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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2008/61

باإ�سدار قانون ) نظام ( التنظيم ال�سناعي املوحد

 لدول جملــــ�س التعاون لدول اخلليــــج العربيـــة 

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

اعتمـــاد  املت�ســمن  العربيـــة  اخلليـــج  لـــدول  التعــاون  ملجلـ�س  الأعلى  املجـل�س  قــرار  وعلى 

قانون ) نظام ( التنظيــم ال�سنــاعــي املـوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

ال�سادر فـي دورته رقم )25( املنعقدة خالل �سهر دي�سمرب 2004 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأوىل 

يعمل فـي �ساأن التنظيم ال�سناعي باأحكام القانون ) النظام ( املرفق .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سـر هــــذا املـــر�ســــوم فـي اجلـــريدة الــر�سميـة ، ويعمل به بعد م�سي ثــــالثني يومـــــا مــــن 

تاريــــخ اإ�ســـــدار الالئحـــــة التنفيذيـــــــة للقانــــــون ) للنظام ( املرفق  .

�سـدر فـي :  9   من ربيع الثاين �سنة 1429هـ

املـوافــــق : 15 من ابـــــــريـــــل �سنة 2008م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون ) نظام ( التنظيم ال�سناعي

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  

البــاب الأول

التعــاريف   

) املــادة الأولــــى (

لغــر�س تطبيق اأحكـــام هـــذا القــانون )النظام ( ، ومـا مل يقت�س ن�س ال�سيــاق معنى اآخــر ، 

تكـــون للكلمــات والعبــارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها :

1 - الوزير :

 وزير ال�سناعة اأو الوزير املخت�س .   

2 - الوزارة : 

وزارة ال�سنـــاعـــة اأو الوزارة اأو الهيئـة التي تكون �سوؤون ال�سناعة من اخت�سا�سها . 

3 - الإدارة :

الإدارة املخت�سة ب�سوؤون ال�سناعة فـي الوزارة .

4 - اللجنة :

 اللجنة اأو اللجان الفنية التي يتم ت�سكيلها وفقا للمادة الرابعة .  

5 - امل�سروع ال�سناعي )املن�ساأة ال�سناعية( :

اأو  ال�سنــع  كـاملــة  اإىل منتجــات  الأ�سـا�سـي حتـويـل اخلـامـات  غــر�سهــا  يكـــون  كـــــل من�ســـاأة 

ن�سف م�سنعــة اأو حتــويـل املنتجـات الن�سف امل�سنعــة اإىل منتجــات كــاملة ال�سنــع مبــا فـي 

ذلك اأعمــال املـزج والف�سل والت�سكيل والتجميع والتعبئة والتغليف �سريطة اأن تتم كــل  اأو 

معظـم هذه العمليات بقوة اآلية ، وال�سناعات املعرفية والبيئية ، وال�سناعات الأخرى التي 

حتددها الالئحة التنفيذية .    

6 - ال�سجل ال�سناعي : 

هو �سجل تقيد به املن�ساآت ال�سناعية القائمة .

7 - تو�سعة امل�سروع ال�سناعي :

الطــاقـــة  زيـــــادة  بغــــر�س  وذلك   ، الإنتــــاج  عنــــا�ســــر  مـــــن  اأكرث  اأو  عن�ســـر  حجـــم  زيـــادة 

الإنتاجية القائمة ، اأو ا�ستحداث خطوط اإنتاجية ل�سلع اأخرى .

8 - تطوير امل�سروع ال�سناعي : 

اإدخــــال حت�سينــــات اأو تعــــديـــالت اأو اإ�ســافـــات على عن�ســر اأو اأكـرث لعنــا�ســر الإنتاج ، بهدف 

زيادة الإنتاج اأو تخفي�س تكلفته اأو حت�سني نوعيته . 
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9 - املنتج ال�سناعي : 

هو املادة اأو املواد كاملة ال�سنع اأو ن�سف امل�سنعة التي ينتجها امل�سروع ال�سناعي .

