قانون اتحادي رقن ( )13لسنة 2007م
بشأن السلع الخاضعة لرقابة االستيراد والتصذير
نحن خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان رئٌس دولة االمارات العربٌة المتحدة،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصـاصات الـوزارات وصـالحٌـات
الوزراء والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  1973فً شأن األجهزة واالتصاالت الالسلكٌة والقوانٌن
المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1975فً شأن السجل التجاري،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1976فً شأن األسلحة النارٌة والذخـائر والمتفجـرات
والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1979فً شأن الدفاع المدنً والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  1979فً شأن قمـع الغ ـش والتدلٌ ـس ف ـً المعـام ـالت
التجارٌة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1979فً شأن الحجر الزراعً والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )18لسنة  1981فً شأن تنظـٌـم الوكـاالت التجـارٌـة والقــوانٌـن
المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  1983فً شأن مهنـة الصٌدلـة والمؤسسـات الصٌدالنٌـة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1984فً شأن الشركـات التجـارٌة والقوانٌن المعدلة له،
وعلى قانون المعـامـالت المدنٌـة الصـادر بالقانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1985والقـوانٌــــن
المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ) (3لسنة  1987والقوانٌـن المعدلة له،
وعلى قانون اإلجراءات المدنٌـة الصــادر بالقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992والقــوانٌـن
المعدلة له،
وعلى قانون اإلجراءات الجزائٌـة الصـادر بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992والقوانٌــن
المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )37لسنة  1992فً شأن العالمات التجارٌة والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )39لس نة  1992ف ً ش أن إنت ـاج واستٌـ ـراد وتـ ـداول األسـمـ ـدة
والمصلحات الزراعٌة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )41لسنة  1992فً شأن تنظٌم مبٌدات اآلفات الزراعٌة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  1993بإنشاء الهٌئة االتحادٌة للبٌئة والقوانٌـن المعدلة له،

وعلى قانون المعامالت التجارٌة الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )18لسنة ،1993
وعل ى الق انون االتح ادي رق م ) (19لس نة  1993ف ً ش أن تعٌٌ ـن المنــاط ـق البحرٌ ـة لدول ـة
اإلمـارات العربٌة المتحدة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  1995فً شأن مكـافحـة المـواد المخـــدرة والمـؤثرات
العقلٌة والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )20لسنة  1995فً شأن األدوٌـة والمستحضـرات المستمـدة مـن
مصادر طبٌعٌة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )23لسنة  1999فً شأن استغالل وحماٌة وتنمٌة الثروات المائٌة
الحٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لسنة  1999فً شأن حماٌة البٌئة وتنمٌتها والق وانٌن المعدل ة
له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2001بانشاء هٌئة اإلمـارات للمواصفـات والمقاٌٌـس،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2002فً شأن تنظٌم ورقـابة استخدام المصـادر المشعـة
والوقاٌة من أخطارها والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2002ف ً ش أن حق ـوق المـؤل ـف والحـقـ ـوق المج ـاورة
والقوانٌن المعدلة له،
وعل ى الق انون االتح ادي رق م ( )11لس نة  2002ف ً ش أن تتنظ ٌم ومراقب ـة االتج ـار الدولـ ـً
بالحٌوانات والنباتات المهددة باالنقراض،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )17لسنة  2002فً شأن تنظٌـ ـم وحمـاٌـ ـة الملكٌ ـة الصنـاعٌـ ـة
لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعٌة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2003بإنشاء الهٌئة االتحادٌة للجمارك،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )3لسنة  2003فً شأن هٌئــة تنظٌـم قطــاع االتص ـاالت
والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2004فً شأن المناطق الحرة المالٌة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2006فً شأن المعامالت والتجارة االلكترونٌة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2006فً شأن مكافحة جرائم تقنٌة المعلومات،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لسنة  2006فً شأن حماٌة المستهلك،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )40لس نة  2006ف ً ش أن حظـ ـر اس تحداث وإنتـ ـاج وتخـزٌـ ـن
واستعمال األسلحة الكٌمائٌة،
وعلى قرار المجلس األعلى لالتحاد رقم ( )1لسنة  2006فً شأن األمانة العامة للبلدٌات،
وبناء على ما عرضه وزٌر الخارجٌ ة ووزٌ رة االقتص اد ،وموافق ـة مج ـلس ال وزراء والمج ـلس
الوطنً االتحادي ،وتصدٌق المجلس األعلى لالتحاد،

أصدرنا القانون اآلتً:
التعريفات
المـــــادة ()1
فً تطبٌق أحكام ه ذا الق انون ٌقص د بالكلم ات والعب ارات التالٌ ة ،المع انً الموض حة ق رٌن ك ل
منها ما لم ٌقض سٌاق النص بغٌر ذلك:
الدولة  :دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.
