجرات :ال�سـحـن املرحــلي

غير مرسلة إلى شخص يف الدولة من وسيلة النقل 
التي جلبت بوس���اطتها إلى الدولة وإعادة وضعها 
على ذات وس���يلة النقل أو على وس���يلة نقل أخرى 
بغ���رض إخراجها م���ن الدولة وبش���رط أن يجري 
ذل���ك بموج���ب بوليص���ة ش���حن أو بيان���ات واردة 
بقائمة حمولة وسيلة النقل "املنافيست" مع بقائها 
تحت الرقابة الجمركية واألمنية حسب مقتضى 

الحال.

الـمادة )2(

ال يج���وز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي س���الح أو ذخائر   
أو متفجرات أو ألعاب نارية أو اس���تيرادها أو تصديرها أو االتجار فيها 
أو صنعه���ا أو إصالحها أو التص���رف فيها بأية صورة من الصور إال بعد 
الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من س���لطة الترخيص أو وحدة 

الترخيص طبقًا ألحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له.

ويس���تثنى من ذلك القوات املس���لحة وقوة الش���رطة واألمن يف   
الدولة بالنسبة لألسلحة والذخائر واملتفجرات الالزمة لها.
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ويح���دد الوزير الضواب���ط الالزمة ألس���لحة الصيد وأماكن 
استخدامها وحاالت التدريب وصورها.

ويجوز لالئحة التنفيذية أن تقرر اإلعفاء من ش���رط الحصول 
على ترخيص للسالح غير الناري وذخيرته.

الـمادة )3(

على الس���لطات املختصة يف قوة الشرطة واألمن أن تتقدم إلى   
الوزير للحصول على إذن عدم ممانعة كلما رغبت يف استيراد أية مادة 

من املواد املشمولة بأحكام هذا القانون.

الـمادة )4(

يصدر الترخيص شخصيًا باسم من صدر لصالحه ويف حدود   
م���ا رخص به، ويك���ون مقي���دًا بالنس���بة لالتجار باملح���ل الذي صدر 

الترخيص ملزاولة االتجار فيه.

ويف جميع األحوال ال يج���وز التنازل عن الترخيص أو نقله إلى   
الغير، كما ال يجوز تغيير املحل إال بعد الحصول على املوافقة الالزمة.
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الـمادة )5(

تصدر تراخيص اقتناء وحمل وحيازة األسلحة والذخائر واملتفجرات   .1
واأللع���اب النارية واالتجار فيه���ا واس���تيرادها وتصديرها وصنعها 
وإصالحه���ا عن س���لطة الترخي���ص، بع���د الرجوع للجه���ات املعنية 
الت���ي تحددها الالئحة التنفيذية، وذلك خالل مدة أقصاها س���تون 
يومًا م���ن تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات ه���ذه املدة دون إصدار 

الترخيص بمثابة قرار برفضه.
تك���ون التراخيص ملدة س���نة ميالدي���ة واحدة قابل���ة للتجديد عدا   .2
تراخيص اقتناء وحمل األسلحة لألفراد فتكون ملدة ثالث سنوات 

قابلة للتجديد.
لس���لطة الترخيص رفض منح الترخيص أو تجديده ولها تقييده بأي   .3
قيد وذلك لالعتبارات التي تراها داعية لذلك دون أن تكون ملزمة 

بإبداء األسباب.
إذا رف���ض طل���ب الترخيص أو التجديد يع���وض طالب الترخيص أو   .4
التجدي���د ع���ن قيمة الس���الح وفقًا لتقدي���ر س���لطة الترخيص ما لم 

يتصرف فيه آلخر تنطبق عليه شروط الترخيص.

الـمادة )6(

يق���دم طل���ب الترخي���ص عل���ى النم���وذج املع���د لذلك مرفق���ًا به 
املستندات والشهادات الالزمة.

كم���ا يق���دم طل���ب تجدي���د الترخي���ص مرفق���ًا به املس���تندات 
والشهادات الالزمة يف مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ انتهائه، 
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وذل���ك كله وفق���ًا ملا تح���دده الالئح���ة التنفيذية له���ذا القانون 
والقرارات املنفذة له.

الـمادة )7(

للوزير س���حب التراخيص الصادرة طبقًا ألحكام هذا القانون 
قب���ل انتهاء مدتها كلما اقتضت دواعي األمن ذلك، وعلى من س���حب 
من���ه الترخيص يف هذه الحالة أن يضع تحت تصرف س���لطة الترخيص 
كل ما يكون يف حوزته من أس���لحة أو ذخائر أو متفجرات أو معدات 

أو آالت متصلة بها أو سجالت.

الـمادة )8(

التراخي���ص التي يتم س���حبها وفقًا ألحكام امل���ادة )7( من هذا 
القانون يعاد العمل بها عند زوال األس���باب التي دعت إلى السحب دون 
حاج���ة إل���ى تقديم طل���ب بذلك، وال يكون ه���ذا الطلب واجب���ًا إال إذا 

انقضت مدة الترخيص أثناء سحبه.

الـمادة )9(

إذا تج���اوزت مدة س���حب الترخيص تس���عني يوم���ًا كان على   
سلطة الترخيص أن تمكن املسحوب منه الترخيص من التصرف فيما 
يكون بحوزته من أس���لحة أو ذخائ���ر أو متفجرات أو ألعاب نارية آلخر 
تنطبق عليه ش���روط الترخيص، وذلك يف امل���دة التي تحددها لذلك أو 
تعوضه بم���ا يعادل قيمة املوجودات بس���عر التكلفة، م���ا لم يكن هو 

املتسبب يف سحب الترخيص.
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الـمادة )10(

عل���ى س���لطة الترخي���ص إع���داد النم���اذج الالزم���ة إلص���دار   
التراخي���ص والتصاري���ح املتعلق���ة باألس���لحة والذخائ���ر واملتفج���رات 
واأللعاب النارية وكذلك إنش���اء السجالت املناسبة لتسجيل العمليات 
املتعلقة بها على أن تتضمن هذه السجالت بيانات وافية وفقًا ملا تحدده 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات املنفذة له.

وتك���ون الرخ���ص املتعلق���ة باألس���لحة والذخائ���ر واملتفجرات 
واأللعاب النارية طبقًا للنماذج التي تصدرها سلطة الترخيص.

الـمادة )11(

ال يج���وز منح التراخيص لألش���خاص التالي ذكرهم حتى لو   
رد إليهم اعتبارهم أو صدر عفو عن العقوبة أو كان الحكم مش���مواًل 

بإيقاف التنفيذ:
من سبق الحكم عليه يف أي من الجرائم اآلتية:  .1

جريمة من الجرائم املاسة بأمن الدولة. أ. 
جريمة من الجرائم اإلرهابية. ب. 

جناية واقعة على األشخاص أو األموال. ج. 
جريمة من جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية. د. 

جريمة حمل السالح واستعماله أو املقترنة بظرف حمل السالح. ه�. 
جريمة تناول املشروبات الكحولية. و. 

املوضوع تحت مراقبة الش���رطة وكل من افتقد شرط حسن السير   .2
والسلوك.
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املصاب بمرض عقلي أو نفس���ي أو لم تتواف���ر فيه اللياقة الصحية،   .3
وفقًا ملا تقرره اللجنة الطبية املختصة.

من تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميالدية.  .4

من سحب منه الترخيص مادام سبب السحب قائمًا.  .5

الباب الثاين
الف�سل الأول

تراخي�س الأ�سلحة والذخائر

الـمادة )12(

ال يجوز اقتناء وحمل األس���لحة إال بترخيص وفقًا ألحكام هذا 
القانون.

الـمادة )13(

مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز الترخيص ملواطني الدولة 
دون غيره���م باقتن���اء وحمل الس���الح مع قدر من الذخي���رة الالزمة له، 
وفقًا للضوابط واملعايير التي تحدده���ا الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

والقرارات املنفذة له.

ويج���وز الترخي���ص باقتن���اء أو حمل أكثر من قطعة س���الح إذا 
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كان لذل���ك ما يبرره، وذلك ملدة س���نة من تاريخ العم���ل بهذا القانون، 
وبعد انتهاء هذه املدة يحظر الترخيص للشخص باقتناء أو حمل أكثر 

من قطعة سالح إال بموافقة الوزير.

الـمادة )14(

ال يج���وز إدخ���ال أو إخ���راج أي س���الح أو ذخيرة إلى الدول���ة إال بعد   .1
الحصول على ترخي���ص أو تصريح بذلك من الوزير أو من يفوضه، 
وذلك وفقًا مل���ا تحدده الالئح���ة التنفيذية لهذا القان���ون والقرارات 

الصادرة تنفيذًا له.
يس���تثنى م���ن تطبيق البن���د )1( من هذه امل���ادة الح���راس املرافقون   .2
للوف���ود الزائ���رة للدولة وبش���رط املعاملة باملثل، وتتولى الس���لطات 

األمنية التنسيق املسبق ملعرفة ما لديهم من أسلحة وذخائر.

الـمادة )15(

يعفى من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل األسلحة:
حكام اإلمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وأبناؤهم جميعًا.  .1

م���ن تقتضي وظائفهم أو صفاتهم ذلك وفق���ًا للوائح والقرارات التي   .2
تصدر تنفيذًا لهذا القانون.

ويتعني تس���ليم األسلحة خالل تسعني يومًا من زوال الصفة ما لم 
يتم الحصول على ترخيص خاللها.
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الـمادة )16(

يجوز منح ترخيص باقتناء وحمل األس���لحة ألعضاء الس���لكني 
الدبلوماسي والقنصلي للدول األجنبية وذلك دون إخالل بأحكام هذا 
القان���ون ومع مراعاة ما تقضي ب���ه االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي 

تكون الدولة طرفًا فيها، وتطبيقًا ملبدأ املعاملة باملثل.

الـمادة )17(

على املش���مولني بأحكام املادت���ني )15(، )16( من هذا القانون 
إخطار سلطة الترخيص تفصياًل باألس���لحة املوجودة لديهم وكميات 
ذخائره���ا خالل ثالثني يومًا من تاريخ العم���ل بأحكام هذا القانون أو 
م���ن تاريخ حيازة األس���لحة كم���ا يجب إعالم س���لطة الترخيص بكل 

تغيير يطرأ على ذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ وقوعه.

الـمادة )18(

ال يخ���ول ترخي���ص اقتناء الس���الح حمله إال بتصري���ح من وحدة 
الترخيص وفق���ًا للحاالت والضوابط التي تحدده���ا الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون.

الـمادة )19(

ال يجوز اقتناء الذخائر أو اس���تعمالها يف األسلحة إال ملن كان   
مرخصًا له باقتناء أو حمل الس���الح وكانت متعلقة به وطبقًا للشروط 

واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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الـمادة )20(

عل���ى املرخص له إب���راز وتقديم الترخيص الص���ادر له كلما 
طلب منه ذوو االختصاص ذلك.

الـمادة )21(

اأوًل: ال يج���وز حمل الس���الح بش���كل ظاهر ول���و كان مرخصًا، يف 
األماكن اآلتية:

األماكن واملحالت العامة.  .1
األندية الرياضية فيما عدا األندية املرخص فيها بالرماية.  .2

الحفالت الرسمية أو العامة أو الخاصة.  .3
املؤتمرات واالجتماعات العامة.  .4

املناطق الصناعية واملناطق النفطية.  .5
أي مكان آخر تحدده سلطة الترخيص.  .6

ثانيًا: يس���تثنى من الحظر الس���ابق املوظفون املسلم لهم السالح ألداء 
وظائفه���م وفقًا للش���روط والضوابط التي تحدده���ا الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون.

الـمادة )22(

م���ع عدم اإلخالل بح���ق املرخص له بالتصرف يف الس���الح وفق 
أح���كام هذا القانون، ال يجوز اس���تبدال الس���الح إال بعد مرور ثالث 
س���نوات من تاريخ الترخيص، ويجوز لس���لطة الترخيص تخفيض هذه 

املدة إذا كانت هناك أسباب داعية لذلك.
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الـمادة )23(

يعتب���ر الترخي���ص باقتناء الس���الح أو حمله منتهي���ًا يف الحاالت 
اآلتية:

الوفاة.  .1
تسليم السالح آلخر.  .2

توافر حالة أو أكثر من الحاالت املنصوص عليها يف املادة )11( من   .3
هذا القانون.

استعمال السالح يف غير الغرض املحدد بالترخيص.  .4
زوال الصفة أو املبرر الذي منح الترخيص بسببه.  .5

صدور حكم قضائي بات بمصادرة السالح.  .6
عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته.  .7

الـمادة )24(

يف حالة فقد السالح، تس���تمر مدة الترخيص الصادرة باقتنائه 
وحمل���ه إلى ح���ني انتهائه���ا، ويج���ب على املرخ���ص له إخطار س���لطة 
الترخيص أو أقرب مقر للش���رطة عن كل سالح أو ذخيرة فقدت منه، 

وذلك خالل مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من تاريخ العلم بالفقد.

الـمادة )25(

إذا ت���ويف املرخص ل���ه أو فقد أهليته، وجب عل���ى الورثة أو الولي أو   .1
الوص���ي أو القي���م إخطار س���لطة الترخيص أو أقرب مقر للش���رطة 

خالل مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ الوفاة أو فقدان األهلية.
ويبدأ حس���اب املدة املذكورة من تاري���خ العلم بوجود الترخيص إذا 
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تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقدان األهلية.

يجوز تصرف الورثة يف السالح ألحدهم أو للغير ممن تنطبق عليهم   .2
ش���روط الترخيص، كم���ا يجوز لهم تس���ليمه لس���لطة الترخيص 

مقابل تعويض مناسب تقدره تلك السلطة.

الـمادة )26(

تح���دد س���لطة الترخيص، بعد الرج���وع للجه���ات املعنية التي   
تحدده���ا الالئحة التنفيذية لهذا القانون ما يعتبر من األس���لحة النارية 
أثري���ًا، وعليه���ا اتخاذ التدابير الالزمة ملنع إعادة تش���غيلها كأس���لحة 

نارية.

الـمادة )27(

تخض���ع أندي���ة الرماي���ة فيم���ا يتعل���ق باألس���لحة والذخائ���ر   
املس���تخدمة لديها ألح���كام هذا القان���ون، وعلى النحو ال���ذي تقرره 

الئحته التنفيذية.

الف�سل الثاين
تراخي�س املتفجرات والألعاب النارية

الـمادة )28(

يحظر بغير ترخيص صنع املتفجرات أو استيرادها أو تصديرها 
أو حيازتها أو إحرازها أو نقلها أو تخزينها أو استعمالها.
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ويكون تصنيع وتداول ونقل وتخزين واستعمال األلعاب النارية 
واالتج���ار به���ا، وفق���ًا للتراخي���ص والتصاري���ح التي تنظمه���ا الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.

الـمادة )29(

عل���ى الجه���ات الحكومي���ة واملؤسس���ات والهيئ���ات العام���ة   
والخاص���ة والش���ركات التي يتطلب عمله���ا أو عم���ل املتعاقدين معها 

حيازة متفجرات لتنفيذ أعمالها أن تستصدر ترخيصًا بذلك.

الـمادة )30(

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الالزمة إلنش���اء 
املخازن واملس���تودعات الخاص���ة باملتفجرات واأللع���اب النارية، وذلك 

وفقًا للضوابط واملعايير الدولية املطبقة يف هذا الشأن.

الـمادة )31(

تكون مدة صالحية الترخيص باس���تعمال املتفجرات سنتني أو 
انتهاء الكمية املرخص بها أيهما أقرب.

الـمادة )32(

يلت���زم املرخص ل���ه بحيازة متفج���رات باإلبالغ ع���ن الكميات 
الفائضة عن اس���تعماله إلى الجه���ات املختصة الت���ي تحددها الالئحة 
التنفيذي���ة وذلك خالل مدة ال تجاوز أربعة عش���ر يوم���ًا من تاريخ انتهاء 
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العمل املرخص من أجله بحيازة املتفجرات، وتحدد الالئحة املذكورة 
الضوابط الالزمة للتصرف بالكميات الفائضة عن االستخدام.

الـمادة )33(

يخض���ع تعيني العامل���ني يف مؤسس���ات وش���ركات املتفجرات 
واأللعاب النارية للش���روط والضوابط الت���ي تحددها الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون.

الـمادة )34(

يلت���زم كل مرخ���ص له باس���تيراد متفجرات أو ألع���اب نارية أو 
تصديرها أو بيعها، أو ش���رائها أو حيازتها، أو نقلها أو تخزينها أو غير 
ذل���ك من التصرفات بالحصول على تصري���ح خاص لكل تصرف مما 

سبق ذكره.

الـمادة )35(

ال يج���وز إقامة ع���روض األلعاب النارية بغير تصريح من س���لطة 
الترخي���ص أو وحدة الترخيص ووفق األح���كام التي تحددها الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.
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الف�سل الثالث
تراخي�س الجتار وال�سنع والإ�سالح

الـمادة )36(

تصدر تراخيص اس���تيراد األسلحة والذخائر واملتفجرات واأللعاب   .1
النارية عن سلطة الترخيص بوزارة الدفاع.

تص���در تراخيص صن���ع وتصدير األس���لحة والذخائ���ر واملتفجرات   .2
واأللع���اب الناري���ة وإنش���اء مصانعها من س���لطة الترخي���ص بوزارة 
الداخلية بالتنس���يق مع وزارة الدفاع والقوات املس���لحة بعد موافقة 

مجلس الوزراء.

تصدر تراخيص االتجار باألس���لحة والذخائر واملتفجرات واأللعاب   .3
النارية وإصالحها من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية.

تصدر تراخيص اس���تيراد األسلحة والذخائر واملتفجرات واأللعاب   .4
النارية التي تتم عبر املناط���ق الحرة بالدولة أو عن طريق الترانزيت 

من سلطة الترخيص بوزارة الدفاع.

والذخائ���ر  األس���لحة  مصان���ع  وإنش���اء  صن���ع  تراخي���ص  تص���در   .5
واملتفجرات واأللع���اب النارية التي تتم يف املناطق الحرة بالدولة من 
سلطة الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقوات 

املسلحة.
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الـمادة )37(

تصدر التراخيص املشار إليها باملادة السابقة تبعًا ألحكام هذا 
القانون ووفقًا للضوابط التي تقررها الئحته التنفيذية.

الـمادة )38(

مع مراعاة الضوابط الدولية الصادرة يف ش���أن وسم األسلحة، 
يجوز للوزير وضع الضوابط واإلجراءات الخاصة بوسم السالح.

الـمادة )39(

عل���ى طالب الترخي���ص باالتج���ار أو االس���تيراد أو التصدير أو 
الصنع أو اإلصالح أن يتقيد بالشروط واإلجراءات الواردة بهذا القانون 

واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاًَ له.

الـمادة )40(

يف جمي���ع األحوال التي يحكم فيها بإلغ���اء ترخيص االتجار أو 
االس���تيراد أو التصدي���ر أو الصنع أو يعتبر فيها ه���ذا الترخيص منتهيًا 
أو يرف���ض فيها التجديد، على املرخص ل���ه أن يتصرف بما لديه آلخر 
تنطبق عليه ش���روط الترخيص وذلك خالل م���دة أقصاها ثالثون يومًا 
من تاريخ إلغاء الترخيص أو من تاريخ اعتباره منتهيًا أو من تاريخ رفض 
تجديده وإذا تعذر التصرف خالل هذه املدة ألس���باب خارجه عن إرادة 
صاحب الترخيص، تمد هذه املدة لفترة تحددها س���لطة الترخيص بما 
ال يجاوز تس���عني يوم���ًا، وإذا تعذر التصرف فيها بع���د ذلك تتولى إدارة 
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الش���رطة املختصة بيعها لصالح مالكها مع اس���تيفاء النفقات اإلدارية 
وفقًا ملا تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الـمادة )41(

عل���ى املرخص له باالتج���ار أو االس���تيراد أو التصدير أو الصنع 
أو اإلص���الح أن يحتف���ظ لديه بس���جالت عن العمليات الت���ي يقوم بها، 
وتح���دد الالئحة التنفيذية له���ذا القانون أو الق���رارات املنفذة له نماذج 

هذه السجالت وبياناتها.

الـمادة )42(

ال يج���وز للمرخ���ص ل���ه باالتج���ار أو االس���تيراد أو التصدير أو 
الصنع أو اإلصالح أن يتصرف أو يس���لم إلى آخر ولو كان مرخصًا أية 
مادة من املواد التي يتعامل بها بموجب الترخيص إال بتصريح من وحدة 

الترخيص مبني به النوع والكمية.

ويلتزم املرخص له بتسجيل اسم املتصرف له أو املسلم إليه ورقم 
ترخيصه وتاريخه وكمي���ة ونوع املواد املتصرف فيها ويحرر املتصرف 

له شهادة موقعة منه تثبت املواد املبينة بالترخيص املشار إليه.

الـمادة )43(

على املرخص له باالتجار أو االس���تيراد أو التصدير أو الصنع أو 
اإلصالح إبراز السجالت التي يحتفظ بها كلما طلب منه ذلك مندوب 
س���لطة الترخي���ص أو مأمور الضب���ط القضائي املختص ويؤش���ر على 
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السجالت بما يثبت واقعة االطالع عليها.

كم���ا يلت���زم املرخص ل���ه بتقديم كش���ف س���نوي بالكميات 
الداخل���ة والخارجة والرصيد املتبقي م���ن تلك الكميات يف خمازنه أو 
محله، ويجوز ملأمور الضبط القضائي املختص دخول املنشأة املرخص 
لها والتفتي���ش عليها للتأكد من مراعاة أحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

الـمادة )44(

عل���ى املرخ���ص أن يحتفظ باملواد املرخص ل���ه يف االتجار بها يف 
أماكن مس���توفية للشروط والضوابط املقررة يف هذا القانون واللوائح 
والقرارات الصادرة تنفيذًا له وبمراعاة املواصفات والش���روط املحددة 

من الجهة املصنعة.