10 - �ساحب امل�سروع ال�سناعي :  

كــل �سخ�س طبيعـــي اأو اعتبـــاري ميلك حــق الت�ســرف فـي �ســوؤون امل�سروع ال�سناعي وعندما 

تكون اإدارة امل�سروع ال�سناعي اأو الت�سرف فـي �سوؤونه مناطة مبدير اأو ع�سو جمل�س اإدارة 

الــــوكيــــل  اأو  املنتـــدب  الإدارة  جمل�س  ع�سو  اأو  املدير  هذا  يكون  مفو�س  وكيل  اأو  منتدب 

املفــــو�س هــــو مبثــــــابــــة �ســـــاحب امل�ســــروع لأغـــرا�س هـــذا القانون ) النظام ( .  

البــاب الثــاين

نطاق �سريان القانون ) النظام (

) املـــادة الثـــانيــة (

ت�سري اأحكام هذا القانون ) النظام ( على كل م�سروع �سناعي با�ستثناء ما يلي :

1 - امل�سروعات التي حتددها الالئحة التنفيذية .

2 - امل�ســـروعات التــي تنظمها معاهدات اأو اتفاقيات اأو قوانني خا�سة ، اأو امل�سروعات 

التي تنفــذها الدولـــة اأو اإحـــدى مـــوؤ�س�ساتهــــا دون م�ســــاركـــة القطـــــاع اخلـــــا�س اإذا 

ارتاأت ذلك ،  على اأن يكون ا�ستثناء هذه امل�سروعات فـي ما ن�ست عليه قوانني اأو 

اتفاقيات اإن�سائها . 

البــاب الثــالث

املبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون ) النظام (

) املـــادة الثـــالثــة (

يراعى عند تطبيق هذا القانون )النظام ( ما يلي :

1  - م�ســـاهمة القطاع ال�سنــاعــي فـي زيـادة الــدخل القــومــي وتــو�سيع قــاعــدة الت�سابك 

القت�سادي فـي دول املجل�س وتقوية ن�ساطاته .

2 - �سيا�ســــــة دول املجـلــــ�س جتـــــاه الت�سنيــــع ومتطلبــــات اخلطــــط القت�ساديـة وبرامج 

التنمية القت�سادية .

3  - التعاون والتكامل والتن�سيق فيما بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

4  - حاجات البالد القت�سادية واإمكانيات ال�ستهالك املحلي والت�سدير .

5  - مــدى تـــوفـــر وا�ستخـــدام املــــدخالت التــــي ميكـــن العتمــاد عليها فـي الت�سنيع 

بدول املجل�س .
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6  - ا�ستجالب التقنية املالئمة املتطورة وتوطينها فـي البالد .

7  - توظيف وتدريب العمالة الوطنية .

8  - املحافظة على الأمن وال�سحة العامة و�سالمة البيئة من التلوث .

9  - النظام العام والأعراف والتقاليد املرعية بدول املجل�س .

منظمة  اتفـــاقيـــة  اأقـــرتها  التـــي  والآليــات  واملعـــايري  ال�ســوابط  مـــع  التـــوافـــق   -10

التجارة العاملية فـي �ساأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم ال�سادرات .

البــاب الــرابع

اللجنة الفنية ل�سوؤون ال�سناعة

) املـــادة الــرابعــة (

اأو ال�سلطة املخت�سة جلنة اأو جلان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية  تن�سـاأ بقرار من الوزير 

ال�سناعة ، ت�سم ممثلني عن اجلهات املعنية بال�سناعة .

تخت�س اللجنة باإبداء الراأي للوزير اأو من يفو�سه فـي جميع امل�سائل املتعلقة بال�سناعة ، 

وللجنة اأن ت�ستعني مبن تراه من اخلرباء اأو الفنيني .

وتبني الالئحة التنفيذية مهامها واخت�سا�ساتها وكيفية ت�سكيلها واإجراءات عملها .

البـــاب اخلام�س

 الرتاخي�س ال�سناعية  

) املـــادة اخلـــام�سـة (

ل يجــوز اإقـــامـة م�ســـروع �ســـناعي اأو تــو�سعتــــه اأو تطــــويره اأو تغييـــــر اإنتـــاجــه اأو دجمـه فـي 

م�سروع �سناعي اآخر اأو جتزئته لأكرث من م�سروع اأو تغيري موقعه اأو الت�سرف به جزئيا اأو 

كليا اإل برتخي�س ي�سدر من الوزير اأو من يفو�سه .