الوزارة  :وزارة الخارجٌة.
الوزير  :وزٌر الخارجٌة.
الجمارك  :الهٌئة االتحادٌة للجمارك واإلدارات الجمركٌة المحلٌة فً الدولة.
السلعة  :كل مادة طبٌعٌة أو منتج حٌوانً أو زراعً أو صناعً أو من نتاج فكري.
لجنة الرقابة  :اللجنة الوطنٌة للسلع الخاضعة لرقابة االستٌراد والتصدٌر وإعادة التصدٌر.
لجنةة السةل االسةتراتيجية  :اللجن ة الوطنٌ ة للرقاب ة عل ى تص دٌر وإع ادة تص دٌر الس لع
اإلستراتٌجٌة.
السلطة المختصة  :الجهة االتحادٌة المختصة.
الجهة المعنية  :الجهة المحلٌة المختصة فً كل امارة.
االستيراد  :إدخال السلعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركٌة البرٌة أو البحرٌة أو الجوٌة.
التصدير  :اخ راج الس لعة الوطنٌ ة المنش أ م ن الدول ة ،بم ا ف ً ذل ك الس لع المنتج ة ف ً المن اطق
الحرة ،عبر المنافذ الجمركٌة البرٌة أو البحرٌة أو الجوٌة ،أو إعادة تصدٌر أٌة سلعة.
إعةادة التصةدير  :اإلخ راج م ن الدول ة للس لع الت ً س بق اس تٌرادها إلٌه ا وت م التخل ٌص علٌه ا
جمركٌـا ،أو المودعـة فـً المنـاطق الحــرة أو فـً المستودعــات أو المخـازن الجمـركٌـة ولـم
تستــوف الرسوم الجمركٌة عنها.
عبور (الترانزيت) :عبور سلعة ،غٌر مرسلة إلى ش خص ف ً الدول ة ،محمل ة عل ى وس ٌلة نق ل،
من منفذ جمركً فً الدولة وخروجها ثانٌة ،دون إنزال السلعة من وسٌلة النقل ومع بقائها تحت
الرقابة الجمركٌة ،واألمنٌة حسب مقتضى الحال.
الشحن المرحلي  :رفع السلع ،غٌر المرسلة إلى شخص فً الدولة ،من وسٌلة النقل التً جلب ت
بوساطتها إلى الدولة وإعادة وضعها على ذات وس ٌلة النق ل أو عل ى وس ٌلة نق ل أخ ر بغ رض
إخراجها من الدولة وبشرط أن ٌجري ذلك بموجب بولٌصة شحن بحري أو جوي أو (منافٌست)
مع بقائها تحت الرقابة الجمركٌة ،واألمنٌة حسب مقتضى الحال.
السل االستراتيجية  :السلع ذات االستخدام العسكري أو الحربً أو ذات االستخدام المزدوج أو
ذات االستخدام فً اسلحة الدمار الشامل أو التً تستخدم لصنع أو تطوٌر هذه االسلحة والتقنٌات
المتصلة بها وفق ما هو محدد فً جدول السلع االستراتٌجٌة الملحق بهذا القانون.

السل ذات االستخدام المزدوج  :سلع ذات استخدامات مشتركة مدنٌة أو تجارٌة أو عسكرٌة أو
استخدامات فً صنع أو تطـوٌر أسلحـة الدمار الشامـل وفق مـا هو مح ـدد ف ً الج دول الملح ـق
بهـذا القانون.
إقليم الدولة  :أراضً دولة االمارات العربٌة المتحدة وبحرها اإلقلٌمً والفضاء الجـوي الـذي
ٌعلوها التً تقع تحت س ٌطرة حكوم ة الدول ة وٌش مل ذل ك المن اطق الح رة أو أٌ ة مناط ـق ذات
وضع اقتصادي خاص.
وسيلة النقل  :أٌة وسٌلة نقل بحرٌة أو قطار أو عربة أو طائرة أو أٌة وسٌلة نقل أخر .
التقنية  :معلومات محددة وضرورٌة لتطوٌر أو إنتاج أو استعمال سلعة استراتٌجٌة أو سلعة
ذات استخدام مزدوج والتً تاخذ شكل بٌانات تقنٌة متضمنة أو مدمجة فً:
 .1مخططات التصمٌم والخطط والرسوم البٌانٌة والنماذج والمعادالت والجداول أو التصامٌم
الهندسٌة.
