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ب�إ�صدار قانون ( نظام ) التنظيم ال�صناعي املوحد
لدول جملــــ�س التعاون لدول اخلليــــج العربيـــة
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قــرار املجـل�س الأعلى ملجلـ�س التعــاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة املت�ضــمن اعتم ــاد
قانون ( نظام ) التنظيــم ال�صنــاعــي املـوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر فـي دورته رقم ( )25املنعقدة خالل �شهر دي�سمرب ، 2004
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأوىل
يعمل فـي �ش�أن التنظيم ال�صناعي ب�أحكام القانون ( النظام ) املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شـر هـ ــذا امل ــر�سـ ــوم فـي اجل ــريدة الــر�سميـة  ،ويعمل به بعد م�ضي ثـ ــالثني يوم ـ ــا مـ ــن
تاريـ ــخ �إ�ص ـ ــدار الالئح ـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة للقانـ ـ ــون ( للنظام ) املرفق .
�صـدر فـي  9 :من ربيع الثاين �سنة 1429هـ
املـوافــــق  15 :من ابـــــــريـــــل �سنة 2008م

-1-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون ( نظام ) التنظيم ال�صناعي
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
البــاب الأول
التعــاريف
( املــادة الأولــــى )
لغــر�ض تطبيق �أحك ــام ه ــذا القــانون (النظام )  ،ومـا مل يقت�ض ن�ص ال�سيــاق معنى �آخــر ،
تك ــون للكلمــات والعبــارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها :
 - 1الوزير :
وزير ال�صناعة �أو الوزير املخت�ص .
 - 2الوزارة :
وزارة ال�صن ــاع ــة �أو الوزارة �أو الهيئـة التي تكون �ش�ؤون ال�صناعة من اخت�صا�صها .
 - 3الإدارة :
الإدارة املخت�صة ب�ش�ؤون ال�صناعة فـي الوزارة .
 - 4اللجنة :
اللجنة �أو اللجان الفنية التي يتم ت�شكيلها وفقا للمادة الرابعة .
 - 5امل�شروع ال�صناعي (املن�ش�أة ال�صناعية) :
ك ـ ــل من�شـ ـ�أة يك ــون غــر�ضهــا الأ�سـا�سـي حتـويـل اخلـامـات �إىل منتجــات كـاملــة ال�صنــع �أو
ن�صف م�صنعــة �أو حتــويـل املنتجـات الن�صف امل�صنعــة �إىل منتجــات كــاملة ال�صنــع مبــا فـي
ذلك �أعمــال املـزج والف�صل والت�شكيل والتجميع والتعبئة والتغليف �شريطة �أن تتم كــل �أو
معظـم هذه العمليات بقوة �آلية  ،وال�صناعات املعرفية والبيئية  ،وال�صناعات الأخرى التي
حتددها الالئحة التنفيذية .
 - 6ال�سجل ال�صناعي :
هو �سجل تقيد به املن�ش�آت ال�صناعية القائمة .
 - 7تو�سعة امل�شروع ال�صناعي :
زي ــادة حج ــم عن�ص ــر �أو �أكرث م ـ ــن عنـ ــا�صـ ــر الإنتـ ــاج  ،وذلك بغـ ــر�ض زي ـ ــادة الطــاق ــة
الإنتاجية القائمة � ،أو ا�ستحداث خطوط �إنتاجية ل�سلع �أخرى .
 - 8تطوير امل�شروع ال�صناعي :
�إدخـ ــال حت�سينـ ــات �أو تعـ ــدي ــالت �أو �إ�ضــاف ــات على عن�صــر �أو �أكـرث لعنــا�صــر الإنتاج  ،بهدف
زيادة الإنتاج �أو تخفي�ض تكلفته �أو حت�سني نوعيته .
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 - 9املنتج ال�صناعي :
هو املادة �أو املواد كاملة ال�صنع �أو ن�صف امل�صنعة التي ينتجها امل�شروع ال�صناعي .
� - 10صاحب امل�شروع ال�صناعي :
كــل �شخ�ص طبيع ــي �أو اعتب ــاري ميلك حــق الت�صــرف فـي �ش ـ�ؤون امل�شروع ال�صناعي وعندما
تكون �إدارة امل�شروع ال�صناعي �أو الت�صرف فـي �ش�ؤونه مناطة مبدير �أو ع�ضو جمل�س �إدارة
منتدب �أو وكيل مفو�ض يكون هذا املدير �أو ع�ضو جمل�س الإدارة املنت ــدب �أو الـ ــوكيـ ــل
املفـ ــو�ض هـ ــو مبثـ ـ ــابـ ــة �ص ـ ــاحب امل�شـ ــروع لأغ ــرا�ض ه ــذا القانون ( النظام ) .