) املـــادة ال�ســاد�ســة ( 

يقــدم طلب الرتخي�س اإىل الإدارة على النمـــاذج املعــدة لذلــك ، ولالإدارة اأن تطلـــب درا�ســـة 

اجلــدوى القت�ســـاديـــة للم�ســـروع على النحــو املبــني فـي الالئحـــة التنفيــذيـــة والقـــرارات 

التنظيمية .  
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) املـــادة ال�ســابعـــة ( 

تــــدر�س الإدارة الطــلب مـن النـاحيتني الفنية والقت�ساديــة ، ويجب البت فيه خـــالل مدة 

اأق�ســـاهــا ثــالثــون يـــومـــا مـــن تـــاريخ تقــدميـــه ، ويـكـــون الــرف�س بقـرار م�سبب ، وفـي حالة 

رف�س الطلب اأو انتهاء املدة يحق ملقدمه التظلم للوزير خالل 60 يوما من تاريخ اإخطاره 

خطيا بالرف�س اأو انتهاء املدة ، ويتم البت فـي التظلم خالل �ستني يوما من تقدميه .

) املـــادة الثـــامنــة (

ي�ســـدر الـرتخيـــ�س ال�ســـناعـــي وفقـــا للنمـــوذج املـــوحــــد الذي حتـــــدده الالئحة التنفيذية ، 

ويثبــت فـي الــرتخي�س الذي مينح ملقدم الطلب ال�ســـروط التي منـــح الرتخيـــ�س مبوجبهـــا

وعلى وجه اخل�سو�س ما يلي :

اإجناز  البدء خاللها فـي  ال�سناعي  امل�سروع  التي على �ســاحب  الـــزمنيـة  الفـــرتة   -1

اأ�سبـاب  اإذا كــانت هنــاك  اإل  العمل فـي امل�ســروع والتـي لتـــزيد على �سنـــة واحـــدة 

تقبلها اجلهات املخت�سة .  

القوانني  حتددها  التي  واملقايي�س  املوا�سفات  باتباع  ال�سناعي  امل�سروع  التـزام   -2

والأنظمة والقرارات ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن .

3- التقيــد بال�ســرتاطات املـــو�سوعــة للمحافظة على ال�سحة العامة و�سالمة البيئة 

من التلوث والإزعاج .

) املـــادة التـــا�سعــة ( 

للــــوزير اأو مـــــن يفـــــو�ســـه اإلغــــــــاء الـرتخيـــ�س فـي حالـــة عـدم التنفيـذ خـالل املدة املحددة 

اأو التـــوقف عـــن ا�ستكمـــال امل�ســـروع وذلك بـعد اأخـــذ كـــل الأ�سبــاب املعقــولـــة التــي يتقدم بها 

املـــرخ�س لـــه فـي العتبــار ، اأو ثبت اأن الـرتخي�س مت احل�ســول عليــه بنــاء على بيانات غري 

�سحيحة .

) املـــادة العـــا�ســرة (

يجـــوز التظلم مــــن قرار اإلغـــاء الرتخي�س اإىل الـــوزيـــر خـــالل ثـــالثــني يـــوما مـــن تاريخ 

اإخطاره .

البـــاب ال�ســـاد�س 

 ال�سجـل ال�سناعي

) املـــادة احلـــاديــة ع�ســرة (

ين�ســــاأ فـي الإدارة �سجـــل �سناعي تقيـــد بـــه كـــــل امل�ســـروعـــات املـــــرخ�سـة التـــي مت تنفيذها 

وت�سغيلها وحتدد الالئحة التنفيذية ال�سروط والإجراءات اخلا�سة بهذا ال�سجل .
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ال�سناعي  ال�سجل  فـي  قيد  �سهادة  ت�سجيله  مت  الذي  ال�سناعي  امل�سروع  ل�ساحب  وت�سلـم 

فـي  القيد  �سهادة  وجتدد   ، واإجراءاتها  ال�سهادة  هذه  بيانات  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 

ال�سجل ال�سناعي دوريا ح�سب متطلبات هذا القانون ) النظام ( .

) املـــادة الثـــانيــة ع�ســرة (

يتعــني اإبـــراز �سهـــادة القيـــد فـي ال�سجـــل ال�سنـــاعـــي عــــند التــعـــامـــل مــــع اإدارات الـــدولـــة 

وموؤ�س�ساتها فـي كل ما يتعلق بامل�سروع .

