قانون اتحادي رقم( )1السنة 1979
في
شأن تنظيم شؤون الصناعة

قانون اتحادي رقم (  ) 1لسنة 1979
في شأن تنظـيــم شؤون الصناعة

نحن زاٌـــد بن سلطان آل نهٌان رئٌس دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بعد االطالع على الدســتور المإقـت ،
وعلى القانون رقم (  ) 1لسنة  1971بشؤن اختصاصات وصالحٌات الوزراء ،والقوانٌن المعدله له ،
وبناء على ما عرضه وزٌر المالٌة والصناعة  ،وموافقة مجلس الوزراء  ،والمجلس الوطنً االتحادي  ،وتصدٌق المجلس األعلى
لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتً :

الباب األول
تعريفــــــــات
مـــادة ( ) 1

ٌكون لأللفاظ ةالعبارات التالٌة المعانً الموضحة قرٌن كل منها ما لم ٌقتضً سٌاق النص معنى آخر :

الوزٌــــــــــر  :وزٌر المالٌة والصناعة .
الـــــــــوزارة  :وزارة المالٌة والصناعة .
الدائــــــــــرة  :الدائرة الصناعٌــة بوزارة المالٌة والصناعــــــة .
المدٌـــــــــــر  :المدٌر العام للدائرة الصناعٌة ورئٌسها التنفٌــــــذي واإلداري .
اللجنـــــــــــة  :هً اللجنة الصناعٌة االستشارٌة المإلفة بموجب أحكام القانون .
المشروع الصناعً  :هو العملٌة االستثمارٌة التً ٌكون غرضها االساسً تحوٌل الخامات من حٌث جوهرها أو تركٌبها أو شكلها أو
مظهرها إلى منتجات كاملة الصنع أو وسٌطة  ،كذلك التً تإدي إلى تحوٌل المنتجات الوسٌطة إلى منتجات كاملة الصنع بما فً ذلك
مزج المنتجات – أو تجمٌعها أو فصلها أو تعبئتها أو تغلٌفها – وكذلك إضافة طاقة انتاجٌة أو تكوٌن أصول انتاجٌة جدٌدة تحل محل
أصول قدٌمة أستهلكت أو انتهى عمرها االنتاجً وذلك كله طبقا لما تحدد عن أقرار المشروع وفقا لخطة محددة .
صاحب المشروع الصناعً  :األشخاص الطبٌعٌون والمإسسات والهٌئات التً تملك مشروعا صناعٌا فً الدولة سواء كانوا ٌدٌرونه
بؤنفسهم أو بالواسطة .
مدٌر المشروع الصناعً  :هو من ٌتولى إدارة المشروع الصناعً سواء كان صاحب المشروع أو من ٌفوضه فً إدارته تنفٌذا ألحكام
هذا القانون .
االنتاج الصناعً  :هو قٌمة ما تنتجه الوحدة االقتصادٌة من السلع الصناعٌة .
االنتاج الصناعً المحلً  :هو كل انتاج لمشروع صناعً ال تقل فٌه تكلفة االنتاج عن طرٌق التصنٌع فً الدولة عن  %15من تكالٌفه
الكلٌة .

الباب الثاني
أحكـــام عامة
مـــادة ( ) 1

تسري أحكام هذا القانون على كافة المشروعات الصناعٌة فً الدولة ما عدا ما ٌؤتً :
 .1المشروعات الصناعٌة التً تشتغل باستخراج البترول أو تكرٌره أو باستخراج أو تنقٌة أو اسالة الغاز الطبٌعً أو الغازات
البترولٌة  ،أو باستخراج الخامات المعدنٌة أو تنقٌتها أو اعدادها للصناعة أو بؤي من الطرق الموافقة لها .
 .1المشروعات الصناعٌة التً ال ٌزٌد رأس مالها الثابت على ( )152,222مائتٌن وخمسٌن ألف درهم أو التً ال ٌزٌد عدد
العاملٌن فٌها على عشرة أشخاص ،أو التً تستخدم قوة محركة ال تزٌد على خمسة أحصنة .
 .3مشروعات االمتٌاز التً تنظمها قوانٌن خاصة أو التً تسري فً شؤنها معاهدة أو اتفاقٌة تكون الدولة طرفا فٌها .
 .4مشروعات الخطة العامة للدولة التً تتولى الحكومة االتحادٌة تنفٌذها .

الباب الثالث
في اللجنة الصناعية االستشارية
مـــادة ( ) 3

تنشؤ فً وزارة المالٌة والصناعة لجنة صناعٌة استشارٌة تإلف على النحو التالً :
 .1وزٌر المالٌة والصناعة

رئٌسا.