الـمادة )45(

يلتزم املرخص له باالتجار يف األسلحة أو إصالحها أو االتجار يف 
الذخائر أو إعادة تعبئتها، باتخاذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة 
على سالمة األرواح واألموال والبيئة أثناء نقلها أو تخزينها أو إصالحها 

وفقًا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ويف جمي���ع األح���وال ال يجوز الجم���ع يف محل واح���د بني تجارة 
وإصالح األسلحة وكذلك تجارة وإعادة تعبئة الذخائر، وبني مباشرة 

أي نشاط آخر.
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وعل���ى املرخ���ص ل���ه باإلص���الح التأكد م���ن تواف���ر تراخيص 
األسلحة املطلوب إصالحها، والذخائر املطلوب إعادة تعبئتها، ويحظر 

عليه التعامل مع غير املرخص منها.

الـمادة )46(

ال يجوز نقل األسلحة أو الذخائر أو املتفجرات أو األلعاب النارية 
من جهة إلى أخرى إال بتصريح من سلطة الترخيص أو وحدة الترخيص 

وفقًا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الـمادة )47(

لس���لطة الترخيص أن تكلف املرخص له باالتجار أو االستيراد 
أو التصدي���ر أو الصنع بنق���ل جميع أو بعض امل���واد الخاضعة ألحكام 
ه���ذا القان���ون يف منش���أته إلى أي مكان آخ���ر ترى أنه أكث���ر توفيرًا 

لألمن والسالمة.

الـمادة )48(

للوزي���ر أن يقرر صرف مكافأة مالية مل���ن يبلغ عن االتجار غير 
املشروع باألسلحة والذخائر واملتفجرات واأللعاب النارية أو تهريبها أو 

تخزينها بصورة غير مشروعة، متى أدى بالغه إلى الكشف عنها.

الـمادة )49(

يعتبر الترخيص الصادر باالتجار أو االستيراد أو التصدير أو   
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الصنع أو اإلصالح منتهيًا يف الحاالت اآلتية:
نقل ملكية محل االتجار أو الصنع أو اإلصالح آلخر.  .1

نقل املوجودات الالزمة الس���تصدار الترخيص من محل مباشرة أي   .2
من األنشطة املذكورة.

تسرب بعض املواد للغير بوجه غير مشروع.  .3
عدم التقي���د بالنظم الواج���ب اتباعها يف حفظ الس���جالت واتخاذ   .4

احتياطات األمن والسالمة.
قي���ام حالة م���ن الح���االت املنصوص عليه���ا يف امل���ادة )11( من هذا   .5

القانون.
صدور حكم نهائي بإغالق املحل.  .6

الوفاة.  .7
أي���ة خمالفة ألح���كام هذا القان���ون والئحته التنفيذي���ة والقرارات   .8

الصادرة تنفيذًا له.

الـمادة )50(

إذا ت���ويف املرخص له أو فقد أهليت���ه، وجب على الورثة أو الولي 
أو الوصي أو القيم أو املدير املس���ئول إخطار سلطة الترخيص أو أقرب 
مقر للشرطة خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ الوفاة أو فقدان 

األهلية.

ويبدأ حس���اب املدة املذكورة من تاريخ العلم بوجود الترخيص 
إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقدان األهلية.
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الـمادة )51(

ال يجوز الش���حن املرحلي لألس���لحة أو الذخائر أو املتفجرات أو 
مرورها مؤقت���ًا )عبور الترانزيت( بغير تصري���ح بذلك ووفق األحكام 

والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث
العقوبات

الـمادة )52(

يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من أدخل أو شرع يف إدخال 
أس���لحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة أو قام بصنعها أو تجميعها أو 
بيعها أو ش���رائها أو حيازتها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم املاسة 

بأمن الدولة ومصالحها.

الـمادة )53(

يعاقب بالس���جن مدة ال تزيد على عشر س���نوات وبغرامة ال تقل عن   .1
خمس���ة عشر ألف درهم، كل من قام بدون ترخيص، باالتجار يف 
األس���لحة الناري���ة أو ذخائرها أو املتفجرات أو اس���تيراد أي منها أو 
تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع يف إدخالها إلى الدولة.

ويعتبر ظرفًا مشددًا اإلدخال أو التصنيع بقصد االتجار.

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة   .2
عشر ألف درهم كل من ارتكب أيًا من الجرائم الواردة بالبند )1( 
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من هذه املادة متى تعلقت جريمته بسالح غير ناري أو ذخيرته.

الـمادة )54(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س���تة أش���هر وبغرامة ال تقل عن ستة   .1
آالف درهم أو بإحدى هات���ني العقوبتني، كل من اقتنى أو حمل أو 
حاز أو أحرز بدون ترخيص سالحًا ناريًا أو ذخيرة أو أي جزء منهما 

أو متفجرات.

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة   .2
آالف دره���م أو بإح���دى هات���ني العقوبتني كل من ارتك���ب أيًا من 
الجرائم املش���ار إليها بالبند )1( من هذه امل���ادة متى تعلقت جريمته 

بسالح غير ناري أو ذخيرته.

الـمادة )55(

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من 
استخدم سالحًا لتهديد الغير.

ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل األسلحة غير 
النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص.

ويعتبر ظرفًا مشددًا التهديد بالسالح الناري.



قانون األسلحة والذخائر

-  40  -

الـمادة )56(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على س���نة وبغرام���ة ال تزيد على   
عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني:

كل من قام بمزاولة مهنة إصالح األسلحة بغير ترخيص.  .1
كل مرخص قام بإصالح األسلحة ألشخاص ليس لديهم ترخيص.  .2

كل من قام بوضع أجزاء إضافية لألسلحة بغير ترخيص.  .3

ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغالق املحل.

الـمادة )57(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن   
ألف درهم أو بإحدى هات���ني العقوبتني، كل من خالف أحكام املواد 

)18(، )19(، )38(، )41( من هذا القانون.

الـمادة )58(

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���تة أش���هر وبغرامة ال تزيد   
على عش���رة آالف درهم أو بإحدى هات���ني العقوبتني كل من قام بدون 
ترخي���ص، باالتجار يف األلع���اب النارية أو اس���تيرادها أو تصديرها أو 

تصنيعها أو إدخالها أو الشروع يف إدخالها إلى الدولة.

ويعتبر ظرفًا مشددًا اإلدخال أو التصنيع بقصد االتجار.  

الـمادة )59(
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يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أش���هر وبغرامة ال تزيد   
على خمس���ة آالف درهم أو بإح���دى هاتني العقوبت���ني كل مرخص له 
اس���تورد أو صدر أو باع أو اش���ترى أو حاز أو نقل أو خ���زن أو مارس أي 
تصرف من التصرفات األخ���رى املرخص له بها يف األلعاب النارية دون 

الحصول على التصريح الالزم لذلك.

الـمادة )60(

يعاق���ب بالحبس م���دة ال تزيد على ثالثة أش���هر وبغرامة ال تزيد 
على ثالث���ة آالف درهم أو بإح���دى هاتني العقوبت���ني كل من لم يتقدم 
بطلب تجديد الترخيص يف املوعد املقرر يف املادة )67( من هذا القانون 
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أي حكم من أحكام املواد 

)7( و )24( و )25( من هذا القانون.

الـمادة )61(

يعاق���ب بالحبس مدة ال تزيد على تس���عة أش���هر وبغرامة ال تقل عن   .1
عش���رة آالف دره���م أو بإح���دى هات���ني العقوبتني كل من تس���بب 
بإهماله يف فقد ش���يء من املتفجرات املرخص له بها أو علم بفقدها 
ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خالل أربع وعشرين 

ساعة من تاريخ العلم بالفقد.

يعاقب بالحبس مدة ش���هر وبغرامة ال تزيد على خمس���ة آالف درهم   .2
أو بإح���دى هاتني العقوبتني كل من تس���بب بإهماله يف فقد ش���يء 
م���ن األلعاب الناري���ة املرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ س���لطة 
الترخي���ص أو أق���رب مقر للش���رطة خالل أس���بوع من تاري���خ العلم 



قانون األسلحة والذخائر

-  42  -

بالفقد.

يعاقب بالغرامة التي ال تزيد على ثالثة آالف درهم كل من تس���بب   .3
بإهماله يف فقد سالح مرخص له به أو ذخيرته.

املادة )62(

إذا ص���در الترخيص بناًء على غش أو تدليس أو أقوال كاذبة   
أو مس���تندات تخالف الحقيقة اعتبر كأن لم يكن وتضبط األس���لحة 
والذخائ���ر واملتفجرات واأللعاب الناري���ة وذلك دون اإلخالل بالعقوبات 

األخرى املقررة قانونًا.

الـمادة )63(

مع ع���دم اإلخالل بالعقوب���ات املنصوص عليه���ا بنص خاص يف 
هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س���تة أش���هر وبغرامة ال 
تزيد على خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف 
أي حك���م آخر من أحكام هذا القان���ون واللوائح والقرارات الصادرة 

تنفيذاًَ له.

الـمادة )64(

يحكم يف جميع األحوال بمصادرة املضبوطات ووسيلة النقل، 
كما يحكم على األجنيب باإلبعاد.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص.
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الـمادة )65(

يج���وز مضاعفة العقوب���ات املنصوص عليها يف ه���ذا القانون يف 
حالة العود.

الـمادة )66(

ال تخ���ل العقوبات املنص���وص عليها يف هذا القان���ون بأية عقوبة 
أشد ينص عليها قانون آخر.

الباب الرابع
اأحكام ختامية

الـمادة )67(

عل���ى كل من يقتني أو يحمل أس���لحة أو ذخائر أو مواد متفجرة 
أن يتقدم إلى س���لطة الترخيص خالل مدة أقصاها س���نة من تاريخ نفاذ 

هذا القانون لترخيص ما لديه أو تجديد تراخيصها.

ويعف���ى من العقوبة والرس���وم عن املدة الس���ابقة كل من يتقدم 
خالل املهلة املشار إليها يف الفقرة األولى من هذه املادة لتوفيق أوضاعه 

وفق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
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الـمادة )68(

يصرف بدل فاق���د للترخيص املفقود وفقًا للش���روط واألوضاع 
املقررة باللوائح والقرارات الصادرة بذلك.

الـمادة )69(

يس���توفى عن التراخيص التي تصدر طبقًا لهذا القانون الرسوم 
التي يحددها مجلس الوزراء وله أن يس���تحدث رس���ومًا أخرى، وإذا لم 
تج���دد التراخيص خ���الل املدة املنصوص عليها يف امل���ادة )6(، من هذا 
القان���ون تفرض غرامة تأخير عن كل يوم بعد امل���دة املذكورة ولغاية 

ستني يومًا وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير املختص.

الـمادة )70(

تعام���ل معاملة األلع���اب النارية يف تطبيق أح���كام هذا القانون 
اإلش���ارات وأدوات ووس���ائل اإلنقاذ النارية أو التي تس���تعمل فيها مواد 

دافعة.

الـمادة )71(

لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة من سلطة الترخيص 
إل���ى الوزير وذلك خالل خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاري���خ إبالغهم بتلك 
الق���رارات أو من تاريخ انتهاء امل���دة املقررة يف املادة )5( من هذا القانون 
أيهما أقرب، وعلى الوزير أن يصدر قراره يف التظلم خالل ثالثني يومًا 

من تاريخ تقديمه، ويعتبر قراره يف هذا الشأن نهائيًا.
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ويكون الطعن القضائي أمام املحكمة املختصة خالل س���تني 
يومًا من تاريخ إبالغ ذوي الش���أن برفض التظلم أو من تاريخ انتهاء مدة 

الرد على التظلم أيهما أقرب.

الـمادة )72(

تتولى املحكمة االتحادي���ة العليا الفصل يف الجرائم املنصوص 
عليه���ا يف املادت���ني )52(، )1/53( من هذا القان���ون، وتتولى املحاكم 

األخرى ��� كل يف حدود اختصاصها ��� الفصل يف غير تلك الجرائم.

الـمادة )73(

يضع الوزير الش���روط واألح���كام والضواب���ط الالزمة إلقامة 
معارض يف الدولة لألسلحة والذخائر واملتفجرات واأللعاب النارية.

املادة )74(

ال تس���تثنى املناط���ق الح���رة بالدول���ة م���ن تطبيق أح���كام هذا 
القانون.

الـمادة )75(

يص���در الوزي���ر املخت���ص اللوائح والق���رارات الالزم���ة لتنفيذ   
أح���كام ه���ذا القان���ون، ولح���ني صدوره���ا يس���تمر العم���ل باللوائح 

والقرارات املعمول بها حالياًَ.
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الـمادة )76(

يلغى القانون االتحادي رقم )11( لس���نة 1976 بش���أن األس���لحة 
النارية والذخائر واملتفجرات والقوانني املعدلة له.

الـمادة )77(

ينش���ر هذا القانون يف الجريدة الرس���مية، ويعمل به بعد ثالثني 
يومًا من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب:
بتاري�خ: 15 جمادى األولى 1430ه�

املواف�ق: 10 م�����������اي���������و 2009م
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جــــــــــدول
بالر�سوم امل�ستحقة على تراخي�س

الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات

القيمة بالدرهمنوع الرخ�سة
100 درهم )مائة درهم(رخصة اقتناء1.

100 درهم )مائة درهم(رخصة حمل2.

200.000 درهم )مائتا ألف درهم(رخصة اتجار واستيراد3.

50.000 )خمسون ألف درهم(رخصة تصدير4.

300.000 درهم )ثالثمائة ألف درهم(رخصة صنع5.

50 فلس���ًا )خمس���ون فلس���ًا( عن كل رخصة استهالك محلي6.

كيلو جرام من املتفجرات





قرار وزاري رقم )1( لسنة 1977
نظام استيراد األسلحة النارية والذخائر 

والمتفجرات
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قرار وزاري رقم )1( ل�سنة 1977م
يف �ساأن نظام ا�سترياد الأ�سلحة النارية والذخائر 

واملتفجرات

وزيـــــــر الدفاع،

بع���د اإلط���الع على أح���كام القان���ون االتحادي رقم )1( لس���نة 
1972م، يف شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، 

والقانون االتحادي رقم )11( لس���نة 1976م، يف ش���أن األس���لحة 
النارية والذخائر واملتفجرات،

 تقرر ما يلي:

الـمادة )1(

مع مراعاة أحكام هذا القرار وألغراض االتجار، للمواطنني 
دون غيرهم استيراد األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات.

الـمادة )2(

والذخائ���ر  الناري���ة  األس���لحة  اس���تيراد  تراخي���ص  تص���در   
واملتفجرات ع���ن وزارة الدف���اع. وعلى وكيل الوزارة وض���ع التعليمات 
الالزمة لتنظيم وضبط أس���لوب العمل واإلج���راءات املتبعة يف منح هذه 

التراخيص.
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الـمادة )3(

ال يج���وز من���ح ترخي���ص باالس���تيراد إال بع���د الحص���ول على   
ترخيص باالتجار صادر عن سلطة الترخيص بوزارة الداخلية.

الـمادة )4(

يق���دم طلب ترخيص اس���تيراد إلى س���لطة الترخي���ص بوزارة   
الدفاع على النموذج املعد لذلك موقعًا من الطالب ومرفقًا به اآلتي:

ترخي���ص باالتجار صادر عن س���لطة الترخيص ب���وزارة الداخلية أو   أ. 
صورة مصدقة عنه.

ثالث صور شمسية حديثة لطالب الترخيص.  ب. 
صورة مصدقة عن بطاقة الجنسية.  ج. 

الـمادة )5(

تكون التراخيص ملدة سنة ميالدية تنتهي يف الحادي والثالثني 
من شهر كانون ثاني )ديسمبر( من كل عام.

الـمادة )6(

عل���ى املؤسس���ات أو الهيئ���ات الحكومية االتحادي���ة أو املحلية 
التي يتطلب عملها أو عمل املتعاقدين معها استخدام املتفجرات لتنفيذ 
األعمال املتعاقد عليها وترغب يف اس���تيرادها أن تتقدم بطلب ترخيص 

لذلك على النموذج املعد.
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الـمادة )7(

يج���ب أن يكون طل���ب الترخيص املقدم وفق���ًا »ألحكام املادة 
السابقة« موقعًا من املخول بتوقيع مثل هذه الطلبات.

وتنفي���ذًا لذلك على املؤسس���ات والهيئات املش���ار إليها أن تزود 
سلطة الترخيص بالوزارة بأسماء املخولني بالتوقيع ونماذج لتوقيعاتهم.

الـمادة )8(

يجب أن يرفق بطلب الترخيص املستندات التالية:
شهادة عدم خمالفة صادرة عن سلطة الترخيص بوزارة الداخلية.  أ. 

كت���اب الهيئ���ة أو املؤسس���ة الحكومي���ة باملوافقة على اس���تيراد   ب. 
املتفجرات واألغراض التي ستستخدم من أجلها.

الـمادة )9(

اس���تثناًء م���ن أحكام املادة الخامس���ة من هذا الق���رار وتكون 
تراخي���ص اس���تيراد املتفج���رات لألغ���راض املبينة يف املادة السادس���ة 
س���ارية املفعول للمدة التي يتطلبها تنفيذ العمل على أن ال تتجاوز تاريخ 
الح���ادي والثالثون من ش���هر كانون أول )ديس���مبر( من نف���س العام. 
وإذا اقتض���ى األمر مدة تجاوز التاريخ املش���ار إليه ج���از تجديدها وفقًا 

ملقتضيات العمل املنفذ.
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الـمادة )10(

على س���لطة الترخيص االحتفاظ بالس���جالت وامللفات الالزمة 
لضبط قيودات الترخيص املمنوحة.

الـمادة )11(

تقدم طلبات تراخيص االستيراد على النماذج اآلتية:
نموذج رقم )1( لطلب ترخيص استيراد أسلحة وذخائر.  أ. 

نموذج رقم )2( لطلب ترخيص استيراد متفجرات.  ب. 
نموذج رقم )3( لطلب ترخيص استيراد متفجرات لتنفيذ أعمال.  ج. 

الـمادة )12(

يرفع إل���ى وزارة الداخلية يف حينه إش���عار كتاب���ي بالترخيص 
املمنوح وموضوعه واسم من منح له ومكان إقامته وعنوانه.

الـمادة )13(

تحرر جميع الطلبات واملراس���الت املعتم���دة وفقًا ألحكام هذا 
القرار باللغ���ة العربية وكل طلب أو كتاب تحرر خالف ذلك ال يلتفت 

إليه.
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الـمادة )14(

يعتبر ه���ذا القرار نافذ املفع���ول مرتبًا آلثاره اعتب���ارًا من تاريخ 
صدوره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
وزيـــــــــــر الدفـــــــــاع

صدر يف: وزارة الدف������اع
بتاري���خ: 1977/4/30م





قرار وزاري رقم )22( لسنة 1977
بشأن األسلحة النارية والذخائر 

والمتفجرات
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قرار وزاري  رقم )22( ل�سنة 1977
يف �ساأن الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات)1)

وزيــــر الداخليـــة، 

بعد االطالع على أحكام القانون رقم )11( لسنة 1976 يف شأن 
األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات، 

تقـــــــرر الآتـــــي: 

الـمادة )1(

تص���در تراخيص حمل األس���لحة النارية والذخائ���ر واملتفجرات 
واقتنائها وحيازتها واالتجار بها عن سلطة الترخيص بوزارة الداخلية. 

الـمادة )2(

ينش���أ فرع جديد بوزارة الداخلية يس���مى فرع ترخيص األسلحة 
النارية والذخائر واملتفجرات ويتبع قسم التحقيق والبحث الجنائي.

الـمادة )3(

تحدد صالحيات هذا الفرع وأس���لوب العم���ل به وإجراءات منح 
التراخيص بأنواعها، وفًقا ألحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة. 

)1) خض���ع هذا الق���رار للتعديل، بموجب الق���رار الوزاري رقم )550( لس���نة 2001م، 

الصادر بتاريخ 2011/7/24
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الـمادة )4(

تصدر التراخيص على األنواع التالية: 
ترخيص بحمل واقتناء سالح ناري.  أ. 
ترخيص باقتناء وحيازة متفجرات. ب. 

ترخيص اتجار باألسلحة النارية والذخائر واملتفجرات. ج. 

وتكون التراخيص ملدة سنة ميالدية تنتهي يف الحادي والثالثني 
من شهر كانون الثاني )ديسمبر( من كل عام.

الـمادة )5(

يق���دم طلب الحصول على ترخيص من التراخيص املش���ار إليها 
يف املادة الس���ابقة إلى وزارة الداخلية/ س���لطة الترخيص على النموذج 
املعد لذلك موقًعا من الطالب ومرفًقا به ثالث صور شمسية حديثة له.

الـمادة )6(

مع مراعاة أحكام املادة السابقة على طالب الترخيص أن يرفق 
بطلبه الشهادات التالية: 

شهادة من أجهزة الشرطة واألمن تثبت أنه: أ. 
-  بال سوابق إجرامية. 

غير موضوع تحت رقابة الشرطة.   -

شهادة ميالد تثبت أن سنه ال تقل عن إحدى وعشرين سنة ميالدية،  ب. 
ويف حال���ة ع���دم إمكاني���ة الحص���ول عل���ى ش���هادة املي���الد تقب���ل 
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املصدقات الرس���مية بتقدير الس���ن، ش���ريطة صدورها عن الجهة 
الطبية املختصة بوزارة الصحة. 

ويج���وز لس���لطة الترخيص يف حالة تش���ككها من ح���ال الطالب  ج. 
الصحي أن تكلفه بإبراز ش���هادة طبية من الجه���ة املختصة بوزارة 

الصحة تفيد:
سالمة عقله وخلوه من األمراض العقلية والنفسية والعصبية.   -

الخط���رة  والعقاقي���ر  املخ���درات  تعاط���ي  عل���ى  إدمان���ه  ع���دم   -
واملشروبات الروحية.