) املـــادة الثـــالثة ع�ســرة (

يحــق ل�ساحب امل�سروع ال�سناعي اأو ورثته اأو املت�سرف فيه اأن يتح�سل على م�ستخرج من 

البيـــانات مب�ســروعـــه فـي ال�سجـــل ال�سنـــاعـــي وذلك وفقـــا لالأو�ســـاع الـــواردة فـي الالئحة 

التنفيذية .

) املـــادة الـــرابعة ع�ســرة (

ت�سهـــر املعــــلومـــات والبيـــانــــات املتعلقـــة بامل�ســـروعــات املقيدة فـي ال�سجـــل ال�سناعي وفقا ملا 

حتدده الالئحة التنفيذية .

وي�سهر كذلك بنف�س الطريقة كل تعديل فـي البيانات املقيدة فـي ال�سجل ال�سناعي .

) املـــادة اخلـــام�ســة ع�ســرة ( 

ال�سجـل ال�سناعي من املحفوظات ال�سرية ، وليجوز لغري املخت�سيــــن من موظفي الإدارة 

اأو اجلهــات الق�ســائيــة الطــالع على حمتــويــاتــه ، كما ل يجـوز تـداول البيانات واملعلومات 

املقيــدة فـي ال�سجــل ال�سنــاعي اأو ا�ستخــدامهــا اإل وفقــا لالأو�سـاع املقــررة فـي هــذا القـانون 

) النظام ( .

البــاب ال�ســابـع 

ت�سجيع وتنمية امل�سروعات ال�سناعية

) املـــادة ال�ســـاد�ســـة ع�ســرة (

متنح الأولوية فـي احل�سول على املزايا والإعفاءات للم�سروعات ال�سناعية التالية :

1 - امل�سـروعـــات التـــي تنتــج �سلعــا لال�ستهـــــالك املحـــــلي حتـــــل حمـــل ال�سلــــــع الأجنبيـــة

      اأو تناف�سها .  

2 - امل�سروعات التي تنتج �سلعا للت�سدير . 
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3 - ال�سنـــاعــات التـــي تقـــوم على ا�ستغـــالل وتطــويـــر املـــوارد الطبيعيـــة املتـوفرة فـي 

دول املجل�س .

4 - امل�سروعات التي تقام فـي مناطق حتددها الدولة لأغرا�س النهو�س بها .

5 - امل�سـروعات ذات الأهمية القت�سادية اخلا�سة اأو التي تدرج باعتبارها كذلك فـي 

خطة الدولة .

6 - ال�سنــاعــات التـي ت�سـاهـــم فـي حتقيــــق التكامل ال�سناعــي اخلليجـــي من خـــالل 

ال�ستثمار امل�سرتك فـي امل�سروعات ال�سناعية .

7 - امل�سروعات التي تعمل على حماية البيئة .

8 - امل�سروعات التي توؤدي اإىل تطوير وتوطني التقنية .

) املـــادة ال�ســابعــة ع�ســرة (

للــوزير اأو مــن يفــو�ســـه اتخـــاذ الإجـــراءات املنــا�سبـــة ملنـــح امل�سـروع ال�سنـاعي كــل اأو بع�س 

الإعفاءات التالية :

1 - الإعفـــاء كليـــا اأو جــزئيــا مـــن الـــر�ســـوم اجلمــركيـــة على واردات امل�سـروع ، وذلك 

وفقا ل�سوابط  " اإعفاء مدخالت ال�سناعة " املتفق عليها فـي اإطار جمل�س التعاون .

2 - الإعفـــــاء كليـــــا اأو جــــزئيــــا مـــن جميـــع ال�سـرائب مبا فيها �سريبة الدخل وذلك 

وفقا لأنظمة كل دولة .

3 - اإعفاء �سادرات امل�سروع ال�سناعي من �سرائب ور�سوم الت�سدير .

4 - اأية اإعفاءات اأخرى يتفق عليها فـي اإطار جمل�س التعاون .

) املـــادة الثـــامنــة ع�ســرة (

يجـــوز للــوزيـــر اأو مــن يفــو�ســـه اأو اجلــهات املخت�ســـة بــالــدولـــة منح امل�سروع ال�سناعي كل 

اأو بع�س املزايا التالية :  

1 - تخ�سي�س قطعة اأر�س منا�سبة .