البــاب الثــاين
نطاق �سريان القانون ( النظام )
( املـــادة الثـــانيــة )
ت�سري �أحكام هذا القانون ( النظام ) على كل م�شروع �صناعي با�ستثناء ما يلي :
 - 1امل�شروعات التي حتددها الالئحة التنفيذية .
 - 2امل�ش ــروعات التــي تنظمها معاهدات �أو اتفاقيات �أو قوانني خا�صة � ،أو امل�شروعات
التي تنفــذها الدول ــة �أو �إح ــدى مـ ـ�ؤ�س�ساتهـ ــا دون م�شـ ــارك ــة القط ـ ــاع اخل ـ ــا�ص �إذا
ارت�أت ذلك  ،على �أن يكون ا�ستثناء هذه امل�شروعات فـي ما ن�صت عليه قوانني �أو
اتفاقيات �إن�شائها .
البــاب الثــالث
املبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون ( النظام )
( املـــادة الثـــالثــة )
يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام ) ما يلي :
 - 1م�س ــاهمة القطاع ال�صنــاعــي فـي زيـادة الــدخل القــومــي وتــو�سيع قــاعــدة الت�شابك
االقت�صادي فـي دول املجل�س وتقوية ن�شاطاته .
� - 2سيا�سـ ـ ــة دول املجـلـ ــ�س جت ـ ــاه الت�صنيـ ــع ومتطلبـ ــات اخلطـ ــط االقت�صاديـة وبرامج
التنمية االقت�صادية .
 - 3التعاون والتكامل والتن�سيق فيما بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 - 4حاجات البالد االقت�صادية و�إمكانيات اال�ستهالك املحلي والت�صدير .
 - 5مــدى ت ــوف ــر وا�ستخ ــدام املـ ــدخالت التـ ــي ميك ــن االعتمــاد عليها فـي الت�صنيع
بدول املجل�س .
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 - 6ا�ستجالب التقنية املالئمة املتطورة وتوطينها فـي البالد .
 - 7توظيف وتدريب العمالة الوطنية .
 - 8املحافظة على الأمن وال�صحة العامة و�سالمة البيئة من التلوث .
 - 9النظام العام والأعراف والتقاليد املرعية بدول املجل�س .
 -10الت ــواف ــق م ــع ال�ضــوابط واملع ــايري والآليــات الت ــي �أق ــرتها اتف ــاقي ــة منظمة
التجارة العاملية فـي �ش�أن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم ال�صادرات .
البــاب الــرابع
اللجنة الفنية ل�ش�ؤون ال�صناعة
( املـــادة الــرابعــة )
تن�شـ�أ بقرار من الوزير �أو ال�سلطة املخت�صة جلنة �أو جلان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية
ال�صناعة  ،ت�ضم ممثلني عن اجلهات املعنية بال�صناعة .
تخت�ص اللجنة ب�إبداء الر�أي للوزير �أو من يفو�ضه فـي جميع امل�سائل املتعلقة بال�صناعة ،
وللجنة �أن ت�ستعني مبن تراه من اخلرباء �أو الفنيني .
وتبني الالئحة التنفيذية مهامها واخت�صا�صاتها وكيفية ت�شكيلها و�إجراءات عملها .
البـــاب اخلام�س
الرتاخي�ص ال�صناعية
( املـــادة اخلـــام�سـة )
ال يجــوز �إق ــامـة م�ش ــروع �ص ــناعي �أو تــو�سعتـ ــه �أو تطـ ــويره �أو تغيي ـ ــر �إنت ــاجــه �أو دجمـه فـي
م�شروع �صناعي �آخر �أو جتزئته لأكرث من م�شروع �أو تغيري موقعه �أو الت�صرف به جزئيا �أو
كليا �إال برتخي�ص ي�صدر من الوزير �أو من يفو�ضه .
( املـــادة ال�ســاد�ســة )
يقــدم طلب الرتخي�ص �إىل الإدارة على النم ــاذج املعــدة لذلــك  ،وللإدارة �أن تطل ــب درا�س ــة
اجلــدوى االقت�ص ــادي ــة للم�ش ــروع على النحــو املبــني فـي الالئح ــة التنفيــذي ــة والق ــرارات
التنظيمية .