عل���ى س���لطة الترخيص التأكد م���ن صفة املواطن���ة للطالب وذلك  د. 
باالطالع على بطاقة الجنسية وتدوين رقمها.

الـمادة )7(

ال يج���وز منح أي م���ن التراخيص املش���ار إليها يف امل���ادة الرابعة 
م���ن هذا القرار إال بع���د موافقة جهاز أمن الدولة عل���ى ذلك وعلى جهة 
الترخيص بالوزارة التنسيق مع جهاز أمن الدولة لتحقيق هذا الغرض. 

الـمادة )8(

عل���ى كل من رخ���ص له باالتجار باألس���لحة الناري���ة والذخائر 
واملتفجرات التقيد بما يلي:

أن يك���ون محل االتجار الذي يمارس به مهنته نفس املحل املعني يف  أ. 
طلب الترخيص ابتداًء. 
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أن يك���ون بعي���ًدا ع���ن األماك���ن اآلهل���ة بالس���كان أو األحي���اء  ب. 
السكنية.

أن تكون األبواب مزودة بشبك حديدي يحول دون اقتحامها. ج. 
أن يكون مزوًدا بجرس إنذار ضد الحريق أو السرقة. د. 

توفير احتياطات الحماية من الحريق والتقيد بما يصدر عن الدفاع  ه�. 
املدني من تعليمات يف هذا الشأن. 

ع���زل املتفج���رات عن بقي���ة موج���ودات املحل ووضعه���ا يف أماكن  و. 
خمصص���ة بها ومجه���زة بما يكفل عدم تأثره���ا بتغير الطقس من 

حيث الحرارة والرطوبة والبرودة.
أية شروط أخرى قد تراها سلطة الترخيص جديرة باالعتبار. ز. 

الـمادة )9(

على املؤسس���ات والهيئات الرس���مية كافة الت���ي يتطلب عملها 
أو عمل املتعاقدي���ن معها اقتناء متفجرات لتنفيذ أعمالها أن تتقدم إلى 

سلطة الترخيص بطلب حيازة واقتناء على النموذج املعد لذلك. 

الـمادة )10(

يج���ب أن يك���ون طلب الترخي���ص املقدم وفًقا ألح���كام املادة 
السابقة موقًعا من املخول بتوقيع مثل هذه الطلبات.

وتنفي���ًذا لذلك على املؤسس���ات والهيئات املش���ار إليها أن تزود 
سلطة الترخيص بأسماء املخولني بالتوقيع ونماذج لتوقيعاتهم.
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الـمادة )11(

مع مراع���اة أحكام املواد الس���ابقة ال يج���وز الترخيص القتناء 
املتفج���رات أو حيازتها ألغراض تنفيذ األعم���ال إال بعد أن يثبت طالب 
الترخي���ص أن لدي���ه خبيًرا باملتفجرات وأس���لوب حفظها واس���تعمالها 

يعمل لهذا الغرض.

ويعتبر هذا الش���رط من الش���روط الواجب توافره���ا ابتداًء قبل 
منح الترخيص.

الـمادة )12(

على طال���ب الترخي���ص باقتن���اء املتفج���رات وحيازته���ا بقصد 
االستعمال أن يطلع س���لطة الترخيص على املكان املخصص لحفظها 
للتأكد م���ن مراعاة الش���روط التي تقررها س���لطة الترخيص يف هذا 

الشأن.

الـمادة )13(

يشترط فيمن ُيعني خبيًرا )باملتفجرات( ما يلي:
أن يك���ون مؤهاًل من معهد متخص���ص معترف به مع خبرة يف هذا  أ. 

املجال ال تقل عن خمس سنوات لدى أي جهة ذات عالقة.
أو أن يكون من األشخاص الذين سبق لهم العمل يف هذا املجال يف 
القوات املس���لحة أو وزارة الداخلية بدولة اإلم���ارات العربية املتحدة 

مدة ال تقل عن خمس سنوات.
ويش���ترط أن تكون شهادات التأهيل مصدقة من املراجع املختصة 
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يف الدولة التي أصدرت هذه الشهادات.

أن يجت���از التقييم النظري والعملي الذي تجريه لجنة تقييم الخبراء  ب. 
والتي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة.

ويج���وز ألعضاء اللجنة تخفيض املدة املش���ار إليه���ا يف البند )أ( 
مل���دة ال تقل عن س���نتني متى كان الش���خص متقدًما للعم���ل يف مجال 

املتفجرات خفيفة االنفجار.

الـمادة )14(

عل���ى كل من رخ���ص له باالتجار باألس���لحة الناري���ة والذخائر 
واملتفجرات أن يحتفظ لديه بالسجالت اآلتية:

سجل باألسلحة النارية.  أ. 
سجل عام بالذخائر. ب. 

سجل عام باملتفجرات. ج. 

الـمادة )15(

عل���ى صاحب املحل التجاري املرخ���ص له باالتجار أن يقدم هذه 
السجالت قبل استعمالها إلى سلطة الترخيص لختمها والتصديق على 

جميع صفحاتها. 

الـمادة )16(

ال يجوز إتالف أو إزالة أية ورقة من أوراق هذه الس���جالت وعلى 
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املرخص له االحتفاظ بها دوًما يف حالة منضبطة وفًقا )للقواعد العامة 
يف مسك السجالت والدفاتر(. 

الـمادة )17(

يجب عل���ى املرخص له أن يدون يف الس���جالت التي يحتفظ بها 
لديه وفًقا ألحكام هذا القرار التفصيالت اآلتية: 

ما استورده أو ما اشتراه. أ. 
ما باعه. ب. 

ما أتلف منها. ج. 
املوجودات. د. 

الـمادة )18(

يج���ب أن تكون الحرك���ة اليومية ملوجودات محل���ه من بيع أو 
ش���راء أو اس���تيراد بش���كل منتظم قابلة للتدقيق واملراجعة بما يحقق 

إدراكها ومعرفتها.

مادة )19(

على التاجر املرخص له أن يحتفظ لديه بنسخة عن كل شهادة 
بيع يحررها للمشتري ويجب أن يكون توقيعه على تلك الشهادات ثابًتا 

مقروًنا باسمه بوضوح.
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الـمادة )20(

يجب أن تك���ون رخصة االتجار محفوظة بش���كل يحميها من 
التلف ومعلقة يف مكان بارز من املحل يمكن رؤيتها بوضوح. 

الـمادة )21(

عل���ى س���لطة الترخيص تخصي���ص بعض م���ن أفراده���ا للقيام 
بالجوالت التفتيشية وفق برنامج ثابت تضعه لهذا الغرض وذلك بقصد 
التأك���د م���ن تقيد التج���ار ومراعاتهم للش���روط املنص���وص عليها يف 

القرار والتعليمات الصادرة يف هذا الشأن. 

الـمادة )22(

على سلطة الترخيص االحتفاظ لديها بنماذج الطلبات والرخص 
والسجالت وامللفات الالزمة لضبط قيود التراخيص املمنوحة.

الـمادة )23(

تحقيًقا ألغراض معرفة املجرى الواقعي لسياس���ة الترخيص يف 
هذا الشأن يتوجب على سلطة الترخيص أن ترفع إلينا بواسطة وكيل 

الوزارة الكشوفات الشهرية التالية:
كشف بالرخص املمنوحة لحمل واقتناء األسلحة النارية والذخائر. أ. 

كشف بالرخص املمنوحة القتناء وحيازة املتفجرات. ب. 
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كش���ف بالرخ���ص املمنوحة لالتجار باألس���لحة الناري���ة والذخائر  ج. 
واملتفجرات.

الـمادة )24(

عل���ى وكي���ل ال���وزارة تحدي���د النم���اذج والس���جالت وامللفات 
وشهادات الترخيص الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الـمادة )25(

تنش���أ أماك���ن الترخي���ص يف مديري���ات الش���رطة باإلم���ارات 
بالتنس���يق مع إدارة ش���ؤون العمليات لتطبيق أحكام هذا القرار كل 

يف حدود اختصاصه. 

الـمادة )26(

تح���رر جميع الطلبات واملراس���الت والس���جالت املعتم���دة وفًقا 
ألحكام هذا القرار باللغة العربية. 

الـمادة )27(

يعتبر ه���ذا القرار نافذ املفع���ول مرتًبا آلثاره اعتب���اًرا من تاريخ 
صدوره.

وزيــــــــر الداخليـــــــة

التاريخ: 10/ 4/ 1977
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قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر 
التجاري

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ، بعد 
اإلطالع على الدستور،

وعلى القانون االتحادي رقم 1  لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات 
وصالحيات الوزراء والقوانين المعدلة له 

 وعلى القانون االتحادي رقم 5  لسنة 1975  فى شأن السجل التجاري ،

وعلى القانون اإلتحادي رقم 4  لسنة 1979  في شأن قمع الغش والتدليس في 
المعامالت التجارية ، 

وعلى القانون االتحادي رقم 18  لسنة 1981  بشأن تنظيم الوكاالت التجارية 
والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون االتحادي رقم 8  لسنة1984  في شأن الشركات التجارية 
والقوانين المعدلة له ، 

وعلى القانون االتحادي رقم 9  لسنة 1984  فى شأن شركات ووكالء التأمين 
والقوانين المعدلة له ، 

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم 3  لسنة 1987 ، 

وعلى قانون اإلجراءات الجزائية الصادر بالقانون االتحادي رقم 35  لسنة 
 ،1992
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وعلى قانون المعامالت التجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم 18  لسنة 
،1993

 وعلى القانون االتحادى رقم 18  لسنة 1995  في شأن الحرف البسيطة،
وبناء على ما عرضه وزير االقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، 

 والمجلس الوطني االتحادي، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،

أصدرنا القانون اآلتي:

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية 
 قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة
 الوزير: وزير االقتصاد والتجارة.

 السلطة المختصة: السلطة المحلية في اإلمارة المعنية.
 اللجنة: لجنة مكافحة التستر التجاري.

التستر: تمكين األجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي 
نشاط اقتصادي أو مهني ال تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته 

سواء لحسابه أو باالشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من االلتزامات 
 المترتبة عليه.

المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن األجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً 
أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل 
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 الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - يمارس أي نشاط 

اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر. 

المادة 2

يحظر التستر على أي أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - سواء كان 
ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في 

ضوء تعريف التستر الوارد في المادة )1( من هذا القانون.

المادة 3

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المتستر بالغرامة 
التي ال تجاوز مائة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد األنشطة المتستر عليها وفي 

حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة ال تجاوز سنتين مع غرامة مقدارها 
 مائة ألف درهم.

ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة 
والوفاء بااللتزامات المترتبة عليه. 

المادة 4

يترتب على حكم اإلدانة وفقا ألحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل 
التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من 
ممارسة ذلك النشاط لمدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنوات من تاريخ 

الحكم، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين 
تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية. 



قانون التستر التجاري

- 6 -

المادة 5

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة 
له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

باالتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات 
ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل 

ذلك حق اإلطالع على جميع سجالت ومستندات األنشطة االقتصادية والمهنية 
ذات العالقة. 

المادة 6

يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون بالتنســيق 
مــع الســلطات المختصــة. 

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثالث سنوات من 
تاريخ نشره

 زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 تاريخ التوقـيـع: 01-11-2004 التاريخ الهجـري: 18-رمضان-1425هـ 

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي 
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قانـون اتحــادي رقـــم )1( لسنة 2006م

فـي شـــــــــــــــــأن

المعامــالت والتجارة اإللكترونيــة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان      رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بعد االطالع على الدستور،

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 1972 بشــأن اختصاصــات الوزارات 
وصالحيــات الــوزراء والقوانيــن المعدلــة له،

وعلى القانون االتحادي رقم )5( لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

ــات  ــم عالق ــأن تنظي ــي ش ــنة 1980 ف ــم )8( لس ــادي رق ــون االتح ــى القان وعل
ــه، ــة ل ــن المعدل ــل والقواني العم

القانــون االتحــادي رقــم )10( لســنة 1980 فــي شــأن المصــرف  وعلــى 
المركــزي والنظــام النقــدي وتنظيــم عالقــات العمــل والقوانيــن المعدلــة لــه،

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )8( لســنة 1984 فــي شــأن الشــركات التجاريــة 
والقوانيــن المعدلــة لــه،

ــركاء ووكالء  ــأن ش ــي ش ــنة 1984 ف ــم )9( لس ــادي رق ــون االتح ــى القان وعل
ــه، ــة ل ــن المعدل ــن والقواني التأمي

وعلــى قانــون المعامــالت المدنيــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم )5( لســنة 
1985 والقوانيــن المعدلــة،
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وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم )3( لسنة 1987،

ــدل  ــب الع ــأن الكات ــي ش ــنة 1991 ف ــم )22( لس ــادي رق ــون االتح ــى القان وعل
ــنة 1992، ــم )10( لس ــادي رق ــون االتح والقان

ــون  ــة الصــادر بالقان ــة والتجاري ــي المعامــالت المدني ــات ف ــون اإلثب ــى قان وعل
ــنة 1992، ــم )10( لس ــادي رق االتح

وعلــى قانــون االجــراءات المدنيــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم )11( لســنة 
،1992

ــم )35(  ــون االتحــادي رق ــة الصــادر بالقان ــون االجــراءات الجزائي ــى قان وعل
ــنة 1992، لس

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )37( لســنة 1992 فــي شــأن العالمــات التجاريــة        
والقوانيــن المعدلــة له،

وعلــى قانــون المعامــالت التجاريــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم ) 18 ( 
لســنة 1992،

ــة  ــم وحماي ــي شــأن تنظي ــم )17( لســنة 2002 ف ــون االتحــادي رق ــى القان وعل
ــة، ــاذج الصناعي ــوم والنم ــراع والرس ــراءات االخت ــة لب ــة الصناعي الملكي

وعلــى المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )3( لســنة 2003 فــي شــان تنظيــم قطــاع 
االتصاالت.

وبنــاء علــى مــا عرضتــه وزيــرة االقتصــاد والتخطيــط وموافقــة مجلــس 
االتحــاد.  االعلــى  المجلــس  الــوزارء، وتصديــق 

أصدرنا القانون اآلتي:
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الفصل االول

تعاريف

المادة )1(

يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقــض ســياق النــص بغيــر ذلــك:

الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المحليــة  والســطات  والدوائــر  االتحاديــة  الــوزارات  الحكوميــة:  الجهــات 
والمحليــة. واالتحاديــة  العامــة  والمؤسســات  والهيئــات 

الوزارة: وزارة االقتصاد والتخطيط.

الوزير: وزير االقتصاد والتخطيط.

ــارة مــن  ــي كل إم ــة المختصــة ف ــة المختصــة: الســلطة المحلي الســلطة المحلي
ــة. ــارات الدول إم

ــة أو  ــدرات كهربائي ــون ذا ق ــة ويك ــا الحديث ــا يتصــل بالتكنولوجي ــي: م إلكترون
رقميــة أو مغناطســية أو مؤتمتــة أو ضوئيــة أو مــا شــابه ذلــك.

ــي  ــة ف ــات ذات خصائــص إلكتروني ــات ومعلوم ــة: بيان ــات اإللكتروني المعلوم
ــب  ــج الحاس ــور أو برام ــوم أو ص ــوات أو رس ــوز أو أص ــوص أو رم ــكل نص ش

ــا. ــي أو غيره اآلل

نظــام المعلومــات اإللكترونــي: مجموعــة برامــج وأجهــزة معــدة لمعالجــة 
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وإدارة البيانــات والمعلومــات إلنشــاء أو اســتخراج أو إرســال أو اســتالم أو تخزيــن 
أو عــرض الرســائل إلكترونيــا أو غيــر ذلــك.

ســجل أو مســتند إلكترونــي: ســجل أو مســتند يتــم إنشــاؤه أو تخزينــه أو 
اســتخراجه أو نســخه أو إرســاله أو إبالغــه أو اســتالمه بوســيلة إلكترونيــة، علــى 
ــال لالســترجاع  ــون قاب ــي آخــر، ويك ــى اي وســيط إلكترون وســيط ملمــوس أو عل

ــه. ــن فهم بشــكل يمك

وســيلة تقنيــة المعلومــات: إداة إلكترونيــة مغناطســية، بصريــة كهروكيميائيــة 
ــاب أو  ــة البيانــات وأداء المنطــــق والحســ ــة أداة اخـــــرى تســتخدم لمعالجــ أو أيـ
ــق او  ــات او اتصــاالت تتعل ــن بيان ــدرة تخزي ــة ق ــة، ويشــمل اي ــف التخزيني الوظائ

ــل هــذه االداة. ــران مــع مث تعمــل باالقت

ــه  ــة عن ــم بالنياب ــوم او يت ــذي يق ــوي ال ــي او المعن ــخص الطبيع ــئ: الش المنش
ارســال الرســالة االلكترونيــة ايــا كانــت الحالــة، وال يعتبــر منشــأ الجهــة التــي تقــوم 
ــك  ــظ تل ــال او حف ــة او ارس ــاج او معالج ــق بانت ــا يتعل ــات فيم ــزود خدم ــة م بمهم

ــا. ــة به ــك مــن الخدمــات المتعلق ــر ذل ــة وغي الرســالة االلكتروني

ــد  ــذي قصــد المنشــئ توجي ــوي ال ــي او المعن ــه: الشــخص الطبيع المرســل الي
رســالته اليــه، وال يعتبــر مرســال اليــه الشــخص الــذي يقــوم بتزويــد الخدمــات فيمــا 
ــن  ــك م ــر ذل ــة وغي ــالت االلكتروني ــظ المراس ــة او حف ــتقبال او معالج ــق باس يتعل

ــا. ــة به الخدمــات المتعلق

ــة  ــر قابل ــات واالوام ــات والتعليم ــن البيان ــة م ــي: مجموع ــج المعلومات البرنام
ــة المعلومــات ومعــدة إلنجــاز مهمــة مــا. ــذ بوســائل تقني للتنفي

الرســالة االلكترونيــة: معلومــات الكترونيــة ترســل او تســتلم بوســائل الكترونيــة 
ايــا كانــت وســيلة اســتخراجها فــي المــكان المســتلمة فيــه.
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المرسالة االلكترونية: ارسال واستالم الرسائل االلكترونية.

التوقيــع االلكترونــي: توقيــع مكــون مــن حــروف او ارقــام او رمــوز او صــوت 
او نظــام معالجــة ذي شــكل الكترونــي وملحــق او مرتبــط منطقيــا برســالة الكترونيــة 

وممهــور بنيــة توثيــق او اعتمــاد تلــك الرســالة.

التوقيــع االلكترونــي المحمــي: التوقيــع االلكترونــي المســتوفي لشــروط المــادة 
) 18 ( مــن هــذا القانــون.

الموقــع: الشــخص الطبيعــي او المعنــوي الحائــز ألداة توقيــع إلكترونــي خاصــة 
بــه ويقــوم وبالتوقيــع او يتــم التوقيــع بالنيابــة عنــه علــى الرســالة االلكترونيــة 

ــذه االداة. باســتخدام ه

أداة التوقيــع: جهــاز او معلومــات الكترونيــة معــدة بشــكل مســتقل او باالشــتراك 
مــع اجهــزة ومعلومــات الكترونيــة أخــرى لوضــع توقيــع الكترونــي لشــخص معين، 
وتشــمل هــذه العمليــات ايــة انظمــة او اجهــزة تنتــج او تلتقــط معلومــات معينــة مثــل 

رمــوز او مناهــج حســابية او حــروف او ارقــام او مفاتيــح خصوصيــة شــخصية.

الوســيط االلكترونــي الؤتمــت: برنامــج او نظــام الكترونــي لوســيلة تقنيــة 
ــن اي  ــا، دون اشــراف م ــا او جزئي ــتقل، كلي ــكل مس ــا بش ــل تلقائي ــات تعم المعلوم

ــه. ــتجابة ل ــل او االس ــه العم ــم في ــذي يت ــت ال ــي الوق ــي ف شــخص طبيع

ــكل  ــا بش ــا او تنفيذه ــم ابرامه ــالت يت ــة: معام ــة المؤتم ــالت االلكتروني المعام
كلــي او جزئــي بواســطة وســائل او ســجالت الكترونيــة، والتــي ال تكــون فيهــا هــذه 
االعمــال او الســجالت خاضعــة اليــة متابعــة او مراجعــة مــن قبــل شــخص طبيعــي. 

مــزود خدمــات التصديــق: اي شــخص او وجهــة معتمــدة او معتــرف بهــا تقــوم 
بإصــدار شــهادات تصديــق الكترونيــة او ايــة خدمــات او مهمــات متعلقــة بهــا 
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ــون. ــذا القان ــة بموجــب احــكام ه ــة والمنظم ــات االلكتروني وبالتوقيع

شــهادة المصادقــة االلكترونيــة: الشــهادة التــي يصدرهــا مــزود خدمــات 
ــع  ــى اداة توقي ــزة عل ــة الحائ ــخص او الجه ــة الش ــد هوي ــا تأكي ــد فيه ــق يفي الصدي

ــة. معين

إجــراءات التوثيــق المحكمــة: االجــراءات التــي تهــدف الــى التحقيــق مــن ان 
رســالة الكترونيــة قــد صــدرت مــن او الــى شــخص معيــن، والكشــف عــن اي خطــأ 
ــجل  ــة او س ــالة الكتروني ــن رس ــال او تخزي ــي ارس ــات او ف ــي محتوي ــل ف او تعدي
ــتخدم مناهــج  ــك اي اجــراء يس ــددة ويشــمل ذل ــة مح ــرة زمني ــي خــالل فت الكترون
ــرد او  ــة او تشــفير او اجــراءات لل ــام تعريفي ــات او ارق ــوز او كلم ــابية او رم حس

ــة المعلومــات. ــرار االســتالم وغيرهــا مــن وســائل اجــراءات حماي الق

الطــرف المعتمــد: الشــخص الــذي يتصــرف معتمــدا علــى توقيــع الكترونــي او 
شــهادة مصادقــة الكترونيــة.