2 - تـــاأجري املبـــانـــي ال�سنــاعيــة الالزمـة للم�سروع ال�سناعي ب�سروط ت�سجيعية وذلك 

فـي املناطق ال�سناعية التي تن�سئها احلكومة .

3 - توفيــر الكهربـــاء واملـــاء والوقود والطاقــة واملرافـــق الأخرى الالزمــــة للم�ســـروع 

ال�سناعي باأ�سعار ت�سجيعية .

4 - اأية مزايا اأخرى يتفق عليها فـي اإطار جمل�س التعاون .
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) املـــادة التـــا�سعـــة ع�ســرة (

يجــوز بقـــرار مـــن الـــوزيــــر اأن ت�ســـاهم الــــوزارة فـي اإعــــداد الــــدرا�ســــات والبحــــوث الفنيــة 

والقت�سادية التي يقوم بها �ساحب امل�سروع ال�سناعي اإذا كان امل�سروع ذا اأهمية لالقت�ساد 

الوطني .

) املـــادة الع�ســـرون  (

يجــوز منــح �ســادرات امل�سـروع ال�سناعي خلارج دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

حوافز ت�سجيعية وفقا للقوانني والأنظمة املرعية .

) املـــادة احلـــاديــة والع�ســـرون (

ل�ســـاحب امل�ســـروع ال�سنــاعـــي فـي حـــدود الإمكـانــات املتــاحـــــة لدى الوزارة اأن يح�سل على 

املعلــــومات والبيـــانـــات الإح�ســــائيــــة املن�ســــورة . ولـــــه كــــذلك اأن يح�ســـل على بيـــان املـــزايـا 

والإعفـــاءات والت�سهــيـــالت التـــي متنـــح للم�ســـروعـــات ال�سنـــاعيـــة وكـــذلك كــافــة املعلومات 

التقنية اجلديدة التي تي�سر اإمكانية اختيار وا�ستغالل التقنية بكفاءة وفعالية عالية .

البـــاب الثـــامــن

واجبات اأ�سحاب امل�سروعات ال�سناعية

) املــــادة الثـــانيـــة والع�ســـرون (

يلتـــزم �ســـاحب امل�ســروع ال�ســناعــي الـــذي يتمتــع م�ســـروعـه باملزايا والإعفاءات املن�سو�س 

عليها فـي الباب ال�سابع من هذا النظام ) القانون ( مبا يلي :

1 - عدم اإ�ساءة ا�ستعمال املزايا املمنوحة له .

2 - بدء وموا�سلة الأعمال التي منحت املزايا ب�ساأنها وفقا لل�سروط املحددة .

3 - اتخــــــــاذ جميــــع اخلطــوات ال�ســروريـــــــة ل�سمــان تلبيـــة الطــلــــــــب على املنتجــــــــات 

ال�سناعية املحمية .

4 - اأن ل يبيــع املـــزايــــــا اأو يتنــــازل عنها اأو يرخ�س بها اأو يحولها على اأي نحو اإىل 

�سخ�س اآخر دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الوزارة .

5 - التقيـــــد بالتعهـــــدات واللتـــزامــــــات الأخرى التـي تفـر�سهــــا القوانيـــن والأنظمـــة 

املرعية كــالإ�ســارة على الغـــالف اخلـارجــي للمنتـج اإىل تــركيبتـــه وتـــاريــــخ اإنتـاجــه 

، وا�سم املن�ساأة وبلد ال�سنع بطريقة غري قابلة للنزع ح�سب  وانتهـــاء �سالحيته 

طبيعة ال�سلعة . 

6 - اأن يقـــدم للــــوزارة مــا تطلبــه منـــه مــن بيــانـات كـاملة و�سحيحة عن امل�سروع فـي 

حال متتع املنتج باملزايا املمنوحة له .
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) املـــادة الثـــالثـــة والع�ســـرون (

يجب على كل �ساحب م�سروع �سناعي اللتزام مبا يلي :

1 - اأن تكـــــون ح�ســابـــــــات امل�ســـــروع ال�سنــاعــي منتظمــة وفقــــا لالأ�ســول املحــا�سبيــــــة 

والقواعد القــانــونية املرعية ، واأن يقدم لالإدارة امليزانية العمومية م�سادقا عليها 

من حما�سب قانوين ، واحل�سابات اخلتامية لكل �سنة مالية . 

