
 2011ة ( لسن7) مقانون اتحادي رق

 كلمستهلا حماية حقوقن في شأ 2006سنة ل( 24) أحكام القانون االتحادي رقمض عبتعديل ب
 

 ،دةعربية المتحيس دولة اإلمارات الئر يفة بن زايد آل نهيانلنحن خ

 ،الدستورعلى بعد االطالع ـ 

 شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراءب 1972ة ( لسن1م )القانون االتحادي رقوعلى ـ 

 وانين المعدلة له،والق

 وانين المعدلة له،شؤون الصناعة، والق في شأن تنظيم 1979لسنة  (1) رقماالتحادي القانون وعلى ـ 

 في المعامالت التجارية، نع الغش والتدليسمفي شأن  1979 لسنة (4)رقم االتحادي القانون ـ وعلى 

 والقوانين المعدلة له،ن تنظيم الوكاالت التجارية، في شأ 1981ة ( لسن18)رقم االتحادي القانون ـ وعلى 

 والقوانين المعدلة له، ،1985ة ( لسن5) مقانون المعامالت المدنية الصادر بالقانون االتحادي رقوعلى ـ 

 انون العقوبات، والقوانين المعدلة له،بإصدار ق 1987 ةسنل (3) مالقانون االتحادي رقوعلى ـ 

 العالمات التجارية، والقوانين المعدلة له،أن في ش 1992ة ( لسن37) مالقانون االتحادي رقوعلى ـ 

 ارية،بإصدار قانون المعامالت التج 1993ة ( لسن18) رقماالتحادي القانون ـ 

 ، والقوانينوالمقاييسات صفاوممارات للة اإلهيئ بإنشاء 2001ة لسن (28)رقم االتحادي القانون ـ وعلى 

 المعدلة له،

 مارك، والقانون المعدل له،االتحادية للجة الهيئ بإنشاء 2003ة سن( ل1)رقم االتحادي القانون ـ وعلى 

 تهلك،سالمن حماية في شأ 2006ة سن( ل24) مرقاالتحادي ى القانون وعـ 

 وتصديق المجلساالتحادي، الوطني  ما عرضه وزير االقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلسعلى  وبناء  ـ 

 لالتحاد،ى األعل

 تي:اآل ونأصدرنا القان

 ادة األولىمال

 النص اآلتي:يه لار إالمش 2006ة ( لسن24) مرقاالتحادي ( من القانون 18) تبدل بنص المادةسيُ

 

 (18) المادة

 أحكام هذا القانونيخالف انون آخر، يعاقب كل من قأي يها علينص بأية عقوبة أشد خالل اإلع عدم م. 1

 ي:لما يل ا  وفق
 
 

 
 
 



 

 ( مليون درهم في 1.000.000) درهم وال تجاوزألف ( مائة 100.000)الغرامة التي ال تقل عن )أ(. 

 ( من هذا القانون.14( و)7( و)6) ادالموأحكام من حكم حالة مخالفة أي 

 درهم فيألف ( مائتي 200.000) درهم وال تجاوزالف آرة ( عش10.000) ال تقل عنالتي رامة غ)ب(. ال

 القانون.( من هذا 12) ( والمادة9) رة الثانية من المادة( والفق8( و)5) الموادأحكام من حكم لة مخالفة أي حا

 ألفرون مائة وعش (120.000) درهم وال تجاوزألف رين ( عش20.000) ال تقل عنرامة التي غال )جـ(.

 (11( و)10) رقاملمواد أ( وا9) رة األولى من المادةالفقأحكام ي حكم من درهم في حالة مخالفة أ

 هذا القانون. من (15و) (13و)

 

 درهم في حالةألف ة ( مائ100.000) درهم وال تجاوزآالف ه س( خم5.000) ال تقل عن التي رامةغ)د(. ال

 له. ا  تنفيذدرة االقانون والئحته التنفيذية والصهذا أحكام خر من أي حكم آالفة مخ

 

 ذات المخالفةارتكاب ي حالة معاودة ( من هذه المادة ف1) في البندص عليها غرامات المنصوتضاعف ال2. 

 رالمقرعف الحد األعلى ة لها، وبحيث ال تقل العقوبة عن ضبقاالسالمخالفة ارتكاب نة واحدة من خالل س

 امات.غربعد مضاعفة ال

 

 الذي يها والمقابللح فض الوزير المخالفات التي يجوز الصعلى عر قرار من مجلس الوزراء بناءحدد بت .3 

 قانون. وفي حالةي هذا اليلزم به المخالف في كل حالة، بشرط أال يجاوز الحد األقصى للعقوبة المقررة ف

 ر.اء المقرجرفة إلى النيابة العامة التخاذ اإلحال المخالرفض المخالف الصلح ت

 فيتطبيقه روط وقواعد وش حالصل إلتمامجراءات الالزمة بالضوابط واإل صدر مجلس الوزراء قرارا  . ي4

 بتشكيل لجان للصلح تتولى تنفيذ لقانون. كما يصدر الوزير قرارا  رائم المرتكبة في إطار أحكام هذا االج

 ار إليه.أحكام قرار مجلس الوزراء المش

 ادة الثانيةمال

 انون.هذا القأو يتعارض مع أحكام يخالف حكم كل لغى يُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ادة الثالثةمال

 .رهمن اليوم التالي لتاريخ نشعمل به سمية، ويُي الجريدة الرر هذا القانون فينش

 خليفة بن زايد آل نهيان                                                                                 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس                                                                        
 
 

 
 

 
 :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
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