ــا  ــا او تنفيذه ــم ابرامه ــة يت ــد او اتفاقي ــل او عق ــة: اي تعام ــة الكتروني المعامل
ــة. ــالت االلكتروني ــطة المراس ــي بواس ــي او جزئ ــكل كل بش

التجــارة االلكترونيــة: المعامــالت التجاريــة التــي تباشــر بواســطة المراســالت 
االلكترونيــة.
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الفصل الثاني

سريان القانون واهدافه

المادة )2(

1 - تســري فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي هــذا القانــون قواعــد العــرف 
التجــاري الدولــي المتعلقــة بالمعامــالت والتجــارة االلكترونيــة والمبــادئ العامــة فــي 

المعامــالت المدنيــة والتجاريــة.

2 - يســري هــذا القانــون علــى الســجالت والمســتندات والتوقعــات االلكترونيــة 
ذات العالقــة بالمعامــالت والتجــارة االلكترونيــة، ويســتثنى مــن احكامـــه مــا يأتــي:

ــالق  ــزواج والط ــخصية كال ــوال الش ــة باألح ــائل المتعلق ــالت والمس أ - المعام
ــا. والوصاي

ب - سندات ملكية االموال غير المنقولة.

ج - السندات القابلة للتداول.

د - المعامــالت التــي تتعلــق ببيــع وشــراء االمــوال غيــر المنقولــة والتصــرف 
ــرى  ــوق أخــ ــة حق ــجيل اي ــنوات وتس ــى عشــر س ــد عل ــدد تزي ــا لم ــا وتأجيره فيه

ــة بهــا. متعلق

هـ - اي مستند يتطلب القانون تصديقة امام الكاتب العدل.

و - اية مستندات او معامالت أخرى يتم استثناؤها بنص قانوني خاص.

ــائل  ــالت او مس ــة معام ــف اي ــرار يصــدره ان يضي ــوزراء، بق ــس ال 3 - لمجل
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اخــرى لمــا هــو وارد فــي البنــود الســابقة مــن الفقــرة ) 2 ( مــن هــذه المــادة، او ان 
يحــذف منهــا او يعــدل فيهــا.

المادة )3(

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:

1 - حماية حقوق المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم.

2 - تشــجيع وتســهيل المعامــالت والمراســالت االلكترونيــة بواســطة ســجالت 
الكترونيــة يعتمــد عليهــا.

3 - تســهيل وإزالــة ايــة عوائــق امــام التجــارة االلكترونيــة والمعامــالت 
االلكترونيــة االخــرى والتــي قــد تنتــج عــن الغمــوض المتعلــق بمتطلبــات الكتابــة 
ــة  ــارة االلكتروني ــق التج ــاري لتطبي ــي والتج ــور القانون ــز التط ــع، ولتعزي والتوقي

بصــورة مضمونــة.

4 - تســهيل نقــل المســتندات االلكترونيــة بيــن الجهــات والمؤسســات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة وتعزيــز توفيــر خدمــات هــذه الجهــات والمؤسســات بكفــاءة عــن 

طريــق مراســالت الكترونيــة يعتمــد عليهــا.

5 - التقليــل مــن حــاالت تزويــر المراســالت االلكترونيــة والتغييــرات الالحقــة 
ــة  ــي التجــارة االلكتروني ــال ف ــل مــن فــرص االحتي ــك المراســالت والتقلي ــى تل عل

ــة االخــرى. والمعامــالت االلكتروني

6 - ارســاء مبــادئ موحــدة للقواعــد واللوائــح والمعاييــر المتعلقــة بتوثيــق 
االلكترونيــة. المراســالت  وســالمة 

ــجالت  ــالت والس ــالت والمراس ــة المعام ــالمة وصح ــي س ــة ف ــز الثق 7 - تعزي
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ــة. االلكتروني

8 - تعزيــز تطــور التجــارة االلكترونيــة والمعامــالت االخــرى علــى الصعيديــن 
المحلــي والعالمــي وذلــك عــن طريــق اســتخدام توقيعــات الكترونيــة.

الفصل الثالث

متطلبات المعامالت االلكترونية

اوال: المراسالت االكترونية

المادة )4(

1 - ال نفقــد الرســالة االلكترونيــة اثرهــا القانونــي او قابليتهــا للتنفيــذ لمجــرد انهــا 
جــاءت فــي شــكل الكتروني.

ــة  ــا القانوني ــة حجيته ــالة االلكتروني ــي الرس ــة ف ــات المثبت ــد المعلوم 2 - ال تفق
ــات  ــك المعلوم ــل تل ــى تفاصي ــالع عل ــى كان االط ــزة، مت ــى وان وردت موج حت
متاحــا ضمــن النظــام االلكترونــي الخــاص بمنشــئها، وتمــت االشــارة فــي الرســالة 

ــة االطــالع عليهــا. الــى كيفي

ثانيا: حفظ السجالت االلكترونية

المادة )5(

1 - إذا اشــترط القانــون حفــظ مســتند او ســجل او معلومــات ألي ســبب، فــان 
هــذا الشــرط يكــون متحققــا إذا تــم حفــظ ذلــك المســتند او الســجل او المعلومــات فــي 
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شــكل ســجل الكترونــي، شــريطة مراعــاة مــا يأتــي:

أ - حفــظ الســجل االلكترونــي بالشــكل الــذي انشــئ او ارســل او اســتلم بــه، او 
بشــكل يمكــن مــن إثبــات انــه يمثــل بدقــة المعلومــات التــي انشــئت او ارســلت او 

اســتلمت فــي االصــل.

ــاء المعلومــات محفوظــة علــى نحــو يتيــح اســتخدامها والرجــوع اليهــا  ب - بق
فيمــا بعــد.

ــأ الرســالة  ــد منش ــي تمكــن مــن تحدي ــات - إن وجــدت - الت ــظ المعلوم ج - حف
ــتالمها. ــالها واس ــت إرس ــخ ووق ــا وتاري ــة وصوله ــة وجه االلكتروني

2 - ال يمتــد االلتــزام بحفــظ المســتندات او الســجالت او المعلومــات وفقــا للبنــد ) 
ج ( مــن الفقــرة ) 1 ( مــن هــذه المــادة الــى ايــة معلومــات تنشــأ بصــورة ضروريــة 

وتلقائيــة لمجــرد التمكيــن مــن إرســال او اســتالم الســجل.

3 - يجــوز الي شــخص اســتيفاء المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ) 1 
( مــن هــذه المــادة باالســتعانة بخدمــات اي شــخص آخــر، طالمــا التــزم بالشــروط 

المنصــوص عليهــا فــي تلــك الفقــرة.

4 - ليس في هذه المادة ما يحول دون اآلتي:

أ - وجــود نــص فــي قانــون آخــر يقضــي باالحتفــاظ بالمســتندات او الســجالت او 
المعلومــات فــي شــكل ســجالت الكترونيــة وفــق نظــام معلومــات الكترونــي معيــن 
او باتبــاع اجــراءات معينــة، او الحفــظ او المراســلة عبــر وســيط الكترونــي محــدد.

ب - حــق الجهــات الحكوميــة فــي تحديــد متطلبــات إضافيــة لالحتفــاظ بســجالت 
إلكترونيــة تخضــع الختصاصهــا.
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ثالثا: قبول التعامل االلكتروني

المادة )6(

1 - ليــس فــي هــذا القانــون مــا يتطلــب مــن شــخص ان يســتخدم او يقبــل 
معلومــات بشــكل الكترونــي، إال انــه يجــوز اســتنتاج موافقــة الشــخص مـــن ســلوكه 

ــي. االيجاب

2 - يجــوز ان يتفــق االطــراف الذيــن لهــم عالقــة بإنشــاء او ارســال او اســتالم 
او تخزيــن او معالجــة ايــة ســجالت الكترونيــة، علــى التعاقــد بصــورة مغايــرة ألي 

مــن االحــكام الــواردة فــي الفصــل الثانــي حتــى الفصــل الرابــع مــن هــذا القانــون.

3 - اســتثناء مــن احــكام الفقــرة ) 1 ( الســابقة، يجــب ان يكــون صريحــا قبــول 
الحكومــة بالتعامــل االلكترونــي فــي المعامــالت التــي تكــون طرفــا فيهــا.

رابعا: الكتابة

المادة )7(

ــة ان  ــة او بين ــجل او معامل ــتند او س ــان او مس ــي اي بي ــون ف ــترط القان إذا اش
يكــون مكتوبــا، او نــص علــى ترتيــب نتائــج معينــة علــى عــدم الكتابــة، فــان المســتند 
او الســجل االلكترونــي يســتوفي هــذا الشــرط اذا تــم االلتــزام باحــكام الفقــرة ) 1 ( 

مــن المــادة ) 5 ( مــن هــذا القانــون.

خامسا: التوقيع االلكتروني

المادة )8(

1 - إذا اشــترط القانــون وجــود توقيــع علــى مســتند او نــص علــى ترتيــب نتائــج 
معينــة علــى التوقيــع، فــإن التوقيــع االكترونــي الــذي يعتمــد عليــه فــي اطــار المعنــى 

الــوارد فــي المــادة ) 18 ( مــن هــذا القانــون يســتوفي ذلــك الشــرط.
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2 - يجــوز الي شــخص ان يســتخدم اي شــكل مــن أشــكال التوثيــق االكترونــي، 
إال إذا نــص القانــون علــى غيــر ذلــك.

سادسا: االصل االلكتروني

المادة )9(

ــي شــكلها  ــا ف ــاظ به ــة او االحتف ــم الرســالة االلكتروني ــون تقدي إذا اشــترط القان
االصلــي او رتــب علــى عــدم توفــر ذلــك نتائــج معينــة فــان الرســالة االلكترونيــة 

تعتبــر اصليــة إذا تحقــق اآلتــي:

1 - إذا وجــد مــا يعتــد بــه فنيــا لتأكيــد ســالمة المعلومــات الــواردة فــي الرســالة 
ــي  ــكلها النهائ ــي ش ــى ف ــرة األول ــه للم ــئت في ــذي انش ــت ال ــذ الوق ــة من االلكتروني

ــي. ــتند او ســجل الكترون كمس

 ويكــون معيــار تقديــر ســالمة المعلومــات هــو تحديــد مــا إذا كانــت قــد بقيــت 
مكتملــة ودون تغييــر، باســتثناء ايــة اضافــة او تظهيــر او تغييــر يطــرأ اثنــاء الوضع 

العــادي لإلبــالغ والتخزيــن والعــرض.

وتقــدر درجــة االعتــداد المطلــوب علــى ضــوء الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه 
المعلومــات، وعلــى ضــوء الطــروف ذات الصلة.

2 - إذا كانــت الرســالة تســمح بعــرض الملومــات المطلــوب تقديمهــا متــى طلــب 
ذلك.

سابعا: قبول وحجية البينة االلكترونية

المادة )10(

ــل  ــع االلكترونــي كدلي ــة او التوقي ــول الرســالة االلكتروني 1 - ال يحــول دون قب
إثبــات:
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أ - ان تكون الرسالة او التوقيع قد جاء في شكل الكتروني.

ــا او فــي شــكله االصلــي، متــى  ب - ان تكــون الرســالة او التوقيــع ليــس اصلي
كانــت هــذه الرســالة او التوقيــع االلكترونــي أفضــل دليــل بدرجــة معقولــة ان يحصل 

عليــه الشــخص الــذي يستشــهد به.

2 - فــي تقديــر حجيــة المعلومــات االلكترونيــة فــي االثبــات، تراعــى العناصــر 
اآلتيــة:

أ - مــدى إمكانيــة اإلعتــداد بالطريقــة التــي تــم بهــا تنفيــذ واحــدة او اكثــر مــن 
عمليــات إدخــال المعلومــات او انشــائها او تجهيزهــا او تخزينهــا او تقديمهــا او 

ــالها. ارس

ــى  ــة عل ــي المحافظ ــخدمت ف ــي اس ــة الت ــداد بالطريق ــة االعت ــدى إمكاني ب - م
ــات. ــالمة المعلوم س

ج - مدى إمكانية االعتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفا.

د - مدى إمكانية االعتداد بالطريقة التي تم بها التأكد من هوية المنشئ.

هـ - اي عنصر آخر يتصل بالموضوع.

3 - ما لم يتم إثبات عكس ذلك، يفترض ان التوقيع االلكتروني المحمي:

أ - يمكن االعتداد به.

ب - هو توقيع الشخص الذي تكون له صله به.

ــة  ــالة االلكتروني ــاد الرس ــع او اعتم ــة توقي ــخص بني ــك الش ــه ذل ــد وضع ج - ق
ــا. ــه إصداره ــوب الي المنس



قانون المعامالت والتجارة االلكترونية االتحادي

- 16 -

4 - ما لم إثبات عكس ذلك يفترض ان السجل االلكتروني المحمي:

أ - لم يتغير منذ ان أنشئ.

ب - معتد به.

الفصل الرابع

المعامالت االلكترونية

اوال: إنشاء العقود صحتها

المادة )11(

ــا  ــا او كلي ــول جزئي ــر عــن االيجــاب والقب ــد يجــوز التعبي 1 - ألغــراض التعاق
ــة. ــلة االلكتروني بواســطة المراس

2 - ال يفقــد العقــد صحتــه او قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد انــه تــم بواســطة مراســلة 
ــة واحــدة او اكثــر. الكتروني

ثانيا: المعامالات االلكترونية المؤتمتة

المادة )12(

ــة نظامــي  ــة متضمن ــة مؤتمت ــن وســائط الكتروني ــد بي ــم التعاق 1 - يجــوز ان يت
معلومــات الكترونيــة او اكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقا للقيــام بذلــك، ويكــون 

التعـاقـــد صحيحــا ونافـــذا ومنتجــا الثــاره القانـــونية حتــى فــي حـــال عــــدم التدخــل
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 الشــخصي او المباشــر الي شــخص طبيعــي فــي عمليــة إبــرام العقــد فــي هــذه 
االنظمــة.

ــوزة  ــت بح ــي مؤتم ــات الكترون ــام معلوم ــن نظ ــد بي ــم التعاق ــوز ان يت 2 - يج
شــخص طبيعــي او معنــوى وبيــن شــخص طبيــع آخــر إذا كان االخيــر يعلــم أو مــن 

ــا. ــذه تلقائي ــم ان ذلــك النظــام ســيتولى إبــرام العقــد ان تنفي المفتــرض ان يعل

ثالثا: اإلسناد

المادة )13(

1 - تعتبــر الرســالة االلكترونيــة صــادرة عــن المنشــئ إذا كان هــو الــذي 
اصدرهــا بنفســه.

ــة  ــالة االلكتروني ــر الرس ــه، تعتب ــل الي ــئ والمرس ــن المنش ــة بي ــي العالق 2 - ف
ــلت: ــئ إذا ارس ــن المنش ــادرة ع ص

أ - مــن شــخص لــه صالحيــة التصــرف نيابــة عــن المنشــئ فيمــا يتعلق بالرســالة 
اإللكترونية.

ب - مــن نظــام معلومــات مؤتمــت ومبرمــج للعمــل تلقائيــا مــن قبــل المنشــئ، 
او نيابــة عنــه.

ــه ان يعتبــر  ــه، يحــق للمرســل إلي ــة بيــن المنشــئ والمرســل إلي 3 - فــي العالق
الرســالة االلكترونيــة قــد صــدرت عــن المنشــئ، وان يتصــرف علــى اســاس هــذا 

ــراض: االفت

أ - إذا طبــق المرســل اليــه تطبيقــا صحيحــا، إجــراء ســبق ان وافــق عليــه 
المنشــئ مــن أجــل التأكــد مــن ان الرســالة االلكترونيــة قــد صــدرت عــن المنشــئ 

ــذا الغــرض. له
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ــه، ناتجــة عــن  ــة، كمــا تســلمها المرســل الي ب - إذا كانــت الرســالة االلكتروني
ــن  ــئ م ــل للمنش ــاي وكي ــئ أو ب ــه بالمنش ــم عالقت ــن بحك ــخص تمك ــات ش تصرف
الوصــول الــى طريقــة يســتخدمها المنشــئ الثبــات ان الرســالة االلكترونيــة صــادرة 

عنــه.

4 - ال تسري احكام الفقرة ) 3 ( من هذه المادة:

ــه إخطــارا مــن المنشــئ  ــه المرســل الي ــذي تســلم في ــارا مــن الوقــت ال أ - اعتب
يفيــد بــأن الرســالة اإللكترونيــة لــم تصــدر عنــه، ويشــترط فــي هــذه الحالــة ان يكــون 
قــد اتيــح للمرســل اليــه وقــت كاف للتصــرف علــى اســاس مــا ورد فــي االخطــار.

ب - إذا علــم المرســل إليــه او كان يفتــرض فيــه ان يعلــم ان الرســالة االلكترونيــة 
لــم تصــدر عــن المنشــئ، وذلــك إذا مــا بــذل عنايــة معقولــة او اســتخدم اي اجــراء 

متفــق عليــه مــع المنشــئ.

ــة  ــه ان يعتبــر الرســالة االلكتروني ج - إذا كان مــن غيــر المعقــول للمرســل إلي
صــادرة عــن المنشــئ او ان يتصــرف علــى اســاس هــذا االفتــراض.

ــا صــادرة عــن  ــر انه ــة صــادرة او تعتب ــا تكــون الرســالة االلكتروني 5 - عندم
ــه ان يتصــرف علــى اســاس هــذا  المنشــئ او عندمــا يكــون مــن حــق المرســل الي
االفتــراض وفقــا للفقــرات ) 1 ( و ) 2 ( و ) 3 ( مــن هــذه المــادة، يحــق للمرســل 
ــة  ــالة االلكتروني ــر ان الرس ــئ ان يعتب ــن المنش ــه وبي ــة بين ــار العالق ــي إط ــه ف إلي
المســتلمة هــي الرســالة التــي قصــد المنشــئ ان يرســلها، وان يتصــرف علــى هــذا 

االســاس.

ــة يســتلمها  ــر كل رســالة الكتروني ــه الحــق فــي ان يعتب 6 - يكــون للمرســل الي
ــرة ) 7 ( مــن  رســالة مســتقلة وان يتصــرف علــى هــذا االســاس، وال تنطبــق الفق
هــذه المــادة متــى علــم المرســل اليــه او كان عليــه ان يعلــم – إذا بــذل عنايــة معقولــة 
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او اســتخدم اي اجــراء متفــق عليــه مــع المنشــئ - ان الرســالة االلكترونيــة كانــت 
نســخة ثانيــة.

7 - ال يكــون للمرســلة اليــه الحــق فــي االفتراضــات واالســتنتاجات الــواردة فــي 
الفقرتيــن ) 5 ( و ) 6 ( مــن هــذه المــادة متــى علــم او كان عليــه ان يعلــم إذا بــذل 
عنايــة معقولــة او اســتخدم إجــراء متفقــا عليــه بــأن البــث قــد أســفر عــن أي خطــأ 

فــي الرســالة االلكترونيــة كمــا اســتلمها.

رابعا: االقرار باالستالم

المادة )14(

1 - تســري أحــكام الفقــرات ) 2 ( و ) 3 ( و ) 4 ( مــن هــذه المــادة عندمــا يكــون 
المنشــئ قــد طلــب مــن المرســل اليــه او اتفــق معــه، قبــل او عنــد توجيــه الرســالة 

االلكترونيــة، علــى توجيــه إقــرار باســتالمها.

ــم يكــن المنشــئ قــد اتفــق مــع المرســل اليــه علــى ان يكــون االقــرار  2 - إذا ل
ــرار باالســتالم عــن  ــة، يجــوز االق ــة معين ــن او بطريق ــق شــكل معي باالســتالم وف

ــق: طري

ــه، ســواء كانــت بوســيلة الكترونيــة او  أ - أيــة رســالة مــن جانــب المرســل الي
ــة وســيلة أخــرى. ــة او بأي مؤتمت

ب - اي ســلوك مــن جانــب المرســل اليــه يفيــد انــه قــد أخطــر المنشــئ باســتالم 
الرســالة االلكترونيــة.

3 - إذا كان المنشــئ قــد ذكــر ان الرســالة االلكترونيــة مشــروطة بتلقــي إقــرار 
باالســتالم فــال يترتــب عليهــا اي اثــر قانونــي حتــى يتســلم المنشــئ اإلقــرار.
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4 - إذا طلــب المنشــئ إقــرارا باالســتالم دون ان يذكــر ان الرســالة االلكترونيــة 
مشــروطة بتلقــي إقــرار باالســتالم خــالل الوقــت المحــدد او المتفــق عليــه أو خــالل 
مــدة معقولــة، إذا لــم يكــن قــد تــم تحديــد وقــت معيــن او متفــق عليــه، فــإن للمنشــئ:

أ - ان يوجــه الــى المرســل اليــه اخطــارا يفيــد انــه لــم يتلــق اي إقــرار باالســتالم 
ويحــدد فيــه وقتــا معقــوال يتعيــن خاللــه تلقــي االقــرار.

ب - إذا لــم يــرد االقــرار باالســتالم خــالل الوقــت المحــدد فــي البنــد ) أ ( مــن 
هــذه الفقــرة يكــون للمنشــئ ان يعامــل الرســالة االلكترونيــة وكانهــا لــم ترســل، او 

ان يلجــأ الــى ممارســة ايــة حقــوق أخــرى قــد تكــون لــه.

5 - إذا تلقــى المنشــئ إقــرارا مــن المرســل اليــه بأنــه قــد اســتلم الرســالة 
االلكترونيــة فــإن ذلــك يكــون دليــال علــى االســتالم إال إذا قــدم المرســل اليــه 
ــالة  ــى ان الرس ــا عل ــراض ضمن ــذا االفت ــك، وال ينطــوي ه ــى عكــس ذل ــال عل دلي
االلكترونيــة التــي ارســلت مــن المنشــئ تتطابــق وفحــوى الرســالة التــي وردت إليــه 

ــه. ــن المرســل الي م

ــالة  ــى ان الرس ــئ عل ــى المنش ــرد إل ــذي ي ــتالم ال ــرار باالس ــص اإلق 6 - إذا ن
ــا او  ــق عليه ــواء المتف ــة، س ــروط الفني ــتوفت الش ــد اس ــة ق ــة ذات الصل االلكتروني
المحــددة فــي المعاييــر المعمــول بهــا، فإنــه يفتــرض، ان تلــك الشــروط قــد اســتوفيت 

مــا لــم يثبــت العكــس.