2  - اأن ي�سمح ملوظفـــي الوزارة امل�ســــرح لهم كتابة بدخول امل�سروع ال�سناعي والطالع 

على ال�سجــالت وامل�ستــندات واحل�ســابــات ومـراقبة عمليات الإنتاج وغري ذلك من 

ن�ساطات امل�سروع وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية .  

3  - اإخطـــار الـــوزارة قبــل بيـــع امل�ســــروع ال�سنــاعـــي كليا اأو جــزئـيـــا اأو رهنه اأو تـــاأجـــريه 

اأو التنازل عنه باأي نوع من اأنواع التنازل . وتبني الالئحة التنفيذية الإجراءات 

الالزمة لذلك . 

4  - يلتــزم �ســاحـب امل�ســـــروع ال�سنـاعـي باإخطـار الإدارة فـي حـالــــة توقف املن�ســـاأة عن 

العمل كليا اأو جزئيا خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ توقف الن�ساط مع بيان 

الأ�سباب الداعية لذلك . 

5  - ا�ستعمــــــــال الآلت والأجــهـــــــزة وقطـــــع الغيــار واملـــــواد اخلــام امل�سمــولـــــة بالإعفـــــاء 

اجلمركي فـي امل�سنع املرخ�س له بذلك لالأغرا�س التي اأعفيت من اأجلها وعليه 

اأن مي�سك �سجال لهذه املواد .

6  - عـــــدم تـاأجري الأر�س اأو املبـانـي املخ�س�ســـة للم�ســــروع مــــن قبــــل الـــدولــــة للغـــري ،

      اأو الت�سرف فيها باأي وجـه دون احل�سول على اإذن من اجلهات احلكومية املخت�سة ، 

على اأن تبلغ الإدارة بذلك . 

7  - التقـــدم �سنــويـــا لالإدارة باملعــلومـــات املن�ســـو�س عليهــــا فـي الالئحـــة التنفيــذيــة 

وفقا للنماذج املعدة لذلك .

8  - تـــوظيف العمــالــة الـــوطنيـــة واحلــــــد مــن ت�سغيـــــــل العمـالــــــــــة الأجنبيـــة اإل عنــــد 

ال�سرورة ووفقا لالأنظمة والقوانني املرعية .

9  - املحافظة على �سالمة البيئة من التلوث .

وتدريب  م�سروعه  فـي  الإنتاج  تقنيات  وتطوير  وتوطني  ا�ستيعـاب  على  العمــل   -10

العمالة الوطنية لديه ، والتعاون مع الدولة وفقا لالأنظمة واخلطط املو�سوعة 

للتدريب املهني .

11- اللتزام مبطابقة منتجاته للموا�سفات واملقايي�س املعتمدة .

12- اللتزام بقوانني واأنظمة ولوائح ال�سالمة والأمن ال�سناعي وال�سحة العامة .
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) املـــادة الـــرابعـــة والع�ســـرون (

على �سـاحب امل�سـروع ال�سنـاعـي الـذي ينتــج اإحدى املـــواد الأ�ســا�سيـة اإخطـــار الــــوزارة قبــــل 

ت�سفيتـــــه اأو حــــل �ســـركتـــــه اأو اإيقــــاف اأو تخفيــ�س اإنتــاجـه وللـوزارة فـي هـذه احلـالـة اتخـاذ 

التدابري الالزمة ل�ستمرارية الإنتاج .

البـــاب التـــا�ســـع

الرقابة واجلزاءات على امل�سروعات ال�سناعية

) املـــادة اخلـــام�ســـة والع�ســـرون (

تتوىل الإدارة م�سوؤولية الرقابة على امل�سروعات ال�سناعية .

) املـــادة ال�ســـاد�ســـة والع�ســـرون (

يكــون للمـــوظفني الــذين ي�ســدر بتـحـديــدهم قــرار مــن الـــوزيــر اأو مــن يفو�ســه احلق فـي 

دخـول مـواقع امل�سروعات ال�سناعية ومكاتبها وفروعها فـي اأوقات العمل املعتــادة والطالع

على دفــاتـــرهـــا وم�ستنــداتـهــا واأخـذ عينــات مـن منتجاتها وفح�سهـــا وحتريـــر حم�ســـر باأي

خمالفة لأحكام هذا القانون ) النظام ( .