 .2التفاصٌل واألدلة والتعلٌمات المكتوبة أو المسجلة على جهاز.
تقنية السل االستراتيجية :أٌة تقنٌة محددة فً الجدول الملحق بهذا القانون.
وثيقةة  :أي مس تند أو س جل أو ج زء منهم ا س واء أكان ت بش كل ورق ً أو بص ٌغة الكترونٌ ة
محفوظة على أٌة وسٌلة مغناطٌسٌة أو بصرٌة أو كٌمٌائٌة وأٌة صورة فوتوغرافٌة أو خرٌطـة
أو مخطط أو جدول بٌانً أو صورة أو رسم أو أي جهاز مسجل علٌه أو مخزن فٌ ه أو مجس د
به معلومات أو ص ور مرئٌ ة أو ص وت أو أٌ ة بٌان ات أخ ر ب أي ش كل كان ت وبحٌ ث ٌك ـون
باإلمكان ،سواء بمساعدة معدات أخر أو بدونها،استرجاعها أو إنتاجها منه.
نشاط ذي صلة  :تطوٌر أو إنتاج أو مناول ة أو تش غٌل أو ص ٌانة أو تخ زٌن أو كش ف أو تحدٌ د
هوٌة أو نشر أي سالح نووي أو كٌمٌائً أو بٌولوجً أو تطوٌر أو إنتاج أو صٌانة أو تخزٌـن
صوارٌخ قادرة على حمل ذلك السالح.
جهاز  :أي وسٌط ملموس مسجل علٌه أو مخزن فٌه أو مجسد به معلوم ات أو ص ور مرئٌ ة أو
صوت أو أٌة بٌانات أخر بأي شكل كانت وبحٌث ٌكون باإلمكان ،بمساعدة من معدات أخر
أو بدونها ،استرجاعها أو إنتاجها منه.
الباب األول
أحكام عامة
المادة ()2
دون اإلخالل باختص اص الجه ات المعنٌ ة وم ع مراع اة م ا ت نص علٌ ه االتفاقٌ ات الدولٌ ة الت ً
انضمت إلٌها الدولة أو صادقت علٌهاٌ ،كون للسلطة المختصة حظر أو تقٌٌد استٌراد أو تصدٌر
أو إعادة تص دٌر أٌ ة س لعة ،أو عب ور (الترانزٌ ت) أو الش حن المرحل ً للس لع ،أو حص ر ذل ك
بجهة رسمٌة فً الدولة ،إذا كانت السلعة تشكل خطرا على السالمة العامة أو الصحة العامة أو
البٌئة أو الموارد الطبٌعٌة أو األمن الوطنً أو كانت السٌاسة الخارجٌة للدولة تستدعً ذلك ،مع
األخذ بعٌن االعتبار القٌود الكمٌة التً قد تفرض على السلع وفقا للتشرٌعات النافذة بالدولة.

المادة ()3
 .1تنشأ بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزٌرة االقتص اد لجن ة تس مى" اللجن ة
الوطنٌة للس لع الخاض عة لرقاب ة االس تٌراد والتص دٌر وإع ادة التص دٌر "برئاس ة ممث ل ع ن
وزارة االقتصاد وعضوٌة ممثل عن كل من:
 وزارة الدفاع. وزارة المالٌة والصناعة. وزارة الداخلٌة. وزارة الخارجٌة. وزارة العدل. وزارة الطاقة. وزارة الصحة. وزارة البٌئة والمٌاه. جهاز أمن الدولة. الهٌئة االتحادٌة للجمارك. الهٌئة االتحادٌة للبٌئة. األمانة العامة للبلدٌات. ثالثة ممثلٌن عن القطاع الخاص ٌتم اختٌارهم من وزٌرة االقتصاد بالتشاور معاتحاد غرف التجارة والصناعة فً الدولة والغرف األعضاء فً االتحاد.
وٌجوز للجنة الرقابة أن تستعٌن بمن تراه من ذوي الخبرة واالختصاص من الجهات الحكومٌة
أو غٌر الحكومٌة فً الدولة.
 .2تكون اختصاصات لجنة الرقابة على النحو اآلتً:
أ .التعاون والتنسٌق مع السلطة المختصة والجهات المعنٌ ة فٌم ا ٌتعل ق بالقواع د المنظم ة
لشؤون االستٌراد والتصدٌر وفقا ألحك ام ه ذا الق انون وتق دٌم المش ورة الفنٌ ة الالزم ة
بهدف عدم المساس بمصـالح الدولـة أو االتفاقٌات الدولٌـة التً انضمت إلٌها الدولـة أو
صادقت علٌها.