ــذه  ــإن ه ــة، ف ــالة االلكتروني ــتالم الرس ــال او اس ــق بإرس ــا تعل ــتثناء م 7 - باس
المــادة ال تســري علــى اآلثــار القانونيــة التــي قــد تنتــج عــن الرســالة االلكترونيــة او 

االقــرار باالســتالم.
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خامسا: زمان ومكان إرسال واستالم الرسائل االلكترونية

المادة )15(

أوال: ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك:

1 - يكــون إرســال الرســالة اإللكترونيــة قــد تــم عندمــا تدخــل نظــام معلومــات 
ال يخضــع لســيطرة المنشــئ او الشــخص الــذي ارســل الرســالة نيابــة عــن المنشــئ.

2 - يتحدد وقت استالم الرسالة االلكترونية على النحو اآلتي:

ــن نظــام معلومــات لغــرض اســتالم الرســالة  ــد عي ــه ق أ - إذا كان المرســل الي
االلكترونيــة يكــون االســتالم قــد تــم وقــت دخــول الرســالة االلكترونيــة نظــام 
المعلومــات المعيــن او وقــت اســتخراح المرســل اليــه الرســالة االلكترونيــة اذا كانت 
قــد ارســلت الــى نظــام معلومــات تابــع لــه غيــر نظــام المعلومــات المعيــن الســتقبال 

الرســالة.

ب - إذا لــم يعيــن المرســل اليــه نظــام معلومــات، يقــع االســتالم عندمــا تدخــل 
الرســالة االلكترونيــة نظــام معلومــات تابــع للمرســل اليــه.

ثانيــا: يســري البنــد ) 2 ( مــن ) أوال ( مــن هــذه المــادة رغــم اختــالف المــكان 
الــذي يوجــد فيــه نظــام المعلومــات عــن المــكان الــذي يعتبــر ان الرســالة االلكترونية 

اســتملت فيــه بموجــب الفقــرة ) ثالثــا ( مــن هــذه المــادة.

ــك، تعتبــر الرســالة  ــه علــى غيــر ذل ــم يتفــق المنشــئ والمرســل الي ــا: مــا ل ثالث
ــا  ــل المنشــئ وانه ــر عم ــه مق ــع في ــذي يق ــكان ال ــن الم ــد ارســلت م ــة ق االلكتروني

ــه. ــر عمــل المرســل الي ــه مق ــع في ــذي يق ــي المــكان ال اســتملت ف

رابعا: في تطبيق أحكام هذه المادة:
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أ - إذا كان للمنشــئ او المرســل اليــه اكثــر مــن مقــر عمــل واحــد، يكــون مقــر 
العمــل هــو المقــر االوثــق عالقــة بالمعاملــة المعنيــة، او مقــر العمــل الرئيســي إذا لــم 

توجــد مثــل هــذه المعاملــة.

ب - إذا لــم يكــن للمنشــئ اوالمرســل اليــه مقــر عمــل، يشــار الــى محــل اقامتــه 
المعتــاد.

ــره  ــي مق ــاري، يعن ــخص االعتب ــق بالش ــا يتعل ــاد فيم ــة المعت ــر االقام ج - مق
ــه. ــس في ــذي تأس ــر ال ــي أو المق الرئيس
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الفصل الخامس

السجالت والتوقيعات االلكترونية المحمية

أوال: السجالت االلكترونية المحمية

المادة )16(

ــوص  ــة، منص ــق محكم ــراءات توثي ــق إج ــة تطبي ــة صحيح ــم بطريق 1 - إذا ت
عليهــا فــي القانــون او معقولــة تجاريــا ومتفــق عليهــا بيــن الطرفيــن، علــى ســجل 
الكترونــي للتحقــق مــن انــه لــم يتــم تغييــره منــذ وقــت معيــن مــن الزمــن، فــإن هــذا 
الســجل يعامــل كســجل الكترونــي محمــي منــذ ذلــك الوقــت الــى الوقــت الــذي يتــم 

فيــه التحقــق.

2 - فــي تطبيــق أحــكام هــذه المــادة والمــادة ) 17 ( مــن هــذا القانــون، فــي مجــال 
ــك  ــا، ينظــر لتل ــة تجاري ــة معقول ــق المحكم ــراءات التوثي ــت إج ــا إذا كان ــر م تقري

االجــراءات فــي الظــروف التجاريــة وقــت اســتخدامها بمــا فــي ذلــك:

أ - طبيعة المعاملة.

ب - خبرة ومهارة االطراف.

ج - حجم المعامالت المماثلة التي قام بها اي من الطرفين او كالهما.

د - وجود إجراءات بديلة وتكلفتها.

هـ - االجراءات المستخدمة عموما في انواع مماثلة من المعامالت.
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ثانيا: التوقيع االلكتروني المحمي

المادة )17(

ــن  ــن الممك ــي إذا كان م ــي محم ــع الكترون ــه توقي ــى ان ــع عل ــل التوقي 1 - يعام
التحقــق مــن خاليــا تطبيــق إجــراءات توثيــق محكمــة، منصـــوص عليهـــا فــي هــذا 

القانــون او معقولــة تجاريــا ومتفــق عليهــا بيــن الطرفيــن مــن ان التوقيــع 
االلكترونــي كان فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه:

أ - ينفرد به الشخص الذي استخدمه.

ب - ومن الممكن ان يثبت هوية ذلك الشخص.

ج - وان يكــون تحــت ســيطرته التامــة ســواء بالنســبة النشــائه او وســيلة 
اســتعماله وقــت التوقيــع.

د - ويرتبــط بالرســالة االلكترونيــة ذات الصلــة بــه بطريقــة توفــر تأكيــدا يعتمــد 
عليــه حــول ســالمة التوقيــع، بحيــث إذا تــم تغييــر الســجل االلكترونــي فــان التوقيــع 

االلكترونــي يصبــح غيــر محمــي.

2 - يعتبــر االعتمــاد علــى التوقيــع االلكترونــي المحمــى معقــوال مــا لــم يثبــت 
العكــس.

ثالثا: االعتماد على التوقيعات وشهادات المصادقة االلكترونية

المادة )18(

1 - يحــق للشــخص ان يعتمــد علــى التوقيــع االلكترونــي او شــهادة المصادقــة 
االلكترونيــة الــى المــدى الــذي يكــون فيــه مثــل هــذا االعتمــاد معقــوال.
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2 - عندمــا يكــون التوقيــع االلكترونــي معــززا بشــهادة مصادقــة الكترونيــة، فان 
الطــرف الــذي يعتمــد علــى ذلــك التوقيــع يتحمــل نتائــج إخفاقــه فــي اتخــاذ الخطــوات 
ــة او  ــت معلق ــا إذا كان ــهادة، وم ــاذ الش ــة ونف ــن صح ــد م ــة للتأك ــة الالزم المعقول

ملغــاة، ومــن مراعــاة ايــة قيــود فيمــا يتعلــق بشــهادة المصادقــة االلكترونيــة.

3 - لتقريــر مــا إذا كان مــن المعقــول لشــخص ان يعتمــد علــى توقيــع الكترونــي 
او شــهادة المصادقــة االلكترونيــة، يؤخــذ فــي االعتبــار بالعوامــل اآلتيــة:

أ - طبيعة المعاملة المعنية التي قصد تعزيزها بالتوقيع االلكتروني.

ب - قيمــة او اهميــة المعاملــة المعنيــة اذا كان ذلــك معلومــا للطــرف الــذي يعتمــد 
علــى التوقيــع االلكتروني.

ــهادة  ــي او ش ــع االلكترون ــى التوقي ــد عل ــذي اعتم ــخص ال ــا اذا كان الش ج - م
المصادقــة االلكترونيــة، قــد اتخــذ خطــوات مناســبة ليقــرر مــدى امكانيــة االعتمــاد 

ــة. ــة االلكتروني ــع االلكترونــي او شــهادة المصادق ــى التوقي عل

د - مــا إذا كان الطــرف الــذي اعتمــد علــى التوقيــع االكترونــي قــد اتخــذ خطوات 
مناســبة للتحقــق مــن ان التوقيــع االلكترونــي معــزز بشــهادة مصادقــة الكترونيــة او 

كان مــن المتوقــع ان يكــون كذلــك.

ــهادة  ــي او ش ــع االلكترون ــى التوقي ــد عل ــذي اعتم ــرف ال ــا اذا كان الط هـــ- م
المصادقــة االلكترونيــة، قــد علــم او كان عليــه ان يعلــم ان التوقيــع االلكترونــي او 

ــت. ــا او الغي ــم االخــالل به ــد ت ــة ق ــة االلكتروني شــهادة المصادق

ــى  ــد عل ــذي اعتم ــرف ال ــئ والط ــن المنش ــابق بي ــل الس ــاق او التعام و - االتف
التوقيــع االلكترونــي او شــهادة المصادقــة االلكترونيــة، او اي عــرف تجــاري ســائد 

فــي هــذا الشــأن.

ز - اي عامل آخر ذي صلة.
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4 - إذا كان االعتمــاد علــى التوقيــع االلكترونــي او شــهادة المصادقة االلكترونية 
غيــر معقــول فــي ضــوء الظــروف المحيطــة بالنظــر للعوامــل المذكــورة فــي الفقــرة 
ــع االلكترونــي او  ــى التوقي ــذي اعتمــد عل ــان الطــرف ال ــادة، ف ) 2 ( مــن هــذه الم
شــهادة المصادقــة االلكترونيــة يتحمــل مخاطــر عــدم صحــة ذلــك التوقيــع او تلــك 

الشــهادة مــا لــم يثبــت العكــس.

رابعا: واجبات الموقع
المادة )19(

أوال: يجب على الموقع:

1 - عدم استخدام أداة توقيعه استخداما غير قانوني.

ــر  ــتخداما غي ــه اس ــتخدام اداة توقيع ــادي اس ــة لتف ــة معقول ــارس عناي 2 - ان يم
ــرح به. مص

3 - ان يخطر االشخاص المعنيين بدون تأخير غير مبرر، وذلك في حالة:

ــة  ــي درج ــبهة ف ــا يثيرالش ــت لم ــد تعرض ــه ق ــان اداة توقيع ــع ب ــم الموق أ - عل
ــا. امانه

ب - او اذا تبيــن مــن داللــة الظــروف المعروفــة لديــه مــا يرجــح ان تكــون اداة 
التوقيــع قــد تعرضــت لمــا يثيــر الشــبهة فيهــا.

4 - ان يمــارس عنايــة معقولــة لضمــان دقــة واكتمــال كل مــا يقدمــه مــن 
ــة طــوال  ــة بشــهادة المصادقــة االلكتروني ــة ذات صل بيانــات وتصريحــات جوهري
مــدة ســريانها، وذلــك فــي الحــاالت التــي تســتلزم فيهــا اداة التوقيــع اســتخدام هــذه 

ــهادة. الش

ثانيا: يكــــون الموقع مســئوال عـــن تقصــــيره في استيفــــاء متطلبات الفقـــــرة ) 
أوال ( مــن هــذه المــادة.
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الفصل السادس

االحكام المتصلة بشهادات المصادقة االلكترونية وخدمات 
التصديق 

أوال: مراقب خدمات التصديق

المادة )20(

الغــراض هــذا القانــون يعيــن بقــرار مــن مجلــس الوزراء جهــة لمراقبــة خدمات 
التصديــق وعلــى وجــه الخصــوص الغــراض ترخيــص وتصديــق ومراقبــة انشــطة 

مــزودي خدمــات التصديــق واالشــراف عليها.

ثانيا: واجبات مزود خدمات التصديق

المادة )21(

أوال: يجب على مزود خدمات التصديق:

أ - ان يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها بشأن ممارسته لنشاطه.

ب - ان يمــارس عنايــة معقولــة لضمــان دقــة واكتمــال مــا يقدمــه مــن بيانــات 
جوهريــة ذات صلــة بشــهادة المصادقــة االلكترونيــة او مدرجــة فيهــا طيلة ســريانها.

ج - ان يوفــر وســائل يكــون مــن المعقــول الوصــول اليهــا وتمكــن الطــرف الــذي 
يعتمــد علــى خدماتــه مــن التأكد مــن اآلتي:

1 - هوية مزود خدمات التصديق.

2 - ان الشــخص المعينــة هويتــه فــي شــهادة المصادقــة االلكترونيــة، لديــه 
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الســيطرة فــي الوقــت المعنــي علــى اداة التوقيــع المشــار اليهــا فــي هــذه الشــهادة.

3 - الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع.

ــن  ــتخدم م ــي يجــوز ان تس ــة الت ــى الغــرض او القيم ــود عل ــة قي 4 - وجــود اي
ــع. ــا اداة التوقي اجله

5 - ما إذا كانت اداة التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة.

6 - ما إذا كان للموقع وسيلة العطاء إخطار بموجب هذا القانون.

7 - ما إذا كان هناك وسيلة مناسبة لالبالغ عن الغاء التوقيع.

ــع  ــان اداة التوقي ــار ب ــم إخط ــن تقدي ــم م ــن تمكنه ــيلة للموقعي ــر وس د - ان يوف
ــع يمكــن  ــر الشــبهة، وان يضمــن توافــر خدمــة الغــاء للتوقي ــد تعرضــت لمــا يثي ق

ــت المناســب. ــي الوق ــتخدامها ف اس

هـــ - ان يســتخدم فــي اداء خدماتــه نظمــا وأجـــراءات ومــوارد بشــرية جديــرة 
بالثقــة.

ــي  ــل ف ــق اذا كان يعمـ ــدمات التصدي ــب خـ ــن مراق ــا م ــون مرخص و - ان يك
الدولــة.

ــرة  ــة نظــم او اجــراءات او مــوارد بشــرية جدي ــا: لتقريــر مــا إذا كانــت اي ثاني
بالثقــة، الغــراض الفقــرة ) 1 / هـــ ( الســابقة، يتعيــن االخـــذ باالعتبــارات اآلتيــة:

أ - المــوارد الماليــة والبشــرية بمــا فــي ذلــك توافــر الموجــودات داخــل منطقــة 
االختصــاص.

ب - مدى الثقة في برامج واجهزة الحاسب اآللي.
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ــات  ــة وطلب ــة االلكتروني ــهادات المصادق ــدار ش ــة وإص ــراءات معالج ج - إج
ــجالت. ــاظ بالس ــهادات واالحتف ــذه الش ــى ه ــول عل الحص

د - توفــر المعلومــات الخاصــة بالموقعيــن المحدديــن فــي شــهادات المصادقــة 
خدمــات  علــى  المعتمــدة  لأطــراف  المعلومــات  توفيــر  االلكترونيــة، وكذلــك 

التصديــق.

هـ - انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب جهلة مستقلة.

ــات  ــزود خدم ــن م ــاد، او م ــة اعتم ــن جه ــة او م ــن الدول و - وجــود إعــالن م
التصديــق بشــأن وجــود مــا ذكــره او االلتــزام بــه.

ز - مــدى خضــوع مــزود خدمــات التصديــق لالختصــاص القضائــي لمحاكــم 
الدولــة.

ح - مــدى التناقــض بيــن القانــون المطبــق علــى اعمــال مــزود خدمــات التصديق 
وقوانيــن الدولة. 

ثالثا: يجب ان تحدد شهادة المصادقة االلكترونية ما يأتي:

أ - هوية مزود خدمات التصديق.

ب - ان الشــخص المعينــة هويتــه فــي شــهادة المصادقــة االلكترونيــة لديــه 
الســيطرة فــي الوقــت المعنــي علــى اداة التوقيــع المشــار اليهــا فــي هــذه الشــهادة.

ج - ان اداة التوقيــع كانــت ســارية المفعــول فــي او قبــل تاريــخ إصــدار شــهادة 
المصادقــة االلكترونيــة.

ــوز ان  ــي يج ــة الت ــرض او القيم ــى الغ ــود عل ــة قي ــاك اي ــت هن ــا إذا كان د - م
تســتخدم مــن اجلهــا اداة التوقيــع او شــهادة المصادقــة االلكترونيــة.
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هـــ - مــا اذا كانــت هنــاك ايــة قيــود علــى نطــاق او مــدى المســئولية التــي قبلهــا 
مــزود خدمــات التصديــق تجــاه اي شــخص.

رابعــا: اذا حدثــت ايــة اضــرار نتيجــة لعدم صحــة شــهادة المصادقــة االلكترونية 
او نتيجــة الي عيــب فيهــا، يكــون مــزود خدمــات التصديــق مســئوال عــن الخســائر 

ــي يتكبدها: الت

أ – كل طــرف تعاقــد مــع مــزود خدمــات التصديــق حــول تقديم شــهادة المصادقة 
اإللكترونية.

ب – أي شــخص اعتمــد بصــورة معقولــة علــى شــهادة المصادقــة اإللكترونيــة 
التــي أصدرهــا مــزود خدمــات التصديــق.

خامســا: ال يكــون مــزود خدمــات التصديــق مســئوال عــن أي ضــرر فــي 
اآلتيتيــن:  الحالتيــن 

أ - اذا ادرج فــي شــهادة المصادقــة االلكترونيــة بيانــا يقيــد نطــاق ومــدى 
مســئوليته تجــاه اي شــخص ذي صلــة، وفقــا للالئحــة التــي تصــدر فــي هـــذا الشــأن.

ب - اذا اثبــت انــه لــم يرتكــب اي خطــأ او اهمــال، او ان الضــرر قــد نشــأ عــن 
ســبب أجنبــي ال يــد لــه فيــه.

ثالثا: تنظيم عمل مزودي خدمات التصديق

المادة )22(

يصــدر الوزيــر بنــاء علــى اقتــراح المراقــب اللوائــح الخاصــة بتنظيــم وترخيص 
ــا  ــك م ــي ذل ــا ف ــة، بم ــي الدول ــون ف ــن يعمل ــق الذي عمــل مــزودي خدمــات التصدي

يأتــي:
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وممثليهــم  التصديــق  خدمــات  مــزودي  ترخيــص  وتجديــد  ترخيــص   -  1
بهــا. المتعلقــة  والمســائل  التراخيــص  هــذه  وتجديــد  المفوضيــن 

2 - انشــطة مــزودي خدمــات التصديــق، ويشــمل ذلــك طريقــة ومــكان اســلوب 
الحصــول علــى اعمالهــم وجــذب الجمهــور لهــا.

3 - المعاييــر والقواعــد التــي يتعيــن علــى مــزودي خدمــات التصديــق المحافظــة 
عليهــا واتباعهــا فــي اعمالهم.

4 - تحديــد المعاييــر المناســبة فيمــا يتعلــق بمؤهــالت وخبــرة مــزودي خدمــات 
التصديــق وتدريــب فــي اعمالهــم.

5 - تحديد شروط ادارة االعمال التي يقوم بها مزود خدمات التصديق.

6 - تحديــد محتويــات وتوزيــع المــواد واالعالنــات المكتوبــة او المطبوعــة 
او المرئيــة والتــي يجــوز ان يوزعهــا أو يســتخدمها اي شــخص فيمــا يتعلــق بايــة 

ــاح رقمــي. ــة او مفت ــة الكتروني شــهادة مصادق

7 - تحديد شكل ومحتوى اية شهادة مصادقة الكترونية او مفتاح رقمي.

ــا  ــظ به ــي يحتف ــابات الت ــي الحس ــا ف ــب تدوينه ــي يج ــل الت ــد التفاصي 8 - تحدي
ــق. ــات التصدي ــزود خدم م

9 - المؤهــالت الواجــب توافرهــا فــي مدققــي حســابات مــزودي خدمــات 
التصديــق.

10 - وضــع قواعــد الالزمــة لتنظيــم التفتيــش والتدقيــق علــى اعمــال مــزودي 
خدمــات التصديــق.

11 - شــروط إنشــاء وتنظيــم اي نظــام الكترونــي بواســطة مــزود خدمــات 
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ــن،  ــرده او باالشــتراك مــع مــزودي خدمــات تصديــق آخري ــق، ســواء بمف التصدي
وفــرض وتغييــر تلــك الشــروط او القيــود وفقــا القتــراح المراقــب وبالتنســيق مــع 

الجهــات ذات االختصــاص.

12 - الطريقــة التــي يديــر بهــا الحاصــل علــى الترخيــص معامالته مــع عمالئه، 
وكذلــك عنــد تعــارض مصالحــه مــع مصالحهــم، وواجباتــه تجاههــم فيمــا يتصــل 

بشــهادات المصادقــة االلكترونيــة الرقميــة.

13 - اقتــراح الرســوم التــي يجــب اســتيفاؤها فيمــا يتصــل بــأي امــر مطلــوب 
بموجــب احــكام هــذه المــادة ويصــدر بهــذه الرســوم قــرار مــن مجلــس الــوزراء.

14 - وضع أية نماذج ألغراض تطبيق هذه المادة.

ــي  ــد ترخ ــة قواع ــى مخالف ــررة عل ــزاءات المق ــة والج ــات المالي 15 - الغرام
ــق. ــات التصدي ــزودي خدم ــل م ــم عم وتنظي
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الفصل السابع

االعترافات بشهادات المصادقة االلكترونية

 والتوقيعات االلكترونية االجنبية

المادة )23(

1 - لتقريــر مــا إذا كانــت شــهادة المصادقــة االلكترونيــة او التوقيــع االلكترونــي 
نافــذا قانونــا، ال يؤخــذ فــي االعتبــار المــكان الــذي صــدرت فيــه هــذه الشــهادة او 
ــل  ــر عم ــه مق ــد في ــذي يوج ــي ال ــاص القضائ ــي، وال باالختص ــع االلكترون التوقي

الجهــة التــي اصــدرت هــذه الشــهادة أو التوقيــع االلكترونــي.