-4-

( املـــادة ال�ســابعـــة )
تـ ــدر�س الإدارة الطــلب مـن النـاحيتني الفنية واالقت�صاديــة  ،ويجب البت فيه خ ــالل مدة
�أق�ص ــاهــا ثــالثــون ي ــوم ــا م ــن ت ــاريخ تقــدمي ــه  ،ويـك ــون الــرف�ض بقـرار م�سبب  ،وفـي حالة
رف�ض الطلب �أو انتهاء املدة يحق ملقدمه التظلم للوزير خالل  60يوما من تاريخ �إخطاره
خطيا بالرف�ض �أو انتهاء املدة  ،ويتم البت فـي التظلم خالل �ستني يوما من تقدميه .
( املـــادة الثـــامنــة )
ي�ص ــدر الـرتخي ــ�ص ال�ص ــناع ــي وفق ــا للنم ــوذج امل ــوحـ ــد الذي حت ـ ــدده الالئحة التنفيذية ،
ويثبــت فـي الــرتخي�ص الذي مينح ملقدم الطلب ال�ش ــروط التي من ــح الرتخي ــ�ص مبوجبه ــا
وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي :
 -1الف ــرتة ال ــزمنيـة التي على �صــاحب امل�شروع ال�صناعي البدء خاللها فـي �إجناز
العمل فـي امل�شــروع والتـي الت ــزيد على �سن ــة واح ــدة �إال �إذا كــانت هنــاك �أ�سبـاب
تقبلها اجلهات املخت�صة .
 -2التـزام امل�شروع ال�صناعي باتباع املوا�صفات واملقايي�س التي حتددها القوانني
والأنظمة والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
 -3التقيــد باال�شــرتاطات امل ــو�ضوعــة للمحافظة على ال�صحة العامة و�سالمة البيئة
من التلوث والإزعاج .
( املـــادة التـــا�سعــة )
للـ ــوزير �أو م ـ ــن يف ـ ــو�ض ــه �إلغـ ـ ـ ــاء الـرتخي ــ�ص فـي حال ــة عـدم التنفيـذ خـالل املدة املحددة
�أو الت ــوقف ع ــن ا�ستكم ــال امل�ش ــروع وذلك بـعد �أخ ــذ ك ــل الأ�سبــاب املعقــول ــة التــي يتقدم بها
امل ــرخ�ص ل ــه فـي االعتبــار � ،أو ثبت �أن الـرتخي�ص مت احل�صــول عليــه بنــاء على بيانات غري
�صحيحة .
( املـــادة العـــا�شــرة )
يج ــوز التظلم مـ ــن قرار �إلغ ــاء الرتخي�ص �إىل ال ــوزي ــر خ ــالل ث ــالثــني ي ــوما م ــن تاريخ
�إخطاره .
البـــاب ال�ســـاد�س
ال�سجـل ال�صناعي
( املـــادة احلـــاديــة ع�شــرة )
ين�ش ـ ـ�أ فـي الإدارة �سج ــل �صناعي تقي ــد ب ــه ك ـ ــل امل�ش ــروع ــات امل ـ ــرخ�صـة الت ــي مت تنفيذها
وت�شغيلها وحتدد الالئحة التنفيذية ال�شروط والإجراءات اخلا�صة بهذا ال�سجل .
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وت�سلـم ل�صاحب امل�شروع ال�صناعي الذي مت ت�سجيله �شهادة قيد فـي ال�سجل ال�صناعي
وحتدد الالئحة التنفيذية بيانات هذه ال�شهادة و�إجراءاتها  ،وجتدد �شهادة القيد فـي
ال�سجل ال�صناعي دوريا ح�سب متطلبات هذا القانون ( النظام ) .
( املـــادة الثـــانيــة ع�شــرة )
يتعــني �إب ــراز �شه ــادة القي ــد فـي ال�سج ــل ال�صن ــاع ــي عـ ــند الت ـع ــام ــل مـ ــع �إدارات ال ــدول ــة
وم�ؤ�س�ساتها فـي كل ما يتعلق بامل�شروع .