ب .دراسة المقترحات والتوصٌات التً تتقدم بها الجهات المعنٌة بشأن حظر أو حصر أو
تقٌٌد أٌة سلعة وفقا ألحكام هذا القانون.
ج .رفع المقترحات والتوصٌات المتعلقة بنطاق عملها إلى وزٌرة االقتصاد.
د .التنسٌق مع لجنة السلع االستراتٌجٌة فٌما ٌتعلق باختصاص كل منهما.
هـ .إعداد مقترحات حول اجراءات وشروط ومتطلبات الحصول عل ى تص ارٌح االس تٌراد
والتصدٌر للسلع المشمولة بأحكام المادة ( )2م ن ه ذا الق انون وتحدٌ د مق دار الرس وم
التً ٌتم استٌفاؤها بالنس بة لتل ك التص ارٌح ،وإحالته ا إل ى وزٌ رة االقتص اد العتماده ا
تمهٌدا لرفعها لمجلس الوزراء إلقرارها.
و .رف ع تق ارٌر دورٌ ة نص ف س نوٌة إل ى وزٌ رة االقتص اد ،تمهٌ دا لرفعه ا إل ى مجل س
ال وزراء ،ع ن أعماله ا ومقترحاته ا والق رارات الص ادرة عنه ا وغٌره ا م ن األم ـور
المتعلقة باختصاصات هذه اللجنة.
ز .أٌة مهام أخر تتفق مع طبٌعة عملها تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.

ٌ .3صدر بنظام عمل اللجنة قرار من وزٌرة االقتصاد.
المادة ()4
تبت السلطة المختصة فً طلب التص رٌح باالس تٌراد والتص دٌر المق دم إلٌه ا بخص وص الس لع
المشمولة بأحكام المادة ( )2من هذا القانون ،خالل مـدة اقصاها )  ( 15خمسة عشر ٌوم عمــل
من تارٌخ تقدٌم الطلب ،وٌجب أن ٌكون ق رار رف ض التص رٌح مس ببا وللمتض رر ال تظلم م ـن
القرار إلى السلطة المختصة خالل مدة أقصاها ( )7سبعة أٌام عمل من تارٌخ إخطاره بـالقــرار
وٌتعٌن البت فً التظلم خالل ( )7سبعة أٌام عمل من تارٌخ استالمه.
وللمتضرر اللجوء للقضاء خالل ( )30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إخطاره برفض التظلم.
المادة ()5
عل ى الس لطة المختص ة إخط ار لجن ة الرقاب ة بالس لع الت ً تخض ع للحظ ر أو الحص ر أو التقٌٌ د
وبأٌة تعدٌالت تطرأ علٌها وفقا ألحكام هذا القانون.
المادة ()6
ٌعتبر التص رٌح باالس تٌراد أو التص دٌر شخص ٌا وال ٌج وز تحوٌل ه أو التن ازل عن ه إال بموافق ة
الجه ة الت ً أص درته وعل ى الس لطة المختص ة تحدٌ د فت رة ص الحٌة التص رٌح وع دد م رات
استخدامه.
المادة ()7
للسلطة المختصة التً أصدرت التصرٌح وفقا أل حكام هذا القانون الغ اؤه ف ً أي م ن الح التٌن
اآلتٌتٌن:
 .1إذا تم حظر أو حصر استٌراد أو تصدٌر السلع التً منح التصرٌح ألجلها.
 .2إذا فقد حامل التصرٌح أحد شروط منحه.
الباب الثاني
تصدير وإعادة تصدير السل االستراتيجية
والتقنية المتعلقة بها والوساطة في ذلك
المادة ()8
ٌ .1حظر على أي شخص القٌام بما ٌأتً:
أ .تص دٌر أو إع ادة تص دٌر أي م ن الس لع االس تراتٌجٌة المح ددة ف ً ج دول الس لع
االستراتٌجٌة الملحق بهذا القانون.
ب .إخ راج أٌ ة وثٌق ة م ن الدول ة مس جل علٌه ا أو مخ زن به ا أو مجس د فٌه ا تقنٌ ة متعلق ة
بالسلع االستراتٌجٌة.

ج .نش ر أو تس رٌب أٌ ة تقنٌ ة تخ ص الس لع االس تراتٌجٌة بالوس ائط االلكترونٌ ة أو جعله ا
متاحة عل ى أجه زة الحاس وب ف ً الدول ة الط الع ش خص ف ً بل د خ ارج الدول ة علٌه ـا
سواء أكـان هذا الشخص محددا أم ال وسواء كان ذلك بن ـاء عل ى طل ب أو رهن ا بش رط
أو بخالف ذلك.