 .1وكالء الوزارت التالٌة :
أ  -وزارة المالٌة والصناعة
ب  -وزارة االقتصاد والتجارة
جـ  -وزارة التخطٌط
د  -وزارة العمل والشإون االجتماعٌة
هـ  -وزارة البترول و الثروة المعدنٌة
و  -وزارة الكهرباء والمــاء

نائبا للرئٌس .
عضوا .
عضوا .
عضوا .
عضوا .
عضوا .

 .3ممثل مواطن عن كل امارة ٌختاره حاكمها

عضوا .

 .4اثنان من المشتغلٌن بالصناعة فً القطاع الخاص وٌتم تعٌٌنهم بقرار من الوزٌر بناء على ترشٌح اتحاد غرف التجارة
عضوا .
والصناعة بالدولة – وذلك لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد
مقررا للجنة .

 .5المدٌر او من ٌنوب عنه

وللجنة أن تستعٌن فً عملها بمن ترى االستعانة بهم من الموظفٌن بالدولة أو الخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك  ،كما لها أن
تشكل من بٌنها لجنة فرعٌة لدراسة مسؤلة معٌنة وتقدٌم تقرٌر بنتٌجة الدراسـة .

مــادة ( ) 4
تختص اللجنة بالنظر فً المسائل التالٌة مع مراعاة وا تقرره الخطة العــامة للدولــة :
 .1دراسة طلبات المشروعات الصناعٌة وفق أحكام هذا القانون واتخاذ القرارات فً شؤنها .
 .1دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الشؤن بمنح المزاٌا واالعفاءات للمشروعات الصناعٌة و اتخاذ القرارات فً شؤنها وفقا
للقواعد المقررة فً هذا الشان .
 .3دراسة المسائل التً تحال إلٌها من وزارة المالٌة والصناعة المتعلقة بسٌاسة التصنٌع فً الدولة او بوسائل تشجٌع االستثمار
الصناعً وتحدٌد مجاالته و تحدٌد المزاٌا و االعفاءات التً تتمتع بها المشروعات الصناعٌة بمراعاة أهمٌتها او بتنظٌم
استثمار رأس المال العربً و االجنبً فً المشروعات الصناعٌة و تحدٌد نسبة اسمهامه فٌها وتقدٌم تقارٌر بنتٌجة الدراسة
ومقترحات اللجنة .
 .4المسائل األخرى التً تدخل فً اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون أو التً ٌرى الوزٌر استطالع رأٌها فٌها .

مــادة ( ) 5
تجتمع اللجنة بصفة دورٌة مرة كل شهر على األقل  ،بناء على دعوة رئٌسها وٌجوز دعوتها إلى االنعقاد بصفة استثنائٌة كلما دعت
الحاجة إلى ذلك بناء على طلب رئٌس اللجنة او ثلث أعضائها .
وال ٌعتبر اجتماع اللجنة صحٌحا اال بحضور األغلبٌة المطلقة العضائها على أن ٌكون من بٌنهم الرئٌس او من ٌحل محله عند غٌابه .

مـــادة ( ) 6
تصدر اللجنة قراراتها فً المسائل التً تختص بنظرها بناء على الداراسات االقتصادٌة والفنٌة و فً ضوء السٌاسة الصناعٌة والخطة
العامة للدولة .
وتصدر هذه القرارات بؤغلبٌة عدد األعضاء الحاضرٌن  ،وعند التساوي ٌرجح رأي الجانب الذي فٌه الرئٌس .
وال تكون قرارات اللجنة نهائٌة اال بعد اعتمادها من الوزٌر .

مـــادة ( ) 7
ٌكون اللجنة سكرتارٌة تإلف من بٌن موظفً الدائرة ٌصدر بتشكلٌها قرار من الوزٌر و تتولى سكرتارٌى اللجنة بوجه خاص اعداد
جدول االعمال وضبط محاضر الجلسات و تسجٌل قرارات اللجنة ومقترحاتها و ابالغها إلى الجهات المختصة .