( املـــادة الثـــالثة ع�شــرة )
يحــق ل�صاحب امل�شروع ال�صناعي �أو ورثته �أو املت�صرف فيه �أن يتح�صل على م�ستخرج من
البي ــانات مب�شــروع ــه فـي ال�سج ــل ال�صن ــاع ــي وذلك وفق ــا للأو�ض ــاع ال ــواردة فـي الالئحة
التنفيذية .
( املـــادة الـــرابعة ع�شــرة )
ت�شه ــر املعـ ــلوم ــات والبي ــانـ ــات املتعلق ــة بامل�ش ــروعــات املقيدة فـي ال�سج ــل ال�صناعي وفقا ملا
حتدده الالئحة التنفيذية .
وي�شهر كذلك بنف�س الطريقة كل تعديل فـي البيانات املقيدة فـي ال�سجل ال�صناعي .
( املـــادة اخلـــام�ســة ع�شــرة )
ال�سجـل ال�صناعي من املحفوظات ال�سرية  ،واليجوز لغري املخت�صيـ ــن من موظفي الإدارة
�أو اجلهــات الق�ضــائيــة االطــالع على حمتــويــاتــه  ،كما ال يجـوز تـداول البيانات واملعلومات
املقيــدة فـي ال�سجــل ال�صنــاعي �أو ا�ستخــدامهــا �إال وفقــا للأو�ضـاع املقــررة فـي هــذا القـانون
( النظام ) .
البــاب ال�ســابـع
ت�شجيع وتنمية امل�شروعات ال�صناعية
( املـــادة ال�ســـاد�ســـة ع�شــرة )
متنح الأولوية فـي احل�صول على املزايا والإعفاءات للم�شروعات ال�صناعية التالية :
 - 1امل�شـروع ــات الت ــي تنتــج �سلعــا لال�سته ـ ــالك املح ـ ــلي حت ـ ــل حم ــل ال�سلـ ـ ــع الأجنبي ــة
�أو تناف�سها .
 - 2امل�شروعات التي تنتج �سلعا للت�صدير .
-6-

 - 3ال�صن ــاعــات الت ــي تق ــوم على ا�ستغ ــالل وتطــوي ــر امل ــوارد الطبيعي ــة املتـوفرة فـي
دول املجل�س .
 - 4امل�شروعات التي تقام فـي مناطق حتددها الدولة لأغرا�ض النهو�ض بها .
 - 5امل�شـروعات ذات الأهمية االقت�صادية اخلا�صة �أو التي تدرج باعتبارها كذلك فـي
خطة الدولة .
 - 6ال�صنــاعــات التـي ت�سـاه ــم فـي حتقيـ ــق التكامل ال�صناعــي اخلليج ــي من خ ــالل
اال�ستثمار امل�شرتك فـي امل�شروعات ال�صناعية .
 - 7امل�شروعات التي تعمل على حماية البيئة .
 - 8امل�شروعات التي ت�ؤدي �إىل تطوير وتوطني التقنية .
( املـــادة ال�ســابعــة ع�شــرة )
للــوزير �أو مــن يفــو�ض ــه اتخ ــاذ الإج ــراءات املنــا�سب ــة ملن ــح امل�شـروع ال�صنـاعي كــل �أو بع�ض
الإعفاءات التالية :
 - 1الإعف ــاء كلي ــا �أو جــزئيــا م ــن ال ــر�س ــوم اجلمــركي ــة على واردات امل�شـروع  ،وذلك
وفقا ل�ضوابط " �إعفاء مدخالت ال�صناعة " املتفق عليها فـي �إطار جمل�س التعاون .
 - 2الإعف ـ ــاء كلي ـ ــا �أو جـ ــزئيـ ــا م ــن جمي ــع ال�ضـرائب مبا فيها �ضريبة الدخل وذلك
وفقا لأنظمة كل دولة .
� - 3إعفاء �صادرات امل�شروع ال�صناعي من �ضرائب ور�سوم الت�صدير .
� - 4أية �إعفاءات �أخرى يتفق عليها فـي �إطار جمل�س التعاون .
( املـــادة الثـــامنــة ع�شــرة )
يج ــوز للــوزي ــر �أو مــن يفــو�ض ــه �أو اجلــهات املخت�ص ــة بــالــدول ــة منح امل�شروع ال�صناعي كل
�أو بع�ض املزايا التالية :
 - 1تخ�صي�ص قطعة �أر�ض منا�سبة .
 - 2تـ ـ�أجري املب ــان ــي ال�صنــاعيــة الالزمـة للم�شروع ال�صناعي ب�شروط ت�شجيعية وذلك
فـي املناطق ال�صناعية التي تن�شئها احلكومة .