د .إجراء شحن مرحلً ألي م ن الس لع االس تراتٌجٌة المح ـددة ف ً الج ـدول الملح ـق به ـذا
القانون.
ٌ .2حظر على أي شخص تصـدٌر أو إعادة تصدٌر أٌة سلعـة غٌر واردة فً الجـدول الملحـق
بهذا القانون أو شحنها مرحلٌا أو ادخالها على سبٌل العب ور (الترانزٌ ت) ،أو اإلخ راج م ن
الدولة ألٌة وثٌقة تحتوي على أٌة تقنٌة مسجلة علٌها أو مخزنة فٌها أو مجسدة بها ،أو نشر
أو تسرٌب أٌة تقنٌة ،وذلك فً الحالتٌن اآلتٌتٌن:
أ .إذا تم إخطاره من قب ل رئ ٌس الجه از التنفٌ ذي للجن ة الس لع االس تراتٌجٌة أن الس لع أو
التقنٌة ستستخدم أو ٌحتمل أن تستخدم كلٌا أو جزئٌا لنشاط ذي صلة.
ب .إذا كان الشخص ٌعلم أن السلعة أو التقنٌة ستستخدم أو ٌحتمل أن تستخدم كلٌا أو جزئٌا
لنشاط ذي صلة.
المادة ()9
ٌستثنى من تطبٌق أحكام المادة ) (8من هذا القانون ما ٌأتً:
 .1أي تصرف صدرت الموافقة علٌه من قبل لجنة السلع االستراتٌجٌة.
 .2تصدٌر أٌة وثٌقة مسجل علٌها أو مخزن بها أو مجسد فٌها أٌة تقنٌ ة أو نش ر أٌ ة تقنٌ ة،
إذا ك ان ذل ك ض رورٌا لتركٌ ب أو تش غٌل أو ص ٌانة أٌ ة س لعة ت م تص دٌرها أو ش حنها
مرحلٌا أو ادخالها على سبٌل الترانزٌت بعد أن تم الحصول على الموافق ة أو ثب ت ع دم
وجود حاجة للموافقة بشأنها لعدم ورودها فً الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة ()11
أوال ٌ :حظر على أي ش خص أن ٌق وم بالتوس ط أو التف اوض أو القٌ ام ب أي فع ل لتس هٌل إب رام
العقود اآلتٌة:
 .1عقود التملك أو التصرف فً أٌة سلعة مشار إلٌها ف ً البن د (ثانٌ ا) م ن ه ذه الم ادة إذا
علم أو كان لدٌه أسباب وجٌهة تدفعه للش ك ب أن ه ذا العق د س ٌؤدي أو م ن المحتم ل أن
ٌؤدي إلى نقل تلك السلعة من دولة إلى أخر .
 .2عقود التملك أو التصرف أو النشر ألٌة:
أ .تقنٌة مشار إلٌها فً البند (ثالثا) من هذه المادة.
ب .وثٌقة تحتوي على تقنٌة مسجلة علٌها أو مخزنة فٌها أو مجسدة بها وذلك إذا ك ان ٌعل م
أو كان لدٌه اسباب وجٌهة تدفعه للشك بأن العقد سٌؤدي إلى نشر ه ذه الوثٌق ة أو نقله ا
من دولة إلى أخر .
ثانٌا  :تسري أحكام البند (أوال) من هذه المادة على السلع اآلتٌة:
 .1السلع المحددة فً الجدول الملحق بهذا القانون.
 .2أٌة سلعة مما ٌأتً:

أ .السلعة التً تم إخطار الشخص المعنً خطٌا من قبل رئٌس الجهاز التنفٌذي للجنة السلع
االستراتٌجٌة بأنها ستستخدم أو ٌحتمل أن تستخدم ،كلٌا أو جزئٌا لنشاط ذي صلة.
ب .السلعة التً ٌعلم الشخص أنها ستستخدم ،كلٌا أو جزئٌا ،لنشاط ذي صلة.
ج .السلعة التً ٌكون لد الشخص أسباب وجٌهة تدفعه للشك بأنها ستستخدم أو ٌحتم ل أن
تستخدم ،كلٌا أو جزئٌا لنشاط ذي صلة.
ثالثا  :تسري أحكام البند (أوال) من هذه المادة على أٌة تقنٌة:
 .1إذا ت م إخط ار الش خص المعن ً خطٌ ا م ن قب ل رئ ٌس الجه از التنفٌ ذي للجن ة الس لع
االستراتٌجٌة بأنها ستستخدم أو ٌحتمل أنها ستستخدم ،كلٌا أو جزئٌا لنشاط ذي صلة.