2 - تعتبــر شــهادة المصادقــة االلكترونيــة التــي يصدرهــا مــزود خدمــات 
ــة صــادرة مــن مــزودي خدمــات  ــة الكتروني التصديــق االجانــب، كشــهادة مصادق
ــزودي  ــات م ــت ممارس ــون، إذا كان ــذا القان ــب ه ــون بموج ــن يعمل ــق الذي التصدي
خدمــات التصديــق االجانــب ذات مســتوى مــن الوثــوق يــوازي علــى االقــل 
ــه المــادة ) 20 ( مــن مــزودي خدمــات التصديــق العامليــن  ــذي تتطلب المســتوى ال
بموجــب هــذا القانــون، ومــع االخــذ فــي االعتبــار المعــــايير الدوليــة المعتــرف بهــا.

ــة  ــن الخاص ــروط القواني ــتوفي ش ــي تس ــات الت ــراف بالتوقيع ــوز االعت 3 - يج
ــذا  ــا الحــكام ه ــات الصــادرة وفق ــي مســتوى التوقيع ــا ف ــة أخــرى، واعتباره بدول
القانــون، إذا اشــترطت قوانيــن الدولــة االخــرى مســتوى مــن االعتمــاد علــى 
التوقيعــات يــوازي علــى االقــل المســتوى الــذي يشــترطه هــذا القانــون لتلــك 

التوقيعــات.

4 - يتعيــن بشــان االعتــراف بشــهادات المصادقــة االلكترونيــة والتوقيعــات 
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االلكترونيــة االجنبيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن ) 2 ( و ) 3 ( الســابقتين، 
النظــر الــى العوامــل الــواردة فــي الفقــرة ) 2 ( مــن المــادة ) 21 ( مــن هــذا القانــون.

5 - لتقريــر مــا إذا كان التوقيــع االلكترونــي او شــهادة المصادقــة االلكترونيــة 
نافــذة قانونيــا، يتعيــن ان يؤخــذ باالعتبــار اي اتفــاق بيــن الطرفيــن حــول المعاملــة 

التــي يســتخدم فيهــا ذلــك التوقيــع او الشــهادة.

6 - استثناء من احكام الفقرتين ) 2 (، ) 3 ( السابقتين:

أ - يجــوز لالطــراف فــي المعامــالت التجاريــة والمعامــالت االخــرى ان يتفقــوا 
علــى اســتخدام مــزودي خدمــات تصديــق معينيــن او فئــة معينــة منهــم او فئــة معينــة 
مــن شــهادات المصادقــة االلكترونيــة وذلــك فيمــا يتصــل بالرســائل او التوقيعــات 

االلكترونيــة المقدمــة لهــم.

ب - وفــي الحــاالت التــي يتفــق فيهــا االطــراف فيمــا بينهــم علــى اســتخدام انــواع 
معينــة مــن التوقيهــات او الشــهادات المصادقــة االلكترونيــة فــان هــذا االتفــاق يعتبــر 
كافيــا الغــراض االعتــراف المتبــادل باالختصاصــات القاضيــة للــدول التــي تتبعهــا 
هــذه االطــراف، شــريطة اال يكــون مثــل هــذا االتفــاق غيــر مشــروع وفقــا الحــكام 

القوانيــن المطبقــة فــي الدولــة.
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الفصل الثامن

االستخدام الحكومي للسجالت والتوقيعات االلكترونية

المادة )24(

ــم  ــا بحك ــال المنوطــة به ــي نطــاق اداء االعم ــة ف 1 - يجــوز للجهــات الحكومي
ــي: ــا يأت ــوم بم ــون، ان تق القان

ــي شــكل  ــا ف ــاظ به ــائها او االحتف ــتندات او انش ــم المس ــداع او تقدي ــول إي أ - قب
ــة. ــجالت الكتروني س

ب - إصــدار اي إذن او ترخيــص او قــرار او موافقــة فــي شــكل ســجالت 
الكترونيــة.

ج - قبول الرسوم او اية مدفوعات اخرى في شكل الكتروني.

ــة  ــتريات الحكومي ــة بالمش ــات المتعلق ــتالم المناقص ــاءات واس ــرح العط د - ط
ــة. ــة الكتروني بطريق

2 - إذا قــررت الحكومــة تنفيــذ اي مــن االعمــال المذكــورة فــي الفقــرة ) 1 ( مــن 
هــذه المــادة، فيجــوز لهــا عندئــذ ان تحــدد:

أ - الطريقــة او الشــكل الــذي يتــم بواســطته انشــاء او ايــداع او حفــظ او تقديــم او 
اصــدار تلــك الســجالت االلكترونية.

ب - الطريقــة واالســلوب والكيفيــة واالجــراءات التــي يتــم بهــا طــرح العطــاءات 
واســتالم المناقصــات، وإنجــاز المشــتريات الحكومية.
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ــتخدم  ــتراط ان يس ــك اش ــي ذل ــا ف ــوب بم ــي المطل ــع االلكترون ــوع التوقي ج - ن
ــا آخــر. ــا محمي ــا او توقيعــا الكتروني المرســل توقيعــا رقمي

د - الطريقــة والشــكل الــذي يتــم بهمــا تثبيــت ذلــك التوقيــع علــى الســجل 
ــذي  ــق ال ــات التصدي ــزود خدم ــتوفيه م ــب ان يس ــذي يج ــار ال ــي والمعي االلكترون

ــداع. ــظ واالي ــتند للحف ــه المس ــدم ل يق

هـــ - عمليــات وإجــراءات الرقابــة المناســبة للتأكــد مــن ســالمة وامــن وســرية 
ــة او المدفوعــات او الرســوم. الســجالت االلكتروني

الرســال  حاليــا  محــددة  أخــرى  احــكام  او  شــروط  او  خصائــص  ايــة   - و 
ــة  ــجالت االلكتروني ــق بالس ــا يتعل ــا فيم ــك مطلوب ــة، إذا كان ذل ــتندات الورقي المس

والرســوم. بالمدفوعــات  الخاصــة 

المادة )25(

ال يجــوز ألي شــخص ان ينشــر شــهادة مصادقــة الكترونيــة تشــير الــى مــزود 
خدمــات تصديــق مــدرج اســمه فــي هــذه الشــهادة، اذ كان الشــخص يعلــم ان:

أ - مزود خدمات التصديق المدرج اسمه في هذه الشهادة لم يصدرها.

ب - الموقع المدرج اسمه في هذه الشهادة لم يقبلها.

ج - هــذه الشــهادة قــد ألغيــت او اوقفــت، اال اذا كان ذلــك النشــر بغــرض التحقــق 
مــن توقيــع الكترونــي او رقمــي تــم اســتعماله قبــل االيقــاف او االلغــاء.
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الفصل التاسع

العقوبات

المادة )26(

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســين الــف 
درهــم وال تزيــد علــى مائتيــن وخمســين الــف درهــم او باحــدى هاتيــن العقوبتيــن 
كل مــن انشــأ او نشــر او وفــر او قــدم ايــة شــهادة مصادقــة االلكترونيــة تتضمــن او 

تشــير الــى بيانــات غيــر صحيحــة مــع علمــه بذلــك.

المادة )27(

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســتة اشــهر وبالغرامــة التــي ال تزيــد 
علــى مائــة الــف درهــم او باحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن قــدم متعمــدا بيانــات 
غيرصحيحــة الــى مــزود خدمــات التصديــق بغــرض طلــب اســتصدار اوالغــاء او 

ــة. ــة الكتروني ــهادة مصادق ــاف ش ايق

المادة )28(

1 - يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة اشــهر والغرامــة التــي ال تقــل عــن 
ــا وال تزيــد علــى مائتــي الــف درهــم او باحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل  عشــرين الف
شــخص تمكــن بموجــب ايــة ســلطات ممنوحــة لــه فــي هــذا القانــون مــن االطــالع 
ــا  ــة، وافشــى اي علــى معلومــات فــي ســجالت او مســتندات او مراســالت الكتروني

مــن هــذه المعلومــات.

2 - يتســتثنى مــن احــكام الفقــرة ) 1 ( مــن هــذه المــادة حــاالت التصريــح 
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ــراءات  ــة إج ــذا الي ــون، أو تنفي ــذا القان ــذ ه ــراض تنفي ــم الغ ــي تت ــات الت بالمعلوم
قضائيــة.

المادة )29(

يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تزيــد علــى ســتة اشــهر وبالغرامــة التــي ال تزيــد علــى 
مائــة الــف درهــم او باحــدى هاتــي العقوبتيــن كل مــن ارتكــب فعــال يشــكل جريمــة 

بموجــب التشــريعات النافــذة، باســتخدام وســيلة الكترونيــة.

المادة )30(

ــم وال  ــرة آالف دره ــن عش ــل ع ــي ال تق ــة الت ــس او بالغرام ــب بالحب 1 - يعاق
تجــاوز مائــة الــف درهــم رؤســاء وأعضــاء مجالــس االدارات ومــدراء الشــخص 
ــوع  ــم بوق ــم او تســترهم او اي تصــرف آخــر منه ــاري إذا تســببوا بموافقته االعتب

مخالفــة الي حكــم مــن احــكام هــذا القانــون.

2 - يعاقــب موظــف الشــخص االعتبــاري بالحبــس او بالغرامــة التــي ال تقــل عن 
عشــرة آالف درهــم وال تزيــد علــى مائــة الــف درهــم اذا ارتكــب مخالفــة الحــكام 
ــد جــاءت  ــة ق ــه وثبــت ان هــذه المخالف ــذا ل ــح الصــادرة تنفي ــون او اللوائ هــذا القان

نتيجــة لتصرفــه او اهمالــه او موافقتــه او تســتره.

ــذه  ــن ) 1 ( و ) 2 ( مــن ه ــي اي مــن البندي ــة ف ــم باالدان ــة الحك ــي حال 3 - وف
المــادة يحكــم علــى الشــخص االعتبــاري الــذي يتبــع لــه المحكــوم عليهــم بغرامــة 

تعــادل الغرامــة المحكــوم بهــا علــى اي منهــم.

المادة )31(

للمحكمــة فــي حــاالت االدانــة بموجــب احــكام هــذا القانــون ان تقضــي بمصــادرة 
اآلالت واالدوات التــي اســتخدمت فــي ارتــكاب الجريمــة وذلــك دون إخــالل بحقوق 

الغيــر حســن النية.
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المادة )32(

ــس بموجــب  ــه بالحب ــم علي ــة الحك ــي حال ــي ف ــاد االجنب ــة بإبع تقتضــي المحكم
ــون. ــذا القان احــكام ه

المادة )33(

ال يخــل تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بايــة عقوبــة اشــد 
ينــص عليهــا فــي أي قانــون آخر.

الفصل العاشر

احـــكام ختاميـة

المادة )34(

يكــون لموظفــي الــوزارة والســلطة المحليــة المختصــة الذيــن يصــدر بتحديدهــم 
ــر  ــع الوزي ــاق م ــاف باالتف ــالمية واالوق ــؤون االس ــدل والش ــر الع ــن وزي ــرار م ق
ــذا  ــكام ه ــة الح ــع بالمخالف ــا يق ــات م ــي إثب ــي ف ــط القضائ ــوري الضب ــة مأم صف

القانــون واللوائــح الصــادرة تنفيــذا لــه.

المادة )35(

يصدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )36(

يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.



قانون المعامالت والتجارة االلكترونية االتحادي

- 40 -

المادة )37(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

                                                         خليفة بن زايد آل نهيان

                                                رئيس دولة االمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي

بتاريخ 30 ذي الحجة 1462هـ.

الموافق 30 يناير 2006 م.

تــم نشــر القانــون فــي عــدد الجريــدة الرســمية رقــم )442( – تاريــخ النشــر: 31/
يناير/2006م.
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مقدمة

العبودي���ة ش���ر قديم، لم تفلح البش���رية يف القض���اء عليه، رغم 
التقدم الحضاري الهائل الذي ش���هدته اإلنس���انية. فعلى الرغم من أننا 
نعي���ش اآلن يف القرن الحادي والعش���رين، ال زالت العبودية حاضرة يف 
العديد من الدول، وإن اتخذت أش���كاال مغايرة عن العبودية بشكلها 
التقليدي متمثال يف االس���ترقاق. ونعني بذلك جريمة االتجار بالبش���ر، 
التي هي يف حقيقة األمر شكل حديث من أشكال العبودية، ومظهر 
مس���تحدث من مظاهرها. وتتم عمليات املتاجرة باألشخاص غالبا من 
خالل عصابات الجريمة املنظمة، سواء كان ذلك داخل حدود البلدان 
املختلفة أو عب���ر حدودها الدولية. ويف الوقت الراهن، ال نغالي إذا قلنا 
بأن ضحايا هذه الجريمة يكاد يقترب من مليون شخص سنويا، على 

مستوى العالم، يكونون بصورة رئيسية من النساء واألطفال)1). 

وباستقراء التشريعات العربية، يسوغ القول بأن املشرع الجنائي 
يف غالبي���ة الدول العربية يعمد إلى تخصيص قانون مس���تقل ملكافحة 
االتجار بالبشر. وقد كان املشرع اإلماراتي سباقا يف التصدي لجريمة 
االتج���ار بالبش���ر، بإصداره القان���ون االتحادي رقم 51 لس���نة 2006م، 
وال���ذي يعد أول التش���ريعات العربية الصادرة يف ه���ذا املجال، ثم تبعه 
يف ذلك العديد من التش���ريعات العربي���ة. حيث صدر القانون البحريني 
رقم 1 لس���نة 2008م بش���أن مكافحة االتجار باألش���خاص. وقبل نهاية 

أنظر: الفقرة الثانية من ديباجة القانون األمريكي رقم 106-386 يف شأن حماية   (1(

ضحاي���ا االتجار والعنف، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر س���نة 2000م، حيث وردت 
العبارات اآلتية:

«As the 21st century begins, the degrading institution of slavery continues 
throughout the world. Trafficking in persons is a modern form of slavery, and it 
is the largest manifestation of slavery today. At least 700.000 persons annually, 
primarily women and children, are trafficked within or across international 
borders. Approximately 50.000 women and children are trafficked into the 
United States each year».
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س���نة 2008م، أصدر املش���رع العماني قانونا خاصا بمكافحة االتجار 
بالبش���ر، وذلك بموجب املرس���وم الس���لطاني رقم 126 لسنة 2008م. ثم 
تبعه املش���رع األردني، والذي أصدر قانون منع االتجار بالبشر، والذي 
يحمل رقم 9 لسنة 2009م. وبعد ذلك، صدر املرسوم التشريعي السوري 
رقم 3 لعام 2010م ملنع جرائم االتجار باألشخاص. ويف ذات العام، صدر 
القانون املصري رقم 64 لسنة 2010م بشأن مكافحة االتجار بالبشر. 

وفيم���ا يتعل���ق بالتش���ريعات املقارن���ة، ويف الوالي���ات املتح���دة 
األمريكي���ة، ص���در قانون خ���اص بجرائ���م االتجار يف البش���ر، وهو 
القانون رقم 106-386 يف شأن حماية ضحايا االتجار والعنف، الصادر 
يف الثامن والعش���رين من أكتوبر سنة 2000م، والذي أورد العديد من 
صور جرائم االتجار بالبشر، مكرس���ا لكل صورة منها نصا عقابيا 

مستقال.

وق���د ص���در القانون االتحادي رقم )51( لس���نة 2006م يف ش���أن 
مكافح���ة االتجار بالبش���ر يف الثامن عش���ر من ش���وال س���نة 1427ه� 
املواف���ق التاس���ع من نوفمبر س���نة 2006م، ونش���ر بالجريدة الرس���مية 
يف الثالث والعش���رين من ش���وال س���نة 1427 ه� املوافق الرابع عشر من 
نوفمبر س���نة 2006م،  وتم العمل به بعد ش���هر من تاريخ نش���ره )راجع: 
الجري���دة الرس���مية لدول���ة اإلمارات العربي���ة املتح���دة، س 36، العدد 
457، ص 100(. ويقع هذا القانون يف ستة عشر مادة، تتضمن النموذج 
القانوني لجرائم االتجار بالبشر وببعض الجرائم األخرى املرتبطة بها. 
كذلك، ينص القانون على إنش���اء اللجن���ة الوطنية ملكافحة االتجار 

بالبشر، وتحديد االختصاصات املنوطة بها. 







قانون إتحادي رقم ) 51 ( لسنة 2006
بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر
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قانون احتادي رقم )51( ل�شنة 2006
يف �شاأن مكافحة االجتار بالب�شر

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان،      رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة،

بعد االطالع على الدستور،

وعلى القانون رقم )1( لس���نة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات 
وصالحيات الوزراء، والقوانني املعدلة له،

وعلى القانون االتحادي رقم )6( لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة 
األجانب، والقوانني املعدلة له،

وعل���ى القان���ون االتحادي رقم )8( لس���نة 1980 يف ش���أن تنظيم 
عالقات العمل، والقوانني املعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم )3( لسنة 
1987م، والقوانني املعدلة له،

وعل���ى قانون اإلج���راءات الجزائية الصادر بالقان���ون االتحادي 
رقم )35( لسنة 1992م، والقوانني املعدلة له،

وعل���ى القانون االتحادي رقم )15( لس���نة 2005 يف ش���أن تنظيم 
املشاركة يف سباقات الهجن،

وبن���اًء على م���ا عرضه وزير الع���دل، وموافقة مجل���س الوزراء، 
وتصديق املجلس األعلى لالتحاد، 
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اأ�شدرنا القانون االآتي:

تعــــــــاريــــــــــف
الـمادة )1(

يقصد بالكلم���ات والعبارات التالية املعان���ي املبينة قرين كل 
منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

تجنيد أش���خاص أو نقله���م أو ترحيلهم أو : االجتـــــــار بــالــبــ�ــشــر
اس���تقبالهم بواس���طة التهدي���د بالق���وة أو 
استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر 
الخ���داع  أو  االحتي���ال  أو  االختط���اف  أو 
إس���اءة  أو  الس���لطة  اس���تعمال  إس���اءة  أو 
اس���تغالل حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي 
مبال���غ مالية أو مزايا لنيل موافقة ش���خص 
ل���ه س���يطرة عل���ى ش���خص آخ���ر لغ���رض 
جمي���ع  االس���تغالل  ويش���مل  االس���تغالل. 
أشكال االس���تغالل الجنسي أو استغالل 
دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو 
االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو 

االستعباد أو نزع األعضاء.

جـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــة 
منظمة  اإجـــرامـــيـــة 

جماعة مؤلفة من ثالثة أش���خاص فأكثر :
تق���وم معًا لفع���ل مدب���ر به���دف ارتكاب 
أي م���ن جرائ���م االتج���ار بالبش���ر من أجل 
الحصول بش���كل مباش���ر أو غير مباشر 

على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
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ذات  جــرميـــــــــــــــــة 
ـــر وطــنــي  طـــابـــع ع

تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا: :
1- ارتكبت يف أكثر من دولة واحدة.

ولك���ن  واح���دة  دول���ة  يف  ارتكب���ت   -2
والتوجي���ه  والتخطي���ط  اإلع���داد  ت���م 

واإلشراف عليها من دولة أخرى.
3- ارتكب���ت يف دولة واح���دة ولكن عن 
طري���ق جماعة إجرامية منظمة تمارس 

أنشطة إجرامية يف أكثر من دولة.
4- ارتكبت يف دولة واحدة ولكن امتدت 

آثارها إلى دولة أخرى.

أي ش���خص لم يج���اوز الثامنة عش���رة من : الــــــــــــطــــــــــــفــــــــــــل
عمره.

جرائم االجتار بالب�شر وعقوباتها
الـمادة )2(

يعاق���ب كل م���ن ارتك���ب أيًا م���ن جرائ���م االتجار بالبش���ر 
املنصوص عليها يف املادة )1( من هذا القانون بالس���جن املؤقت الذي 

ال تقل مدته عن خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن املؤبد يف األحوال اآلتية:
إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة   .1

إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا لالنضمام إليها.
إذا كان املجني عليه أنثى أو طفاًل أو من املعاقني.  .2

إذا ارتك���ب الفع���ل بطري���ق الحيل���ة أو صحب���ة اس���تعمال القوة أو   .3
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التهديد بالقتل أو باألذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.
إذا وقع الفعل من شخصني فأكثر أو من شخص يحمل سالح.  .4

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو   .5
كان قد شارك يف أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها.

إذا كان مرتك���ب الجريمة زوجًا للمجني علي���ه أو أحد أصوله أو   .6
فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.

إذا كان موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.  .7
إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.  .8

الـمادة )3(

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات 
والغرامة التي ال تقل عن خمس���ة آالف درهم وال تزيد على عشرين ألف 
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من علم بوجود مشروع الرتكاب 
إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات 

املختصة.

ويج���وز اإلعفاء من هذه العقوب���ة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ 
زوجًا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

الـمادة )4(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت ال���ذي ال تقل مدته عن خمس س���نوات 
كل من استعمل القوة أو التهديد، أو  عرض عطية أو مزية من أي نوع 
أو وعد بش���يء من ذلك لحمل ش���خص آخر على اإلدالء بش���هادة زور أو 
كتمان أمر من األمور أو اإلدالء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام 
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أي���ة جهة قضائية يف إجراءات تتعلق بارت���كاب أية جريمة من الجرائم 
املنصوص عليها يف هذا القانون.

الـمادة )5(

يعاقب بالس���جن املؤقت كل من ح���از أو أخفى أو قام بتصريف 
أش���ياء متحصلة من إحدى الجرائم املنص���وص عليها يف هذا القانون، 
أو أخفى ش���خصًا أو أكثر من الذين اش���تركوا فيه���ا بقصد معاونته 
على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك، أو س���اهم يف إخفاء معالم 

الجريمة.