 - 3توفيــر الكهرب ــاء وامل ــاء والوقود والطاقــة واملراف ــق الأخرى الالزمـ ــة للم�ش ــروع
ال�صناعي ب�أ�سعار ت�شجيعية .
� - 4أية مزايا �أخرى يتفق عليها فـي �إطار جمل�س التعاون .
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( املـــادة التـــا�سعـــة ع�شــرة )
يجــوز بق ــرار م ــن ال ــوزيـ ــر �أن ت�س ــاهم الـ ــوزارة فـي �إعـ ــداد الـ ــدرا�سـ ــات والبحـ ــوث الفنيــة
واالقت�صادية التي يقوم بها �صاحب امل�شروع ال�صناعي �إذا كان امل�شروع ذا �أهمية لالقت�صاد
الوطني .
( املـــادة الع�شـــرون )
يجــوز منــح �صــادرات امل�شـروع ال�صناعي خلارج دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
حوافز ت�شجيعية وفقا للقوانني والأنظمة املرعية .
( املـــادة احلـــاديــة والع�شـــرون )
ل�ص ــاحب امل�ش ــروع ال�صنــاع ــي فـي ح ــدود الإمكـانــات املتــاح ـ ــة لدى الوزارة �أن يح�صل على
املعلـ ــومات والبي ــان ــات الإح�صـ ــائيـ ــة املن�شـ ــورة  .ول ـ ــه كـ ــذلك �أن يح�ص ــل على بي ــان امل ــزايـا
والإعف ــاءات والت�سه ـي ــالت الت ــي متن ــح للم�ش ــروع ــات ال�صن ــاعي ــة وك ــذلك كــافــة املعلومات
التقنية اجلديدة التي تي�سر �إمكانية اختيار وا�ستغالل التقنية بكفاءة وفعالية عالية .
البـــاب الثـــامــن
واجبات �أ�صحاب امل�شروعات ال�صناعية
( املــــادة الثـــانيـــة والع�شـــرون )
يلت ــزم �ص ــاحب امل�شــروع ال�صــناعــي ال ــذي يتمتــع م�ش ــروعـه باملزايا والإعفاءات املن�صو�ص
عليها فـي الباب ال�سابع من هذا النظام ( القانون ) مبا يلي :
 - 1عدم �إ�ساءة ا�ستعمال املزايا املمنوحة له .
 - 2بدء وموا�صلة الأعمال التي منحت املزايا ب�ش�أنها وفقا لل�شروط املحددة .
 - 3اتخـ ـ ـ ــاذ جميـ ــع اخلطــوات ال�ضــروري ـ ـ ــة ل�ضمــان تلبي ــة الط ـلـ ـ ـ ــب على املنتجـ ـ ـ ــات
ال�صناعية املحمية .
� - 4أن ال يبيــع امل ــزايـ ـ ــا �أو يتنـ ــازل عنها �أو يرخ�ص بها �أو يحولها على �أي نحو �إىل
�شخ�ص �آخر دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الوزارة .
 - 5التقي ـ ــد بالتعه ـ ــدات وااللت ــزامـ ـ ــات الأخرى التـي تفـر�ضهـ ــا القواني ــن والأنظم ــة
املرعية كــالإ�شــارة على الغ ــالف اخلـارجــي للمنتـج �إىل تــركيبت ــه وت ــاريـ ــخ �إنتـاجــه
وانته ــاء �صالحيته  ،وا�سم املن�ش�أة وبلد ال�صنع بطريقة غري قابلة للنزع ح�سب
طبيعة ال�سلعة .
� - 6أن يق ــدم للـ ــوزارة مــا تطلبــه من ــه مــن بيــانـات كـاملة و�صحيحة عن امل�شروع فـي
حال متتع املنتج باملزايا املمنوحة له .
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( املـــادة الثـــالثـــة والع�شـــرون )
يجب على كل �صاحب م�شروع �صناعي االلتزام مبا يلي :
� - 1أن تك ـ ــون ح�ســاب ـ ـ ــات امل�ش ـ ــروع ال�صنــاعــي منتظمــة وفقـ ــا للأ�صــول املحــا�سبيـ ـ ــة
والقواعد القــانــونية املرعية  ،و�أن يقدم للإدارة امليزانية العمومية م�صادقا عليها
من حما�سب قانوين  ،واحل�سابات اخلتامية لكل �سنة مالية .