 .2إذا كان الشخص المعنً ٌعلم أنها ستستخدم ،كلٌا أو جزئٌا لنشاط ذي صلة.
رابعا ٌ :ستثنى من أحكام البند (أوال) من هذه المادة ما ٌأتً:
 .1أي تصرف ٌتعلق بأٌة سلعة مشار إلٌها فً الفقرة ( )1من البند (ثانٌا) من ه ذه الم ادة
من قبل شخص مرخص.
 .2أي تصرف ٌتعلق بأٌة سلعة مشار إلٌها فً الفقرة ( )2من البند (ثانٌا) من هذه المادة
أو بأٌة تقنٌة مشار إلٌها فً البند (ثالثا) من هذه المادة أو بأٌة وثٌق ة مس جل علٌه ا أو
مخزن فٌها أو مجسد بها هذه التقنٌة إذا كان التص رف ق د تم ت الموافق ة علٌ ه م ن قب ل
لجنة السلع االستراتٌجٌة وفقا ألحكام المادة ( )11من هذا القانون.
 .3أٌ ة عق ود تمل ك أو تص رف أو نش ر ألٌ ة تقنٌ ة أو وثٌق ة مس جل علٌه ا أو مخ زن به ا
أومجسد فٌها التقنٌة ،إذا كان ذلك ضرورٌا لتركٌب أو تشغٌل أو صٌانة السلعة ف ً أي
بلد أجنبً إذا لم تكن السلعة واردة فً الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة ()11
 .1تنشأ بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزٌر لجنة تس مى" اللجن ة الوطنٌ ة
للرقابة على السلع االستراتٌجٌة "برئاسة ممث ل ع ن ال وزارة وعض وٌة ممث ل ع ن ك ل
من:
 وزارة الدفاع. وزارة المالٌة والصناعة. وزارة الداخلٌة. وزارة االقتصاد. وزارة الطاقة. وزارة الصحة. جهاز أمن الدولة. هٌئة الطٌران المدنً. الهٌئة االتحادٌة للجمارك. الهٌئة االتحادٌة للبٌئة. اتحاد غرف التجارة والصناعة. ممثل عن جمٌع المناطق الحرة فً كل إمارة تختاره حكومة اإلمارة المعنٌة.وٌصدر بنظام عمل اللجنة قرار من الوزٌر.

وٌج وز للجن ة الس لع االس تراتٌجٌة أن تس تعٌن بم ن ت راه م ن ذوي الخب رة واالختص اص م ن
الجهات الحكومٌة أو غٌر الحكومٌة.
 .2تختص لجنة السلع االستراتٌجٌة بما ٌأتً:
أ .إعداد اللوائح التنفٌذٌة واألنظمة الالزمة لتنفٌذ أحك ام ه ذا الب اب م ن الق انون ،وٌص در
بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزٌر.
ب .إع داد التع دٌالت عل ى الج دول الملح ق به ذا الق انون ،وٌص در به ا ق رار م ن مجل س
الوزراء بناء على اقتراح الوزٌر.
ج .البت فً طلبات الموافقة والترخٌص المقدمة وفقا ألحكام المادتٌن ( )9و( )10من ه ذا
القانون.
د .متابعة عملٌات التفتٌش والمراقبة للتأكد من االلتزام بأحكام هذا الباب.
هـ .النظر فً التظلمات التً ٌتقدم بها طالب الموافقة أو الترخٌص على عدم منحه الموافقة
أو الترخٌص.
و .التنسٌق مع لجنة الرقابة فٌما ٌتعلق باختصاص كل منهما.
ز .رف ع تق ارٌر دورٌ ة نص ف س نوٌة لل وزٌر ،تمهٌ دا لرفعه ا إل ى مجل س ال وزراء ،ع ن
أعمالها ومقترحاتها والقرارات الصادرة عنها ومعوقات العم ل س واء الفنٌ ة أو اإلدارٌ ة
أو غٌرها من األمور المتعلقة باختصاصات هذه اللجنة بما ٌهدف إلى تطوٌر أعمالها.
ح .أٌة مهام أخر تتفق مع طبٌعة عملها تكلف بها من مجلس الوزراء.
 .3للجن ة الس لع االس تراتٌجٌة أن تف وض بع ض أعض ائها أو لجان ا تش كل م ن أعض ائها بج زء م ن
اختصاصاتها ،على أن ٌزود هؤالء اللجنة بتقارٌر عن األعمال التً تم التفوٌض بها.
المادة ()12
ٌ .1كون للجنة السلع االستراتٌجٌة جهاز تنفٌذي ٌشكل فً الوزارة برئاسة ممثل عنها وٌضم عددا
من الموظفٌن الفنٌٌن واإلدارٌٌن من الوزارة وٌختص رئٌس لجنة السلع االستراتٌجٌة باإلشراف
على عمل الجهاز التنفٌذي.