الـمادة )6(

يعاق���ب بالس���جن املؤقت ال���ذي ال تقل مدته عن خمس س���نوات 
كل م���ن تع���دى على أح���د القائمني على تنفي���ذ هذا القان���ون أثناء أو 

بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها.

الـمادة )7(

يعاق���ب الش���خص االعتب���اري بالغرام���ة التي ال تق���ل عن مائة 
أل���ف درهم وال تتج���اوز مليون دره���م إذا ارتكب ممثل���وه أو مديروه 
أو وكالؤه لحس���ابه أو باس���مه إحدى جرائم االتجار بالبشر، وذلك 
دون إخالل بمس���ؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة 
فض���اًل عن ذل���ك الحكم بحله أو بغلقه نهائي���ًا أو مؤقتًا أو بغلق أحد 

فروعه.
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الـمادة )8(

يعاقب على الش���روع يف ارتكاب الجرائم املنصوص عليها يف هذا   .1
القانون بعقوبة الجريمة التامة.

يع���د فاعاًل للجرائم املنصوص عليه���ا يف املواد )2(، )4(، )5(، )6(   .2
من ه���ذا القانون كل من اش���ترك يف ارتكابها بوصفه ش���ريكًا 
مباش���رًا أو متس���ببًا أو اش���ترك عن علم يف نقل أو إيواء األشخاص 
الذي���ن وقعت عليهم إح���دى جرائم االتجار بالبش���ر، أو قام بحجز 

الوثائق الخاصة بهم إليقاع اإلكراه عليهم.

الـمادة )9(

م���ع عدم اإلخالل بحقوق الغير حس���ن الني���ة، يحكم يف جميع 
األح���وال بمصادرة األم���وال أو األمتع���ة أو األدوات التي اس���تعملت يف 

ارتكاب أي من الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.

الـمادة )10(

يعاقب على الجرائم الواردة يف هذا القانون بالعقوبات املنصوص 
عليها فيه، وذلك دون إخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الـمادة )11(

يعف���ى من العقوب���ات املنصوص عليها يف ه���ذا القانون كل من 
ب���ادر من الجناة بإبالغ الس���لطات القضائية أو اإلداري���ة بما يعلمه عنها 
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قبل البدء يف تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة 
قبل وقوعها أو ضب���ط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها. فإذا حصل 
اإلبالغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف 
منها إذا مكن الجاني الس���لطات املختصة أثن���اء التحقيق من القبض 

على مرتكيب الجريمة اآلخرين.

اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر
الـمادة )12(

تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية ملكافحة 
االتجار بالبشر، يصدر بتش���كيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس 
ال���وزراء وتتكون من ممثل أو أكثر عن كل م���ن الجهات التالية بناًء 

على ترشيحها:
-  وزارة الخارجية.
-  وزارة الداخلية.

-  وزارة العدل. 
-  وزارة العمل.

-  وزارة الشؤون االجتماعية.
-  وزارة الصحة.

-  جهاز أمن الدولة.
-  هيئة الهالل األحمر.

-  أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء.
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الـمادة )13(

تخت���ص اللجنة املنصوص عليها يف امل���ادة )12( من هذا القانون 
بما يأتي: 

دراس���ة وتحديث التش���ريعات املنظمة للمس���ائل املتعلق���ة باالتجار   .1
بالبشر بما يحقق الحماية املطلوبة لهم وفقًا للمقتضيات الدولية.

إع���داد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة ملكافحة االتجار   .2
بالبشر بالتنسيق مع األجهزة املعنية بالدولة.

دراس���ة التقاري���ر املتعلقة بموض���وع االتجار بالبش���ر واتخاذ الالزم   .3
بشأنها.

التنس���يق ب���ني خمتلف أجه���زة الدول���ة املعني���ة م���ن وزارات ودوائر   .4
ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة االتجار بالبشر، ومتابعة 

ما يتم يف هذا الشأن.
نش���ر الوعي باملس���ائل املتعلق���ة باالتجار بالبش���ر عن طري���ق إقامة   .5
املؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف 

اللجنة.
املش���اركة مع الجهات املعني���ة يف الدولة يف املؤتم���رات واملنتديات   .6
الدولية املتعلقة بمكافحة االتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة 

يف هذه املحافل الدولية.
القيام بأية أعمال تكلف بها اللجنة يف هذا املجال.  .7

اأحكام عامة وختامية
الـمادة )14(

تلت���زم اللجن���ة املختص���ة بتطبيق أح���كام هذا القانون بس���رية 
املعلومات التي تحصل عليها تنفيذًا ألحكامه، وال تكش���ف سريتها 
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إال بالقدر الذي يكون ضروريًا لذلك.

الـمادة )15(

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الـمادة )16(

ينش���ر هذا القانون يف الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من 
تاريخ نشره. 

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة

صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب: 
بتاري������خ: 18 ش�����������������وال 1427ه�
ال�موف��ق: 9   نوفمب���������������ر 2006م
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قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية

المادة رقم 1 

فــي تطبيــق أحــكام هــذا المرســوم بقانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة 
المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مالــم يقتــض الســاق معنــى آخــر: 

الدولة: دولة االمارات العربية المتحدة. 

الحكومة: الحكومة االتحادية وحكومات االمارات. 

االشــخاص  أو  للدولــة  المملوكــة  والمنقــوالت  العقــارات  العامــة:  األمــالك 
االعتباريــة العامــة أو التــي تكــون مخصصــة لمنفعــة عامــة. 

المرافــق العامــة: المشــروعات التــي تنشــئها الحكومــة أو تشــرف علــى إدارتهــا 
ــع  ــن أغــراض النف ــق غــرض م ــا بقصــد تحقي ــي تقدمه ــات واألنشــطة الت والخدم

العــام لخدمــة الجمهــور. 

األســلحة التقليديــة: االســلحة الناريــة والذخائــر والمتفجــرات المنصــوص 
ــرات.  ــر والمتفج ــة والذخائ ــلحة الناري ــون األس ــي قان ــا ف عليه

األسلحة غير التقليدية: االسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية. 

ــة أو غيــر  ــاً كان نوعهــا ماديــة كانــت أو معنويــة، منقول األمــوال: األصــول اي
منقولــة، بمــا فــي ذلــك العملــة الوطنيــة والعمــالت األجنبيــة واألوراق الماليــة 
والتجاريــة والمســتندات أو صكــوك التــي تثبــت تملــك األصــول أو أي حــق متعلــق 

بهــا. 

المتحصــالت: األمــوال الناتجــة أو العائــدة بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر مــن 
ارتــكاب أي جريمــة مــن الجائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. 
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التجميــد: وقــف الحســابات أو األرصــدة والحظــر المؤقــت علــى تحريــك 
األمــوال أو تحويلهــا أو اســتبدالها أو التصــرف فيهــا. 

التحفــظ: الحظــر القضائــي علــى نقــل األمــوال أو تحريكهــا أو تحويلهــا أو 
ــا.  ــز عليه ــا أو الحج ــرف فيه ــا أو التص ــن إدارته ــع م ــتبدالها والمن اس

المصادرة: مصادرة األموال لصالح الخزانة العامة بحكم قضائي. 

المنشــأت المالية:البنــوك أو شــركات التمويــل أو محــالت الصرافة أو الوســطاء 
الماليــون والنقديــون أو أيــة منشــأة ماليــة أخــرى مرخــص لهــا بالعمــل فــي الدولــة 

مــن المصــرف المركــزي، ســواء كانــت مملوكــة ملكيــة عامــة أو خاصــة. 

المنشــآت الماليــة األخــرى والتجاريــة واالقتصاديــة: المنشــآت التــي يتــم 
ــزي  ــر المصــرف المرك ــات أخــرى غي ــل جه ــل قب ــن قب ــا م ــا ومراقبته ترخيصه

كمنشــآت التأميــن واألســواق الماليــة. 

الشــخص المعنــوي: أحــد االشــخاص االعتباريــة العامــة أوالخاصــة التــي 
أضفــى عليهــا المشــرع الشــخصية القانونيــة، فيمــا عــدا مصالــح الحكومــة ودوائرها 

ــات والمؤسســات العامــة  الرســمية والهيئ

المادة رقم 2 

يقصــد بالعمــل االرهابــي فــي تطبيــق أحــكام هــذا المرســوم بقانــون كل فعــل أو 
إمتنــاع عــن فعــل يلجــأ إليــه الجانــي، تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، 
ــك اإلخــالل  ــاس أو ترويعهــم، إذا كان مــن شــأن ذل ــن الن ــاع الرعــب بي بهــدف إيق
ــذاء االشــخاص  ــه للخطــر أو إي ــع وأمن ــض ســالمة المجتم ــام أو تعري بالنظــام الع
أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر بمــن فــي ذلــك ملــوك ورؤســاء 
ــل أو موظــف رســمي  ــراد عائالتهــم وأي ممث ــوزراء واف ــدول و الحكومــات وال ال
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لدولــة أو لمنظمــة دوليــة ذات صفــة حكوميــة وافــراد أســرهم الذيــن يعيشــون فــي 
ــة أو  ــي أو إلحــاق الضــرر بالبين ــون الدول ــا للقان ــة وفق ــررة لهــم الحماي كنفهــم المق
بأحــد المرافــق أو األمــالك العامــة أو الخاصــة أو احتاللهــا أو االســتيالء عليهــا أو 

تعريــض أحــد المــوارد الطبيعيــة للخطــر( 

المادة رقم 3 

يعاقــب باإلعــدام أو الســجن المؤبــد كل مــن انشــأ أو أســس أو نظــم أو ادار 
جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة أو مركــز أو جماعــة أو عصابــة، أو تولــى زعامــة أو 
قيــادة فيهــا بغــرض ارتــكاب أحــد األعمــال االرهابيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

القانــون. 

وتقضــي المحكمــة بحــل الجمعيــات أو الهيئــات أو المنظمــات أو المراكــز 
المذكــورة وإغــالق امكنتهــا. 

ويحكــم فــي جميــع األحــوال بمصــادرة األمــوال واألمتعــة واألســلحة واألدوات 
والمســتندات واألوراق وغيرهــا ممــا يكــون قــد اســتعمل فــي ارتــكاب الجريمــة أو 
اعــد الســتعماله فيهــا أو يكــون موجــوداًُ فــي األمكنــة المخصصــة الجتمــاع اعضــاء 
هــذه الجمعيــات أو الهيئــات أو المنظمــات أو المراكــز أو الجماعــات أو العصابــات 

المذكورة. 

ــة أو  ــن الجريم ــون متحصــالً م ــال يك ــة بمصــادرة كل م ــا تقضــي المحكم كم
ــه إذا ثبــت أن هــذا المــال  يكــون فــي الظاهــر داخــالً ضمــن أمــالك المحكــوم علي
مــورد مخصــص للصــرف منــه علــى الجمعيــات أو الهيئــات أو المنظمــات أو 

المراكــز أو الجماعــات أو العصابــات المذكــورة. 
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المادة رقم 4 

يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كل مــن أمــد الجمعيــات أو الهيئــات او 
المنظمــات أو المراكــز أو الجماعــات أو العصابــات المذكــورة فــي المــادة الســابقة 
بأيــة أمــوال أو أســلحة تقليديــة أو غيــر تقليديــة أو غيرهــا مــن المــواد التــي تعــرض 
ــاس أو أموالهــم للخطــر أو مهمــات أو مســتندات صحيحــة أو مــزورة أو  ــاة الن حي
ــى  ــة أدوات أخــرى أو معلومــات أو مشــورة ممــا تعينهــا عل وســائل اتصــال أو اي

تحقيــق أغراضهــا مــع علمــه بذلــك. 

ــدى  ــري أو أعضــاء إح ــاء أو مدي ــدم لرؤس ــن ق ــة كل م ــذات العقوب ــب ب ويعاق
الجمعيــات أو الهيئــات أو المنظمــات أو المراكــز أو الجماعــات أو العصابــات 
ســكناً أو مــأوى أو مكانــاً لالجتمــاع فيــه أو غيــر ذلــك مــن التســهيالت مــع علمــه 

ــه.  ــي إلي ــذي ترم بالغــرض ال

ويحكم في جميع االحوال بمصادرة األموال و األشياء محل الجريمة. 

ــادل  ــكات تع ــة أو ممتل ــالت الجريم ــادرة متحص ــة بمص ــي المحكم ــا تقض كم
ــت  ــاً أو اختلط ــاً أو كلي ــت جزئي ــت أو بدل ــد حول ــالت ق ــت المتحص ــا إذا كان قيمته

ــروعة.  ــادر مش ــن مص ــبت م ــرى اكتس ــكات أخ بمملت

المادة رقم 5 

ــات أو  ــى احــدى الجمعي ــت كل مــن انضــم إل ــد أو المؤق ــب بالســجن المؤب يعاق
الهيئــات أو المنظمــات أو المراكــز أوالجماعــات أوالعصابــات المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )3( مــن هــذا المرســوم بقانــون أو شــارك فيهــا بايــة صــورة مــع علمــه 

باغراضهــا. 

ــر  ــن عش ــه ع ــل مدت ــذي ال تق ــت ال ــد أو المؤق ــجن المؤب ــة الس ــون العقوب وتك
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ــات أو  ــن الهيئ ــدى أي م ــة ل ــات عســكرية أو أمني ــي تدريب ــى الجان ــنوات إذا تلق س
ــراد  ــن أف ــورة أو كان م ــات المذك ــات أو العصاب ــز أوالجماع ــات أو المراك المنظم

ــارك.  ــراد الجم ــن أف ــن أو كان م ــرطة أو األم ــلحة أو الش ــوات المس الق

المادة رقم 6 

يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن عشــر ســنوات كل 
مــن أكــره أو حمــل شــخصاً علــى المشــاركة أو االنضمــام إلــى أي مــن الجمعيــات 
أو الهيئــات أو المنظمــات أو المراكــز أو الجماعــات أو العصابــات المذكــورة فــي 
المــادة ) 3 ( مــن هــذا المرســوم بقانــون أو عمــل علــى منعــه مــن االنفصــال عنهــا. 

وتكون العقوبة االعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص. 

المادة رقم 7 

يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كل مــن درب شــخصا أو أكثر على اســتعمال 
االســلحة التقليديــة أو غيــر التقليديــة أو وســائل االتصــال الســلكية أو الالســلكية أو 
االلكترونيــة أو أيــة وســيلة اتصــال أخــرى أو علمــه فنونــا حربيــة أو أســاليب قتاليــة 

أيــا كانــت، بقصــد االســتعانة بــه لتنفيــذ عمــل إرهابــي. 

المادة رقم 8 

ــول أو  ــن روج بالق ــنوات كل م ــس س ــى خم ــد عل ــدة ال تزي ــس م ــب بالحب يعاق
الكتابــة أو بأيــة طريقــة أخــرى ألي مــن األفعــال أو األغــراض المنصــوص عليهــا 

فــي هــذا المرســوم بقانــون. 

ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن حــاز بالــذات أو بالوســاطة أو أحــرز أيــة 
ــاً  ــذاً ترويج ــن تحبي ــا تتضم ــا كان نوعه ــات أو تســجيالت أي محــررات أو مطبوع
لعمــل إرهابــي إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو إلطــالع الغيــر عليهــا، وكل مــن حــاز أو 
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أحــرز أيــة وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل أو العالنيــة اســتعملت أو أعــدت 
لالســتعمال ولــو بصفــة وقتيــة لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة شــىء ممــا ذكــر. 

ويحكــم فــي جميــع األحــوال بمصــادرة األمــوال واألشــياء محــل الجريمــة 
ارتكابهــا.  وأدوات 

المادة رقم 9

ــة أو  ــدى جمعي ــة أو ل ــة أجنبي ــدى دول ــد كل مــن ســعى ل ــب بالســجن المؤب يعاق
هيئــة أو منظمــة أو مركــز أو جماعــة أو عصابــة، يكــون مقرهــا خــارج الدولــة أو 
أحــد ممــن يعملــون لمصلحــة أي منهــا، وكذلــك كل مــن تخابــر معهــا أو معــه للقيــام 
بــأي عمــل مــن أعمــال اإلرهــاب داخــل الدولــة أو فــي الخــارج ضــد ممتلكاتهــا أو 
ــكاب  ــي إرت ــتراك ف ــا، أو االش ــيها أو مواطنيه ــا أو دبلوماس ــاتها أو موظفيه مؤسس

شــىء ممــا ذكــر. 

وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر. 

المادة رقم 10 

ــوات أو  ــق بق ــاون أو التح ــن تع ــت كل مواط ــد أو المؤق ــجن المؤب ــب بالس يعاق
ميلشــيات مســلحة أو جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة أو مركــز أو جماعــة أو عصابــة 
ــة،  ــا كانــت تســميتها أو شــكلها أو أهدافهــا، يكــون مقرهــا خــارج الدول ــة أي إرهابي
وتتخــذ مــن اإلرهــاب أو التدريــب العســكري وســائل لتحقيــق أغراضهــا حتــى ولــو 

كانــت أعمالهــا غيــر موجهــة إلــى الدولــة. 

ــكاب أحــد األفعــال  ــة بعــد إرت ــة كل مــن وجــد فــي الدول ــذات العقوب ويعاقــب ب
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة، أو إرتكــب فــي الخــارج فعــالً منهــا وكان 

ــة أو مضــراً بمصالحهــا.  موجهــاً إلــى الدول
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ــر  ــن عش ــه ع ــل مدت ــذي ال تق ــت ال ــد أو المؤق ــجن المؤب ــة الس ــون العقوب وتك
ــا.  ــة فيه ــكرية أو أمني ــات عس ــي تدريب ــى الجان ــنوات إذا تلق س

وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا شــارك الجانــي فــي أي مــن عملياتهــا 
اإلرهابيــة. 

المادة رقم 11 

يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كل مــن دخــل مقــر إحــدى البعثــات 
الدبلوماســية أو القنصليــة أو مقــر إحــدى الهيئــات والمنظمــات الدوليــة فــي الدولــة 

ــي.  ــل إرهاب ــكاب عم ــدف ارت ــا به ــة فيه ــلطات المختص ــة الس ــوة أو مقاوم عن

وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا وقــع الفعــل مقترنــاً بظرف اســتعمال الســالح 
أو وقــع مــن أكثــر مــن شــخص. 

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة اإلعدام. 

المادة رقم 12 

ــل  ــع أو نق ــدم أو جم ــن اكتســب أو ق ــت كل م ــد أو المؤق ــب بالســجن المؤب يعاق
أو حــول أمــواال، بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، بقصــد اســتخدامها أو مــع العلــم 
ــة  ــال اإلرهابي ــن االعم ــل أي م ــي تموي ــا ف ــا أو بعضه ــتخدم كله ــوف تس ــا س بأنه
المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون داخــل الدولــة أو خارجهــا ســواء وقــع 

العمــل المذكــور أو لــم يقــع. 

ويحكــم بمصــادرة األمــوال أو الممتلــكات محــل الجريمــة ومتحصالتهــا أو 
ممتلــكات تعــادل قيمتهــا إذا حولــت أو بدلــت كليــاً أو جزئيــاً أو اختلطــت بممتلــكات 

أخــرى اكتســبت مــن مصــادر مشــروعة. 
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المادة رقم 13 

يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كل مــن نقــل أو حــول أودع أمــواالً لحســاب 
شــخص آخــر، أو أخفــى أو مــوه طبيعــة هــذه األمــوال أو حقيقــة مصدرهــا أو 
مكانهــا، وكــذا كل مــن حــاز هــذه األمــوال أو تعامــل بهــا بطريــق مباشــر أو غيــر 
ــا  ــا ســوف تســتخدم كله ــم بأنه ــع العل ــك بقصــد اســتخدامها أو م مباشــر إذا كان ذل
ــذا  ــي ه ــا ف ــة المنصــوص عليه ــال االرهابي ــن االعم ــل أي م ــي تموي ــا ف أو بعضه

ــم يقــع.  ــة أو خارجهــا ســواء وقــع العمــل المذكــور أو ل القانــون داخــل الدول

ويحكــم بمصــادرة األمــوال محــل الجريمــة ومتحصالتهــا أو ممتلكاتهــا تعــادل 
قيمتهــا إذا حولــت أو بدلــت كليــاً أو جزئيــاً أو اختلطــت بممتلــكات أخــرى اكتســبت 

مــن مصــادر مشــروعة. 

المادة رقم 14 

يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كل مــن صنــع أو حضــرأو جهــز أو اســتورد 
ــي  ــي تســتعمل ف ــة أو األجــزاء الت ــر تقليدي ــب أو حــاز أو أحــرز أســلحة غي أو جل
صنعهــا أو تحضيرهــا أو تجهيزهــا أو نقلهــا أو شــرع فــي نقلهــا عــن طريــق البريــد، 
أو إحــدى وســائل النقــل العــام أو الخــاص، أو أي وســيلة أخــرى، وكان ذلــك بقصــد 
ــذا  ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــال اإلرهابي ــد األعم ــكاب أح ــي ارت ــتخدامها ف اس

القانــون. 

وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا كان الجانــي قــد اختلــس أو ســرق أيــا مــن 
تلــك األســلحة أو حصــل عليهــا بإحــدى وســائل الخــداع أو االحتيــال أو إذا اتصــف 
بصفــة كاذبــة أو تزيــاً بــدون وجــه حــق بــزي موظــف حكومــي أو دولــي، أو 

ــى حيازتهــا.  اســتعمل محــرراً مــزوراً فــي ســبيل التوصــل إل

ــك  ــتخدام تل ــي باس ــدد الجان ــد إذا ه ــجن المؤب ــدام أو الس ــة اإلع ــون العقوب وتك
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ــالك أو  ــر األم ــخاص أو تدمي ــرة باألش ــات خطي ــداث إصاب ــل أو إح ــلحة للقت األس
ــة أو  ــة بالدول ــلطات العام ــى الس ــر عل ــد التأثي ــة، بقص ــة أو الخاص ــق العام المراف
بدولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة فــي أدائهــا ألعمالهــا أو الحصــول منهــا علــى منفعــة 

ــوع.  ــة مــن أي ن أو مزي

وتكون العقوبة اإلعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص. 