� - 2أن ي�سمح ملوظف ــي الوزارة امل�صـ ــرح لهم كتابة بدخول امل�شروع ال�صناعي واالطالع
على ال�سجــالت وامل�ستــندات واحل�ســابــات ومـراقبة عمليات الإنتاج وغري ذلك من
ن�شاطات امل�شروع وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية .
� - 3إخط ــار ال ــوزارة قبــل بي ــع امل�شـ ــروع ال�صنــاع ــي كليا �أو جــزئـي ــا �أو رهنه �أو تـ ـ�أج ــريه
�أو التنازل عنه ب�أي نوع من �أنواع التنازل  .وتبني الالئحة التنفيذية الإجراءات
الالزمة لذلك .
 - 4يلتــزم �صــاحـب امل�ش ـ ــروع ال�صنـاعـي ب�إخطـار الإدارة فـي حـالـ ــة توقف املن�شـ ـ�أة عن
العمل كليا �أو جزئيا خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ توقف الن�شاط مع بيان
الأ�سباب الداعية لذلك .
 - 5ا�ستعمـ ـ ـ ــال الآالت والأج ـه ـ ـ ــزة وقط ـ ــع الغيــار وامل ـ ــواد اخلــام امل�شمــول ـ ــة بالإعف ـ ــاء
اجلمركي فـي امل�صنع املرخ�ص له بذلك للأغرا�ض التي �أعفيت من �أجلها وعليه
�أن مي�سك �سجال لهذه املواد .
 - 6ع ـ ــدم تـ�أجري الأر�ض �أو املبـانـي املخ�ص�ص ــة للم�شـ ــروع مـ ــن قبـ ــل ال ــدولـ ــة للغ ــري ،
�أو الت�صرف فيها ب�أي وجـه دون احل�صول على �إذن من اجلهات احلكومية املخت�صة ،
على �أن تبلغ الإدارة بذلك .
 - 7التق ــدم �سنــوي ــا للإدارة باملعــلوم ــات املن�ص ــو�ص عليهـ ــا فـي الالئح ــة التنفيــذيــة
وفقا للنماذج املعدة لذلك .
 - 8ت ــوظيف العمــالــة ال ــوطني ــة واحلـ ـ ــد مــن ت�شغي ـ ـ ــل العمـالـ ـ ـ ـ ــة الأجنبي ــة �إال عنـ ــد
ال�ضرورة ووفقا للأنظمة والقوانني املرعية .
 - 9املحافظة على �سالمة البيئة من التلوث .
 -10العمــل على ا�ستيعـاب وتوطني وتطوير تقنيات الإنتاج فـي م�شروعه وتدريب
العمالة الوطنية لديه  ،والتعاون مع الدولة وفقا للأنظمة واخلطط املو�ضوعة
للتدريب املهني .
 -11االلتزام مبطابقة منتجاته للموا�صفات واملقايي�س املعتمدة .
 -12االلتزام بقوانني و�أنظمة ولوائح ال�سالمة والأمن ال�صناعي وال�صحة العامة .
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( املـــادة الـــرابعـــة والع�شـــرون )
على �صـاحب امل�شـروع ال�صنـاعـي الـذي ينتــج �إحدى امل ــواد الأ�ســا�سيـة �إخط ــار الـ ــوزارة قبـ ــل
ت�صفيت ـ ــه �أو حـ ــل �ش ــركت ـ ــه �أو �إيقـ ــاف �أو تخفيــ�ض �إنتــاجـه وللـوزارة فـي هـذه احلـالـة اتخـاذ
التدابري الالزمة ال�ستمرارية الإنتاج .
البـــاب التـــا�ســـع
الرقابة واجلزاءات على امل�شروعات ال�صناعية
( املـــادة اخلـــام�ســـة والع�شـــرون )
تتوىل الإدارة م�س�ؤولية الرقابة على امل�شروعات ال�صناعية .
( املـــادة ال�ســـاد�ســـة والع�شـــرون )
يكــون للم ــوظفني الــذين ي�صــدر بتـحـديــدهم قــرار مــن ال ــوزيــر �أو مــن يفو�ضــه احلق فـي
دخـول مـواقع امل�شروعات ال�صناعية ومكاتبها وفروعها فـي �أوقات العمل املعتــادة واالطالع
على دفــات ــره ــا وم�ستنــداتـهــا و�أخـذ عينــات مـن منتجاتها وفح�صه ــا وحتري ــر حم�ض ــر ب�أي
خمالفة لأحكام هذا القانون ( النظام ) .