ٌختص الجهاز التنفٌذي بما ٌأتً:
أ .تلقً طلبات الحصول على الموافقات المش ار إلٌه ا ف ً الم ادة ( )9وف ً البن د رابع ا2/
من المادة ( )10من هذا القانون وعرضها على لجنة السلع االستراتٌجٌة ،وتبلٌغ مقدمً
الطلبات بقرار اللجنة.
ب .تلق ً طلب ات الت رخٌص للقٌ ام بالتص رفات المش ار إلٌه ا ف ً البن د رابع ا 1/م ن الم ادة
( )10م ن ه ذا الق انون وعرضه ـا عل ى لجن ة الس لع االستراتٌجٌ ـة ،وتبلٌ غ مقدم ـً
الطلبـات بقرار اللجنة.
ج .متابعة عملٌات التفتٌش والمراقبة للتأكد من االلتزام بأحكام هذا الباب.
د .تبلٌغ المعنٌٌن باالخطارات المشار إلٌها فً المادتٌن ( )8و( )10من هذا القانون.
ه ـ .نش ر ق رارات لجن ة الس لع االس تراتٌجٌة وتعمٌمه ا عل ى الس لطة المختص ة والجه ات
المعنٌة ،وفقا لما تحدده اللجنة.

و .العمل كنقطة اتصال مع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة فً الدولة فٌما ٌتعلق بتطبٌق
أحكام هذا الباب.
ز .توفٌر خدمات السكرتارٌة للجنة السلع االستراتٌجٌة.
ح .أٌة مهام أخر ٌكلف بها من قبل لجنة السلع االستراتٌجٌة.
ٌ .2ك ون لطال ب الموافق ة أو الت رخٌص المش ار إلٌهم ا ف ً الم ادتٌن ( )9و( )10م ن ه ذا
القانــون فً حال رفض طلبه ،أو رف ض تجدٌ ده أو الغائ ه ،ال تظلم إل ى رئ ٌس لجن ة الس لع
االستراتٌجٌة خالل ) (7س بعة أٌ ام عم ل م ن ت ارٌخ إص دار الق رار ح ول الطل ب ،وٌتع ٌن
البت فً التظلم خالل ) (7سبعة أٌام عمل من تارٌخ تقدٌمه.
وللمتضرر اللجوء للقضاء خالل ( )30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إخطاره برفض تظلمه.
المادة ()13
ٌصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزٌر الئحة تحدد فٌها:
 .1فئات التراخٌص لمزاولة نشاط ذي صلة وفئات الموافقات التً ٌمكن أن تمنحها لجنة السلع
االستراتٌجٌة وفترة صالحٌة وصٌغة وأسلوب طلب الحصول على كل من فئات التراخٌص
وفئات الموافقات ونماذجها وشروط منح كل منها أو رفضه أو الغائه أو تجدٌده أو استبداله
والرسوم المستحقة على ذلك.
 .2المعلومات والسجالت الواجب على الشخص أن ٌحتفظ بها عن أي تصرف منح الجله
تصرٌحا أو أي تصرف رخص له بالقٌام به.
 .3قواعد وضوابط التفتٌش للتحقق من تطبٌق أحكام هذا الباب.
المادة ()14
ٌلتزم كل من ٌباشر تصرفا بناء على موافقة أو ترخٌص بما ٌأتً:
 .1إخطار لجنة السلع االستراتٌجٌة بالتفاصٌل المتعلقة بذلك التصرف بالشكل الذي تح دده الالئح ة
المشار إلٌها فً المادة ( )13من هذا القانون.
 .2االحتفاظ بالسجالت المتعلقة بذلك التصرف بالشكل الذي تحدده الالئحة المشار إلٌها فً الم ادة
( )13من هذا القانون.
 .3تزوٌد لجنة السلع االستراتٌجٌة بأٌة وثائق أو معلومات تطلبها تتعلق بذلك التصرف.
المادة ()15
ٌحظر على أي شخص نشر أو نق ل أو إفش اء أٌ ة معلوم ات أو وثٌق ة بش أن الس لع االس تراتٌجٌة
التً ٌتم تقدٌمها إلى لجنة السلع االستراتٌجٌة بموجب أحكام هذا الباب ،إال بموافقة خطٌة مسبقـة
من رئٌس لجنة السلع االستراتٌجٌة ،وٌستثنى من ذلك الحاالت اآلتٌة:
 .1إذا كان إفشاء المعلومات بناء على طلب من السلطات القضائٌة فً الدولة.
