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 2021 ) لسنة  55  قرار مجلس الوزراء رقم (

اتيقائمة تحديد  شأن  شطة ذات األثر االس   األ

   

  :مجلس الوزراء

 ،عد االطالع ع الدستور  

 ) عديالتهاختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء،  شأن 1972) لسنة 1وع القانون االتحادي رقم  ،و

  ة 2015) لسنة 2القانون االتحادي رقم (وع ات التجار عديالته، ، شأن الشر  و

  ر ناًء ع ما عرضه وز   ، وموافقة مجلس الوزراء،االقتصادو

  :ر قــــــرّ 

  

  )1(املادة 

فات  التعر

ــات  لمــــ ــــذا القــــــرار، ُيقصــــــد بال ــ ــــــام  ــارات ــــــ تطبيــــــق أح ــا، مــــــا لــــــم والعبــــ ــــ ــــــل م ن  نــــــة قــــــر ّ ي املب ــا التاليــــــة املعــــ

  ذلك: غسياق النص  يقِض 

ية املتحدة.  :  الدولة   اإلمارات العر

تصة ات   شؤونتصة السلطة ا  :  السلطة ا   .مارة املعنيةاإل الشر

شاط   :  سلطة التنظيم نظيم ال ة االتحادية املعنية ب اتيا   .ذا األثر االس

نة اتي  :  ال شطة ذات األثر االس   .نة األ

ـــــــــــطة  ــ شــــ ـــــــة األ ــ ـــــ ــ قائمـ

ــر  ــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ذات األثـــــ

اتي   االس

:  
شطة  ات ال تخضع القائمة ال تتضمن األ خيص الشر للضوابط الالزمة ل

 
ً
شطة وفقا   .سلطات التنظيموشروط  ملتطلباتال تمارس أي من تلك األ

ثمر األجن    :  املس
ثمار  قوم باالس سية الدولة و ص الطبي أو االعتباري الذي ال يحمل ج ال

    الدولة.



 

  

2  
 

اتي 2021) لسنة  55 قرار مجلس الوزراء رقم (  شطة ذات األثر االس   شأن تحديد قائمة األ

 

  

  )2(املادة 

اتي شطة ذات األثر االس   قائمة األ

ذه قائمة حدد تُ  .1 شاط من  ات ال تباشر أي  اتي وضوابط ترخيص الشر شطة ذات األثر االس األ

شطة ع النحو  دول األ    ي:اآلاملو  ا

شاط  #   الشروط والضوابط  سلطة التنظيم  ال

1  

ـــن  ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــطة األمــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ شــــ أ

ــــطة  ـــــ شـــ ــــدفاع واأل ـــــ والـــ

ع  ذات ـــا ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الطــــ

  العسكري.

 وزارة الدفاع

  وزارة الداخلية

ـــــــــع  ــ ــاعوافقــــة ملتخضــ ــات وزارة الــــدفــ أو وزارة  ومتطلبــ

ٌل  مجال اختصاصه   :من حيث الداخلية 

ــبة   .أ ــــ ــ ســــ مة تحديد  ــا ـــ ــ نمســـــ ــــــــــبة  املواطن ســ و/أو 

ثمر األجن  رأس املال. مة املس   مسا

ــبة   .ب ــــ ــ ســــ مة تحديد  ــا ـــ ــ نمســـــ ــــــــــبة و/ املواطن ســ أو 

ثمر األجن  مة املســـــــ ــا ـــ ة مجالس مســ  عضـــــــو

 (إن وجدت). دارةاإل 

ا وزارة الدفاع أّي    .ج  شروط أو ضوابط اخرى ترتئ

 .أو وزارة الداخلية
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شاط  #   الشروط والضوابط  سلطة التنظيم  ال

2  

ـــالت  ــحـــ ـــــــارف، مــــ ـــــ ـــــ املصــ

ـــات  ــــر ــــ ــــــرافـــة، شـــــ ـــــ الصــ

ــــطـــــــة  ـــــ شــــ ــــل، وأ ــ التمو

ن. مارات مصرف اإل   التأم

ية املتحدة  العر

  املركزي 

ية تخضــــــع ملوافقة ومتطلبات مصــــــرف اإل  مارات العر

  املركزي من حيث:املتحدة 

ــبة   .أ ــــ ــ ســــ مة تحديد  ــا ـــ ــ نمســـــ ــــــــــبة و/أ املواطن ســ و 

ثمر األجن  مة املس   رأس املال.مسا

ــبة   .ب ــــ ــ ســــ مة تحديد  ــا ـــ ــ نمســـــ ــــــــــبة  املواطن ســ و/أو 

ة مجالس  ثمر األجن  عضـــــــو مة املســـــــ ــا ـــ مســ

 وجدت). (إن دارةاإل 

ا املصرف.أشروط أو ضوابط  أّي   .ج  خرى يرتئ

  

3  
ــــالت  ــــمـــ ــــعـــ ــــة الـــ ــاعـــ ــبـــــ ــــ طـ

  النقدية.