( املـــادة ال�ســـابعـــة والع�شـــرون )
على موظفـ ــي الإدارة امل�صــرح لهــم مبقت�ضــى �أحك ــام هذا القانــون ( النظــام ) االطــالع على
دفــاتــر �أو �سج ــالت امل�شــروع ــات ال�صن ــاعي ــة �أن يحــافظـوا على �ســريـة هـذه املـعلــومـات  ،و�أال
يف�شـوها لأي جهـة خـارجيـة �إال �أن تكـون جهــة ذات اخت�صــا�ص وفــي حــالــة املخـالفــة يعـاقب
املخالف ت�أديبيا وفقا لأنظمة كل دولة .
( املـــادة الثـــامنـــة والع�شـــرون )
للــوزير �أو مــن يفــو�ضـ ــه �أن ي ـ�أم ــر ب ــاتخ ــاذ اجلــزاءات الإداريــة على امل�شـروعات ال�صناعيـ ــة
املخــالفــة لأحـك ــام ه ــذا الق ــان ــون ( النظام ) وفقــا لالئحــة التنفيــذيــة مبــا فـي ذلك �إغالق
امل�شروع ال�صناعي .
( املـــادة التـــا�سعـــة والع�شـــرون )
للــوزيــر �أو مـن يفو�ضه �أن ي�سحب كل �أو بع�ض املزايا �أو الإعفاءات �أو احلوافز الت�شجيعية
التي منحت للم�شروع ال�صناعي وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا ك ــان �ص ــاحب امل�ش ــروع ال�صن ــاع ــي قد ح�صل على هذه املزايـ ـ ـ ــا والإعف ـ ــاءات
واحلوافز الت�شجيعية نتيجة لتقدميه مبعلومات كاذبة �أو م�ضللة �أو با�ستعمال
�أ�ساليب غريم�شروعة .
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� - 2إذا ت ـ ــوقف امل�شـ ـ ــروع ال�صن ـ ــاعــي عـ ــن الإن ــتاج مل ــدة �ست ـ ـ ــة �أ�شه ـ ــر �أو مت تخفـي�ض
�إنتاجه �أو تغيري طاقته الإنتاجية دون مربر توافق عليه الإدارة .
� - 3إذا مل يقــم �صــاحب امل�شروع ال�صناعي بقيد م�شروعه فـي ال�سجل ال�صناعي �أو مل
يقم ب�إخطار الإدارة املخت�صة ب�أي تغيري فـي البيانات املقيدة فيه .
ول�صــاحب امل�شروع ال�صناعي �أن يتظلم من هذا القرار �إىل الوزير خالل مدة
ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره به .
( املـــادة الثـــالثـــون )
ال حت ــول املعــاجل ــة الإداري ــة املن�صــو�ص عليهـا فـي هــذا القــانون ( النظـام ) دون م�سـاءلة
�صاحب امل�شروع ال�صناعي ق�ضائيا مبوجب القوانني والأنظمة املتبعة .
( املـــادة احلـــاديـــة والثـــالثـــون )
فيم ــا مل ي ــرد ب�ش ـ�أنه ن�ص خــا�ص فـي امل�ش ــروع فـ�إن ل�صــاحب ال�ش ـ�أن التظلم من القرارات
ال�ص ــريحــة �أو ال�ضمنيــة ال�ص ــادرة خ ــالل ثالثني يــومــا مـن ن�شرها �أو �إعالنها �أو العلم بها
علمـا يقينــا  ،ويقــدم التظلـم للجهــة م�صــدرة الق ــرار املتظلم منه  ،ويتعني البت فـي التظلم
خالل �ستني يوما من تاريخ تقدميه .
( املـــادة الثـــانية والثـــالثـــون )
ل�ص ــاحب امل�ش ــروع ال�صن ــاعــي حــق الطعن �أمام املحكمة (اجلهة املخت�صة) بنظر الطعون
فـي القرارات الإدارية .
( املـــادة الثـــالثـــة والثـــالثـــون )
للجنــة التعــاون ال�صنــاعــي ملجــل�س التع ــاون ل ــدول اخلليــج العــربيــة حـق تف�سـري واقرتاح
تعديل هذا القانون ( النظام )  ،و�إ�صدار الئحته التنفيذية وتعديلها وتف�سريها .
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