 .2بقرار ٌصدر من مجلس ال وزراء ،لتمك ٌن حكوم ة أجنبٌ ة م ن التحقٌ ق م ع ش خص
أجنب ً ف ً بل دها أو محاكمت ه ع ن جرٌم ة ارتكب ت عل ى إقل ٌم تل ك الدول ة ،وذل ك
بالشروط اآلتٌة:

أ .أن تتعلق الجرٌمة بسلع اس تراتٌجٌة أو تقنٌته ا أو أي ش ًء ٌمك ن أن ٌس تخدم لتطوٌ ـر
أوإنت اج أو تش غٌل أو تخ زٌن أو تمل ك أي س الح ن ووي أو كٌمٌ ائً أو بٌول وجً أو
صاروخً قادر على حمل تلك األسلحة.
ب .أال ٌخ ل النش ر أو النق ل أو اإلفش اء بس ٌادة الدول ة أو أمنه ا أو س المتها أو مصالحه ـا
الحٌوٌة األخر .
ج .أال تس تخدم المعلوم ات المطلوب ة إال للتحقٌ ق أو المحاكم ة الت ً طلب ت م ن أجله ا وأن
تتعهد السلطة الحكومٌ ة األجنبٌ ة بالتقٌ د ب أي ش رط تفرض ه الدول ة عل ى اس تخدام ه ذه
المعلومات.
د .أٌة شروط أخر ٌقررها مجلس الوزراء.
الباب الثالث
العقوبات
المادة ()16
ٌ .1عاقب كل من ٌخالف أحكام أي من المادتٌن ( )8و( )10من هذا القانون بالحبس مدة ال
تقل عن سنة وبالغرامة التً ال تقل عن خمسٌن ألف درهم وال تزٌد على خمسمائة ألف
درهم أو بإحد هاتٌن العقوبتٌن ،وتضاعف العقوبة فً حالة العود ،وللمحكمة فً حالة
اإلدانة أن تحكم بمصادرة السلع محل الجرٌمة.
ٌ .2عاقب كل من ٌخالف أحكام المادة ( )14من هذا القانون بالحبس مدة ال تزٌد على سنة
وبالغرامة التً ال تقل عن عشرة آالف درهم وال تزٌد على خمسٌن ألف درهم أو باحد
هاتٌن العقوبتٌن وتضاعف العقوبة فً حالة العود.
ٌ .3عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة و بالغرامة التً ال تقل عن خمسٌن ألف درهم وال تزٌد
على خمسمائة ألف درهم أو بإحد هاتٌن العقوبتٌن:
أ .كل من ٌخالف أي حكم من أحكام المادة ( )15من هذا القانون.
ب .كل من قدم معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق تحتوي على بٌانات مزورة أو مزٌفة أو
غٌر صحٌحة بقصد الحصول على الموافقة أو الترخٌص وفقا ألحكام هذا القانون.
 .4ال ٌُخِل توقٌع العقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون بأٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها أي
قانون آخر.
الباب الراب
أحكام ختامية
المادة ()17
ٌكون لموظفً السلطة المختصة والجهات المعنٌة الذٌن ٌحددهم وزٌر العدل باالتفاق مع السلطة
المختصة والجهات المعنٌة ولجنة السلع االستراتٌجٌة صفة مأموري الضبط القضائً فً إثبات
م ا ٌق ع بالمخالف ة ألحك ام ه ذا الق انون والل وائح والق رارات الص ادرة تنفٌ ذا ل ه ،ك ل ف ً ح دود
اختصاصه.

المادة ()18
 .1على السلطة المختصة والجهات المعنٌة تزوٌد وزارة الخارجٌة ووزارة االقتص اد ب اللوائح
والقرارات السارٌة المفعول التً صدرت عنها قبل العمل بهذا القانون فٌما ٌخص حظر أو
حصر أو تقٌٌد أٌة سلعة.
 .2على السلطة المختصة تزوٌد وزارة الخارجٌة ووزارة االقتص اد ب القرارات الت ً تص درها
تنفٌذا ألحكام هذا القانون.
المادة ()19
ٌصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر الخارجٌة ووزٌرة االقتصاد اللوائح الالزمة لتنفٌذ
أحكام هذا القانون.
المادة ()21
على السلطة المختصة والجهات المعنٌة تنفٌذ أحكام هذا القانون.
المادة ()21
ٌلغى كل حكم ٌخالف أو ٌتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة ()22
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به بعد شهر من تارٌخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدر عنا فً قصر الرئاسة بأبوظبً:
بتارٌخ  6:شعبان  1428هـ
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