  االتصاالت  4

يئة العامة  ال

لتنظيم قطاع 

 االتصاالت

ومة الرقمية   وا

يئة العامة لتنظيم  تخضع ملوافقة ومتطلبات ال

ومة الرقمية قطاع االتصاالت   من حيث: وا

سبة   .أ مة تحديد  نمسا سبة و/أ املواطن و 

ثمر األجن  مة املس   رأس املال.مسا

سبة   .ب مة تحديد  نمسا سبة  املواطن و/أو 

ة مجالس  ثمر األجن  عضو مة املس مسا

  (إن وجدت). دارةاإل 

يئةأشروط أو ضوابط  أّي   .ج ا ال  .خرى ترتئ
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شاط  #   الشروط والضوابط  سلطة التنظيم  ال

5  
ــــ  ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــات ا ــــ ــــــدمــ ـــــ خــ

  والعمرة.
يئة العامة  ال

للشؤون 

اإلسالمية 

  وقافواأل 

يئة العامة  للشؤون تخضع ملوافقة ومتطلبات ال

  وقاف من حيث:اإلسالمية واأل 

سبة   .أ ن و/أو  مة املواطن سبة مسا تحديد 

ثمر األجن  رأس املال. مة املس  مسا

سبة   .ب ن و/أو  مة املواطن سبة مسا تحديد 

ة مجالس  ثمر األجن  عضو مة املس مسا

 دارة (إن وجدت).اإل 

يئة.أشروط أو ضوابط  أّي   .ج ا ال  خرى ترتئ

  

6  
تحفيظ القرآن مراكز 

م.   الكر

  

شطة .2 سبة  أ اتي ُمحدد  مة ذات أثر اس نمسا ا: املواطن  ف

شاط  #   الضوابطالشروط و   ال

دمات املتصلة بمجال مصائد األسماك  7   ا

سبة  ون  مة ت نمسا شاط  املواطن ذا ال  

100.%  
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  )3(املادة 

ات ال تمارس   من أّي  إجراءات املوافقة ع ترخيص الشر

اتي شطة ذات األثر االس   األ

ثمر األ يقوم  .1 شــاط ذا  جناملســ   أثرالذي يرغب بمزاولة 
ً
اتي وفقا ذا 2ملادة () من ا1للفقرة ( اســ ) من 

خيص لدى القرار بتقديم  ـــــــــلطةطلب ال ـــــة الســ ــ تصــــ   ا
ً
ا   وفقا ـــــوص عل ــ ــــــــروط املنصــــ ــ للضـــــــــــوابط والشـ

شاط لية ذات الصلة بال عات االتحادية وا شر  .ال

ــــــلطة  .2 ــ ـــــةترفع السـ ــ تصــ د عن  تنظيمالطلب إ ســـــــــلطة ال ا ـــــــتالم  )5( موعد ال يز خ اســ أيام عمل من تار

 الطلب 
ً
 للمتطلّبات  مستوفيا

ً
ام الفقرة  وفقا ذه املادة )1(ألح  .من 

ا (ســلطة التنظيم تصــدر  .3 عة عشــر يوم14خالل مدة أقصــا خ عمل من ) أر يفاء أو اســتالم الطلب  تار اســ

 جميع الشروط واملتطلبات 
ً
 ي:ا ع النحو اآلأعاله قرار  )2(للفقرة  وفقا

مة الوطنية، وأّي ع الطلب املوافقة   .أ ــا ـــ ســـــــبة املســ   وتحديد 
ً
ا وفقا  للفقرةضـــــــوابط وشـــــــروط ترتئ

ذه املادة.3رقم (  ) من 

  الرفض.  .ب

بليغ  .4 تصـــة الا لقرار تقوم ســـلطة التنظيم ب املناســـب بحســـب األحوال املنصـــوص اإلجراء تخاذ لســـلطة ا

ا  الفقرة  ذه املادة )3(عل  .من 

 

  )4(املادة 

اتيامللكية  عديل شطة ذات األثر االس    األ

م  ّ تل ات ال ا  أّي  الشر اتي يتم ترخيص شطة ذات األثر االس عات املعمول  شاط من األ شر بجميع ال

   ا  الدولة.
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  )5(املادة 

ر   التقار

تصة إ  ترفع السلطة ا
ً
ا نة دور    ال

ً
ر كشفا ّل ثالثة أش واقع مّرة  ّ  و اتي ال ع ذات األثر االس باملشار

اء. عديالت من حيث امللكية والشر ا من  ّل ما طرأ عل ا و  تّم ترخيص

  

  )6(املادة 

  شر القرار والعمل به

دة يُ  ر ذا القرار  ا عمل به من ، الرسميةشر    .01/06/2021وُ

  

  

  

  
  

  األصل موقع من صاحب السمو الشيخ                                                                                                   

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                           

س مجلس الوزراء                                                             رئ

  

  

  
______________________  

  

  صدر عنا: 

خ   ـ1442/    شوال/    18    :  بتار

 م2021/     مايو /     30  :  املوافق

  