المادة رقم 15 

يعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن اختطــف بأيــة طريــق وســيلة مــن وســائل النقــل 
الجــوي، أو البــري أو المائــي، بهــدف ارتــكاب عمــل إرهابــي. 

وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا ترتــب علــى الفعــل المذكــور جــرح أو 
إصابــة أي شــخص كان داخــل الوســيلة أو خارجهــا، أو إذا قــاوم الجانــي بالقــوة أو 
العنــف الســلطات العامــة أثنــاء تأديــة وظيفتهــا فــي اســتعادة الوســيلة مــن ســيطرته. 

ــي مــوت شــخص داخــل  ــى فعــل الجان ــب عل ــة اإلعــدام إذا ترت وتكــون العقوب
ــا.  ــيلة أو خارجه الوس

المادة رقم 16 

يعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن أتلــف أو عــرض عمــداً للخطــر أو عطــل وســيلة 
مــن وســائل النقــل الجــوي أو البــري أو المائــي أو إحــدى منشــأت المالحــة الجويــة 
أو البريــة أو المائيــة، أو عرقــل الخدمــات فيهــا وكان بهــدف ارتــكاب عمــل إرهابي. 

وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا ترتــب علــى الفعــل المذكــور جــرح أو 
إصابــة أي شــخص كان داخــل الوســيلة أو المنشــأة أو خارجهــا. 
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ــي مــوت شــخص داخــل  ــى فعــل الجان ــب عل ــة اإلعــدام إذا ترت وتكــون العقوب
ــا.  ــأة أو خارجه ــيلة أو المنش الوس

ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة األشياء التي أتلفها. 

المادة رقم 17 

ــر  ــي غي ــخص ف ــى ش ــض عل ــن قب ــت كل م ــد أو المؤق ــجن المؤب ــب بالس يعاق
ــه  ــح، أو احتجــزه أو حبســه كرهين ــن أو اللوائ ــي القواني ــا ف األحــوال المصــرح به
أو هــدد باســتمرار احتجــازه أو حبســه وكان ذلــك بهــدف ارتــكاب عمــل إرهابــي، 
بقصــد التأثيــر علــى الســلطات العامــة بالدولــة أو بدولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة 

ــة مــن أي نــوع.  ــى منفعــة أو مزي فــي أدائهــا ألعمالهــا أو الحصــول منهــا عل

ــاء  ــوك ورؤس ــن مل ــه م ــي علي ــد إذا كان المجن ــجن المؤب ــة الس ــون العقوب وتك
ــل أو موظــف رســمي  ــم وأي ممث ــراد عائالته ــوزارء وأف ــات وال ــدول والحكوم ال
لدولــة أو لمنظمــة دوليــة ذات صفــة حكوميــة وأفــراد أســرهم الذيــن يعيشــون فــي 
ــي  ــي ف ــي، أو إذا اتصــف الجان ــون الدول ــاً للقان ــة وفق ــم الحماي ــررة له ــم المق كنفه
ســبيل ارتكابهــا بصفــه كاذبــة أو تزيــاً بــدون وجــه حــق بــزي موظــف حكومــي أو 
دولــي، أو ابــرز محــرراً مــزوراً أو إذا نشــأ عــن الفعــل جــرح إ إصابــة أو إذا قــاوم 

أفــراد الســلطة العامــة أثنــاء قيامهــم بتحريــر الرهينــة أو المقبــوض عليــه. 

وتكون العقوبة اإلعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص. 

المادة رقم 18 

يعاقــب بالســجن المؤقــت كل مــن تعــدى علــى احــد القائميــن علــى تنفيــذ أحــكام 
هــذا المرســوم بقانــون أثنــاء تأديتــه لواجباتــه أو بســببها أو قاومــه بالقــوة أو العنــف 

أو بالتهديــد باســتخدامها. 
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وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا نشــأ عــن التعــدي أو المقاومــة عاهــة 
مســتديمة، أو كان الجانــي يحمــل ســالحاً، أو قــام بخطــف أو احتجــاز أي مــن 
ــه أو  ــون أو زوجــه أو أحــد أصول ــذ أحــكام هــذا المرســوم بقان ــى تنفي ــن عل القائمي

ــه.  فروع

وتكــون العقوبــة االعــدام إذا نتــج عــن التعــدي أو المقاومــة أو الخطــف أو 
االحتجــاز مــوت شــخص. 

المادة رقم 19 

يعاقــب باإلعــدام كل مــن اســتعمل متفجــرات أو أســلحة غيــر تقليديــة فــي 
ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن المــواد )15( 

ــون.  ــوم بقان ــذا المرس ــن ه و )16( و )17( م

المادة رقم 20 

يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى عشــر ســنوات كل مــن حــرض علــى 
إرتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون إذا لــم 

ــر.  ــى هــذا التحريــض أث ــب عل يترت

المادة رقم 21 

ــه  ــرض من ــي الغ ــاق جنائ ــي اتف ــترك ف ــن اش ــت كل م ــجن المؤق ــب بالس يعاق
ــا  ــون أو اتخاذه ــذا القان ــي ه ــا ف ــم المنصــوص عليه ــن الجرائ ــة م ــكاب جريم ارت

ــاق.  ــن االتف ــود م ــرض المقص ــى الغ ــول إل ــيلة للوص وس

ــه شــأن فــي  ــد كل مــن حــرض علــى االتفــاق أو كان ل ويعاقــب بالســجن المؤب
ــاق.  إدارة حركــة هــذا االتف
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ويعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي هــذه المــادة كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــالغ 
الســلطات بوجــود االتفــاق وبمــن اشــتراكوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب أيــة جريمــة 

مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذه المادة. 

المادة رقم 22 

ــى  ــر إل ــا آخ ــن دع ــنوات كل م ــس س ــى خم ــد عل ــدة ال تزي ــجن م ــب بالس يعاق
االنضمــام إلــى اتفــاق يكــون الغــرض منه ارتــكاب جريمة مــن الجرائــم المنصوص 

عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون إذا لــم تقبــل دعوتــه. 

المادة رقم 23 

يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات كل مــن علــم بوجود مشــروع 
الرتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون ولــم يبلغــه 

إلــى الســلطات المختصة. 

ــاً  ــالغ زوج ــن االب ــع ع ــن امتن ــة إذا كان م ــذه العقوب ــن ه ــاء م ــوز االعف ويج
ــه  ــه أو فروع للجانــي أو مــن أصول

المادة رقم 24 

يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم 
بقانــون كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــالغ الســلطات القضائيــة أو اإلداريــة بمــا يعلمــه 

عنهــا قبــل البــدء فــي تنفيــذ الجريمــة.

ــالغ  ــا إذا حصــل الب ــف منه ــة أو التخفي ــن العقوب ــاء م ــة االعف ويجــوز للمحكم
بعــد تمــام الجريمــة ومكــن الجانــي الســلطات المختصــة أثنــاء التحقيــق مــن القبــض 
ــة لهــا  علــى مرتكبــي الجريمــة اآلخريــن، أو علــى مرتكبــي جريمــة أخــرى مماثل

فــي النــوع والخطــورة. 
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المادة رقم 25 

مــع عــدم االخــالل بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب بغرامــة 
ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد علــى خمســمائة ألــف درهــم كل شــخص 
ــدى  ــكاب إح ــي إرت ــاهموا ف ــروه أو وكالؤه أو س ــوه أو مدي ــب ممثل ــوي أرتك معن
الجائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون إذا وقعــت باســمه أو لحســابه. 

ــه نشــاطه  ــزاول في ــذي ي ــكان ال ــوي وإغــالق الم ــم بحــل الشــخص المعن ويحك
ــا  ــة تعــادل قيمته ومصــادرة األمــوال واألشــياء محــل الجريمــة أو بغرامــة إضافي
ــة.  ــك مــع عــدم المســاس بحقــوق الغيــر حســن الني ــة تعــذر ضبطهــا وذل فــي حال

ــادل  ــكات تع ــة أو ممتل ــالت الجريم ــادرة متحص ــة بمص ــي المحكم ــا تقض كم
قيمتهــا إذا حولــت أو بدلــت كليــاً أو جزئيــاً أواختلطــت بممتلــكات أخــرى اكتســبت 

مــن مصــادر مشــروعة. 

المادة رقم 26 

ــئولية  ــر مس ــى تقري ــب عل ــون ال يترت ــوم بقان ــذا المرس ــكام ه ــق أح ــي تطبي ف
ــن  ــن الفاعلي ــخاص الطبيعي ــة لأش ــئولية الجنائي ــتبعاد المس ــوي اس ــخص المعن الش

ــة.  ــا الجريم ــوم به ــي تق ــع الت ــن ذات الوقائ ــركاء ع ــن أو الش األصليي

المادة رقم 27 

ــد علــى خمــس ســنوات كل مــن ارتكــب  يعاقــب بالســجن المؤقــت لمــدة ال تزي
تنفيــذا لغــرض إرهابــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن 
كل مــن المادتيــن )190( )290( والمــادة )296( والفقرتيــن األولــى والثانيــه مــن 

المــادة )339( والمــادة )348( مــن قانــون العقوبــات. 

ــذاً لغــرض إرهابــي  ويعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كل مــن ارتكــب تنفي
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إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة )189( والفقــرة 
ــى  ــرة األول ــادة )195( والفق ــن )190( و )193( والم ــن المادتي ــن كل م ــة م الثاني
مــن المــادة ) 196( والمادتيــن )202( و )301( والفقــرة األولــى مــن المــادة )297( 
والمــواد )301( و)302( و )304( و )336( و )337( و )338( مــن قانــون 

العقوبــات. 

ويعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن ارتكــب تنفيــذا لغــرض إرهابــي إحــدى الجرائم 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة )193( والفقــرة الثانيــة مــن كل 

مــن المادتيــن )196( و)290( والمــادة ) 299( مــن قانــون العقوبــات. 

ويعاقــب باالعــدام كل مــن ارتكــب تنفيــذاً لغــرض إرهابــي الجريمــة المنصوص 
عليهــا فــي المــادة )332( مــن قانــون العقوبــات 

المادة رقم 28 

مــع عــدم االخــالل باحــكام الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي مــن الكتــاب األول 
مــن قانــون العقوبــات، تســري أحــكام هــذا المرســوم بقانــون علــى كل مــن ارتكــب 

إحــدى الجرائــم الــواردة بــه خالــرج الدولــة إذا تــم ارتكابهــا: 

)أ( ضد أحد مواطني الدولة. 

)ب(ضــد األمــالك العامــة للحكومــة فــي الخــارج، بمــا فــي ذلــك الســفارات أو 
غيرهــا مــن األماكــن الدبلوماســية أو القنصليــة التابعــه لهــا. 

)ج( بهدف حمل الدولة على القيام بعمل أو االمتناع عنه. 

)د( على متن وسيلة مواصالت مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها. 

كمــا تســري أحــكام هــذا المرســوم بقانــون علــى كل مــن وجــد فــي إقليــم الدولــة 
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بعــد أن ارتكــب فــي الخــارج إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه والــواردة فــي 
إحــدى االتفاقيــات الدوليــة النافــذة التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا، وذلــك فــي حالــة 

عــدم تســليمه. 

المادة رقم 29 

الجرائــم  فــي  بالفصــل  غيرهــا  دون  العليــا  االتحاديــة  المحكمــة  تختــص 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، والنظــر فــي التظلمــات الــواردة فــي 

ــون.  ــوم بقان ــذا المرس ــن ه ــادة )33( م الم

المادة رقم 30 

يكــون للنائــب العامــة أو لمــن يفوضــه مــن المحاميــن العاميــن أن يأمــر مباشــرة 
باالطــالع أو الحصــول علــى أيــة بيانــات أو معلومــات تعلــق بحســابات أو دوائــع 
أو امانــات أو خزائــن أو تحويــالت أو تحــركات ألمــوال قامــت دالئــل كافيــه لــدى 
النيابــة العامــة علــى أن لهــا عالقــة بتمويــل أو ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص 
ــالع أو  ــك اإلط ــة ذل ــف الحقيق ــى كش ــون، واقتض ــوم بقان ــذا المرس ــي ه ــا ف عليه
ــة  ــزي أو أي ــدى المصــرف المرك ــات ل ــات أو المعلوم ــك البيان ــى تل الحصــول عل

منشــأة ماليــة أو تجاريــة أو إقتصاديــة أخــرى. 

المادة رقم 31 

يتــم التجميــد أو التحفــظ بنــاء علــى أمــر النائــب العــام أليــة أمــوال أو أرصــدة 
أو حســابات أو ممتلــكات أو متحصــالت يشــتبه اســتعمالها فــي إرتــكاب أو تمويــل 
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، لحيــن االنتهــاء مــن 

التحقيقــات التــي تجــري بشــأنها. 
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المادة رقم 32 

ــظ  ــون، لمحاف مــع عــدم االخــالل بنــص المــادة )31 ( مــن هــذا المرســوم بقان
ــظ لمــدة ال  ــد أو بالتحف ــوم مقامــه أن يأمــر بالتجمي المصــرف المركــزي أو مــن يق
تجــاوز ســبعة أيــام، وذلــك أليــة أمــوال أو أرصــدة أو حســابات يشــتبه اســتعمالها في 
ارتــكاب أو تمويــل إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون أو 
المتحصــالت الناتجــة عنهــا والمودعــه فــي البنــوك وغيرهــا مــن المنشــأت الماليــة 
علــى أن يخطــر النائــب العــام ذلــك خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ صــدور األمــر، 
وللنائــب العــام إلغــاء األمــر الصــادر مــن المحافــظ أو األمــر باســتمرار التجميــد. 

المادة رقم 33 

ــن )31( و )32(  ــام عمــالً بأحــكام المادتي ــب الع ــرار النائ لمــن صــدر ضــده ق
مــن هــذا المرســوم بقانــون أن يتظلــم منــه أمــام المحكمــة المختــص، فــإذا رفــض 
تظلمــه فلــه أن يتقــدم بتظلــم جديــد كلمــا انقضــت ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ القــرار 

برفــض تظلمــه. 

ويكــون التظلــم بتقريــر لــدى المحكمــة المختصــة، وعلــى رئيــس المحكمــة أن 
يحــدد جلســة لنظــره ويعلــن بهــا المتظلــم وكل ذي شــأن، وعلــى النيابــة العامــة أن 
تقــدم مذكــرة برأيهــا فــي التظلــم وتفصــل المحكمــة فــي التظلــم خــالل مــدة ال تجــاوز 
ــاء  ــا بإلغ ــة قراره ــه، وتصــدر المحكم ــر ب ــخ التقري ــن تاري ــاً م ــر يوم ــة عش أربع

القــرار الصــادر مــن النائــب العــام أو تعديلــه أو رفــض التظلــم. 

المادة رقم 34 

أو  الممتلــكات  أو  األمــوال  علــى  بالتحفــظ  تأمــر  أن  المختصــة  للمحكمــة 
المحاكمــة.  مــن  االنتهــاء  لحيــن  المتحصــالت 
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ــدى  ــد األمــوال ل ــظ أو تجمي ــرارات التحف ــذ ق ــم تنفي ــع األحــوال ال يت ــي جمي وف
ــزي.  ــق المصــرف المرك ــة إال عــن طري المنشــآت المالي

المادة رقم 35 

اســتثناء مــن أحــكام قانــون االجــراءات الجزائيــة، يكــون االمــر الصــادر 
ــي تنطبــق عليهــا أحــكام  ــم الت ــة العامــة فــي الجرائ بالحبــس االحتياطــي مــن النياب
ــوز  ــا، يج ــر يوم ــة عش ــدة أربع ــم لم ــتجواب المته ــد اس ــون بع ــوم بقان ــذا المرس ه
تمديدهــا لمــدد أخــرى مماثلــة إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك، علــى أال تجــاوز 

ــة المختصــة.  ــن المحكم ــر م ــدة إال بأم ــذه الم ــد ه ســتة أشــهر، وال يجــوز م

المادة رقم 36 

تنشــأ بموجــب هــذا المرســوم بقانــون لجنــة تســمى » اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
اإلرهــاب » يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن مجلــس الــوزراء و تتكــون مــن ممثــل عــن 

كل مــن الجهــات التاليــة بنــاء علــى ترشــيحها: 

- وزارة الخارجية. 

- وزارة الداخلية. 

- وزارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف. 

- جهاز أمن الدولة. 

- وزارة الدفاع. 

- المصرف المركزي. 

- الهيئة االتحادية الجمارك. 
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- أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء. 

ــا  ــام عمله ــة ونظ ــة اللجن ــه رئاس ــدد في ــراراً يح ــوزراء ق ــس ال ــدر مجل ويص
واجتماعاتهــا وآليــة إصــدار قراراتهــا وغيــر ذلــك مــن األمــور التــي تحتــاج إليهــا 

ــا.  ــا بمهامه لقيامه

المادة رقم 37 

تختص اللجنة بما يأتي: 

- التنســيق بيــن الجهــات المختصــة بالدولــة فــي جميــع المســائل المتعلقــة 
اإلرهــاب.  بمكافحــة 

- تبــادل المعلومــات المعلقــة بأيــة عمليــة تتصــل بإحــدى الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون مــع الســلطات المختصــة بالدولــة. 

- اقتراح التشريعات واالنظمة واإلجراءات الخاصة بمكافحة االرهاب. 

ــذ قــرارات مجلــس االمــن المتعلقــة بمكافحــة االرهــاب وغيرهــا  - متابعــة تنفي
ــة.  ــة، بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بالدول ــة ذات الصل مــن القــرارات الدولي

- إعــداد تقاريــر الدولــة التــي ترفــع إلــى لجنــة مكافحــة االرهــاب التابعــة لمجلس 
األمــن، والــرد علــى إستفســاراتها وغيرهــا مــن الجهــات المختصــة المعنيــة، 

ــة.  بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بالدول

المماثلــة  الكيانــات  بمكافحــة االرهــاب مــع  المتعلقــة  المعلومــات  تبــادل   -
ــة  ــات الدولي ــن المنظم ــا م ــدة وغيره ــم المتح ــة األم ــرى ومنظم ــة األخ ــي الدول ف

واالقليميــة، بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بالدولــة. 

- اية أمور أخرى تتعلق بمكافحة االرهاب تحال إليها من مجلس الوزراء. 
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المادة رقم 38 

تلتــزم جميــع الجهــات المختصــة بتطبيــق أحــكام هــذا المرســوم بقانــون بســرية 
ــدر  ــه وال تكشــف ســريتها إال بالق ــذا ألحكام ــا تنفي ــي تحصــل عليه ــات الت المعلوم
ــن  ــق ع ــتدالل أو التحقي ــراض االس ــي أغ ــتخدامها ف ــاً الس ــون ضروري ــذي يك ال

ــه.  ــا في ــم المنصــوص علهي الجرائ

ــى خمــس ســنوات كل مــن  ــه عل ــد مدت ــذي ال تزي ويعاقــب بالســجن المؤقــت ال
ــك الجهــات ويفصــح الي شــخص عــن إجــراء مــن إجــراءات  ــأي مــن تل يعمــل ب
اإلخطــار أو االســتدالل أو الفحــص التــي تتخــذ بشــأن تلــك الجرائــم، أو عــن 

ــا.  ــة به ــات المتعلق البيان

المادة رقم 39 

ــة األخــرى  ــة و المنشــآت المالي ال يســأل المصــرف المركــزي المنشــآت المالي
وممثلوهــا  وموظفوهــا  إداراتهــا  مجالــس  وأعضــاء  واالقتصاديــة  والتجاريــة 
المرخــص لهــم قانونــاً، جنائيــاً أو مدنيــاً عــن تنفيــذ األوامــر والقــرارات الصــادرة 
بتجميــد الحســابات أو التحفــظ علــى االمــوال لــدى هــذه الجهــات أو عنــد الخــروج 
ــذا ألحــكام هــذا المرســوم  ــروض لضمــان ســرية المعلومــات تنفي ــد مف عــن أي قي

ــة.  ــك االجــراءات اتخــذت بســوء ني ــم تكــون تل ــك مال ــون، وذل بقان

المادة رقم 40 

اســتثناء مــن نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )20( والمــادة )315( مــن قانــون 
االجــراءات الجزائيــة، ال تنقضــى الدعــوى الجزائيــة، وال تســقط العقوبــة المحكــوم 

بهــا بمضــي المــدة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون. 
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المادة رقم 41 

اليجــوز تطبيــق أحــكام المادتيــن )97(، )98( مــن قانــون العقوبــات عنــد الحكــم 
باإلدانــة فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون 
عــدا األحــوال التــي يقــرر فيهــا هــذا المرســوم بقانــون عقوبــة االعــدام أو الســجن 
ــة  ــزول بعقوب ــد، والن ــى الســجن المؤب ــة االعــدام ال ــزول بعقوب ــد، فيجــوز الن المؤب

الســجن المؤبــد إلــى الســجن المؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن عشــر ســنوات. 

المادة رقم 42 

ــواردة  ــكام ال ــون األح ــوم بقان ــذا المرس ــي ه ــص ف ــه ن ــرد ب ــم ي ــا ل ــق فيم تطب
بقانــون العقوبــات و قانــون االجــراءات الجزائيــة. 

المادة رقم 43 

ال يخــل تطبيــق العقوبــات المقــررة بمقتضــى هــذا المرســوم بقانــون بأيــة 
عقوبــات أشــد ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر 

المادة رقم 44 

تحكــم المحكمــة بإبعــاد األجنبــي مــن الدولــة بعــد تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا 
عليــه فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون.
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