) املـــادة ال�ســـابعـــة والع�ســـرون (

على موظفــــي الإدارة امل�ســرح لهــم مبقت�ســى اأحكـــام هذا القانــون ) النظــام ( الطــالع على

دفــاتــر اأو �سجـــالت امل�ســروعـــات ال�سنـــاعيـــة اأن يحــافظـوا على �ســريـة هـذه املـعلــومـات ، واأل 

يف�سـوها لأي جهـة خـارجيـة اإل اأن تكـون جهــة ذات اخت�ســا�س وفــي حــالــة املخـالفــة يعـاقب

املخالف تاأديبيا وفقا لأنظمة كل دولة .

) املـــادة الثـــامنـــة والع�ســـرون (

للــوزير اأو مــن يفــو�ســــه اأن يــاأمـــر بـــاتخـــاذ اجلــزاءات الإداريــة على امل�سـروعات ال�سناعيــــة 

املخــالفــة لأحـكـــام هـــذا القـــانـــون ) النظام ( وفقــا لالئحــة التنفيــذيــة مبــا فـي ذلك اإغالق 

امل�سروع ال�سناعي .

) املـــادة التـــا�سعـــة والع�ســـرون (

للــوزيــر اأو مـن يفو�سه اأن ي�سحب كل اأو بع�س املزايا اأو الإعفاءات اأو احلوافز الت�سجيعية 

التي منحت للم�سروع ال�سناعي وذلك فـي احلالت الآتية :

اإذا كـــان �ســـاحب امل�ســـروع ال�سنـــاعـــي قد ح�سل على هذه املزايــــــــا والإعفـــــاءات   - 1

با�ستعمال  اأو  اأو م�سللة  كاذبة  نتيجة لتقدميه مبعلومات  الت�سجيعية  واحلوافز 

اأ�ساليب غريم�سروعة . 
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2 - اإذا تـــــوقف امل�ســــــروع ال�سنـــــاعــي عــــن الإنـــتاج ملـــدة �ستـــــــة اأ�سهـــــر اأو مت تخفـي�س 

اإنتاجه اأو تغيري طاقته الإنتاجية دون مربر توافق عليه الإدارة .

3 - اإذا مل يقــم �ســاحب امل�سروع ال�سناعي بقيد م�سروعه فـي ال�سجل ال�سناعي اأو مل 

يقم باإخطار الإدارة املخت�سة باأي تغيري فـي البيانات املقيدة فيه .

مدة  خالل  الوزير  اإىل  القرار  هذا  من  يتظلم  اأن  ال�سناعي  امل�سروع  ول�ســاحب      

ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره به . 

) املـــادة الثـــالثـــون (

ل حتـــول املعــاجلـــة الإداريـــة املن�ســو�س عليهـا فـي هــذا القــانون ) النظـام ( دون م�سـاءلة 

�ساحب امل�سروع ال�سناعي ق�سائيا مبوجب القوانني والأنظمة املتبعة .

) املـــادة احلـــاديـــة والثـــالثـــون (

فيمـــا مل يـــرد ب�ســاأنه ن�س خــا�س فـي امل�ســـروع فـاإن ل�ســاحب ال�ســاأن التظلم من القرارات  

ال�ســـريحــة اأو ال�سمنيــة ال�ســـادرة خـــالل ثالثني يــومــا مـن ن�سرها اأو اإعالنها اأو العلم بها 

علمـا يقينــا ، ويقــدم التظلـم للجهــة م�ســدرة القـــرار املتظلم منه ، ويتعني البت فـي التظلم

خالل �ستني يوما من تاريخ تقدميه .

) املـــادة الثـــانية والثـــالثـــون (

ل�ســـاحب امل�ســـروع ال�سنـــاعــي حــق الطعن اأمام املحكمة )اجلهة املخت�سة( بنظر الطعون 

فـي القرارات الإدارية .

) املـــادة الثـــالثـــة والثـــالثـــون (

للجنــة التعــاون ال�سنــاعــي ملجــل�س التعـــاون لـــدول اخلليــج العــربيــة حـق تف�سـري واقرتاح 

تعديل هذا القانون ) النظام ( ، واإ�سدار لئحته التنفيذية وتعديلها وتف�سريها . 