الباب الرابع
في اقامة المشروعات الصناعية
مـــادة ( ) 8
اعتبارا من تارٌخ نفاذ هذا القانون  ،ال ٌجوز منح الترخٌص بانشاء المشروع الصناعً اال للمواطنٌن من أبناء دولة االمارات العربٌة
المتحدة ،او للشركات المإسسة طبقا الحكام القوانٌن المعمول بها التً ال تقل نسبة مساهمة رأس المال الوطنً فٌها عن  % 51من
رأسمالها و ٌشترط ان ٌكون المدٌر المسإول فٌها مواطنا أو ٌكون مجلس ادارتها مإلفا من أعضاء أغلبٌتهم من المواطنٌن .
أما غٌر المواطنٌن الذٌن ٌملكون منشآت صناعٌة قائمة وقت نفاذ هذا القانون  ،ولم ٌكن لهم شركاء مواطنٌن ٌملكون  %51على األقل
من رأسمال المنشؤة الصناعٌة  ،فٌجب علٌهم ان ٌتموا تصفٌة أعمالهم خالل سنتٌن من وقت العمل بهذا القانون مالم ٌستوفوا الشروط
المنصوص علٌها فً هذه المادة خالل مدة ستة أشهر من تارٌخ العمل بؤحكامه .

مـــادة ( ) 9
ال ٌجوز اقامة أي مشروع صناعً فً الدولة او احداث اي تغٌٌر فٌه ما لم ٌحصل صاحبه على موافقة بذلك وفقا الحكام هذا القانون
والنظم المعمول بها فً الدولة  .وٌقدم الطلب الخاص بالمشروع الصناعً إلى الدارة على النموذج الخاص بذلك وفقا لالئحة التنفٌذٌة .

مـــادة ( ) 12
ٌجب أن ٌكون الطلب الخاص بالمشروع الصناعً مشفوعا بتقرٌر ٌتضمن الدراسات المتعلقة والغرض من انشائه وجدواه اقتصادٌا و
فنٌا  ،وموارده األولٌة  ،وتكالٌف انتاجه سنوٌا ومقدار رأس المال الذي ٌكفً لتحقٌق أغراضه وكٌفٌة تموٌله وما ٌحتاجه من أٌد عاملة
وامكانٌة تسوٌق منتجاته و غٌر ذلك من االمور التً لها اتصال وثٌق بالمشروع  ،وتحدد الالئحة التنفٌذٌة للقانون البٌانات الخاصة
بالطلب .

مـــادة ( ) 11
تقوم الدائرة بدراسة الطلبات الخاصة بالمشروع الصناعً وذلك من الناحٌتٌن االقتصادٌة والفنٌة فً ضوء الخطة والسٌاسة العامة للدولة
وطبقا للقوانٌن واألنظمة المعمول بها  ،وتعرض الدائرة الطلب مع نتائج دراستها و توصٌاتها على اللجنة وذلك خالل شهرٌن من تارٌخ
تقدٌم الطلب الٌها .
وترفع اللجنة توصٌاتها فً شؤن الطلب إلى الوزٌر خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تقدٌمه إلٌها .

مـــادة ( ) 11
ٌصدر الوزٌر قراره فً الطلب المشار إلٌه فً المادة السابقة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ رفعه إلٌه .
فإذا صدر قرار الوزٌر بالموافقة على الطلب  ،وجب ان ٌتضمن هذا القرار شروط إقامة المشروع الصناعً .

وعلى الدائرة اخطار مقدم الطب بالقرار الصادر من الوزٌر وذلك خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ صدوره .
مـــادة ( ) 13
تنظر طلبات اقامة المشروعات الصناعٌة فً ضوء االعتبارات التالٌة :
.1

متطلبات الخطة االقتصادٌة و االجتماعٌة و برامج التنمٌة الصناعٌة فً الدولة .

.1

االتفاقات المعقودة مع الدول العربٌة .

.3

احتٌاجات الدولة فً مجال االستهالك المحلً و احالل االنتاج المحلً محل االنتاج المستورد .

.4

مدى توفر الخامات المحلٌة التً ٌمكن االعتماد علٌها فً التصنٌع .

.5

امكانٌة تنفٌذ المشروع فً المناطق التً تحددها الحكومة .

مـــادة ( ) 14
إذا لم ٌبدأ صاحب المشروع الصناعً فً أعمال االنشاء خالل ستة أشهر من إبالغه بقرار الوزٌر بالموافقة على المشروع  ،ما لم ٌطلب
صاحب المشروع قبل انتهاء هذه الفترة مد المٌعاد على أن ٌبٌن فً هذا الطلب االسباب التً تبرر ذلك  ،وللوزٌر فً هذه الحاله الموافقة
على منح صاحب المشروع مهلة مناسبة وفقا لما ٌراه من ظروف كل حالة .

مـــادة ( ) 15
للدائرة أن تراقب جمٌع مراحل تنفٌذ المشروع الصناعً وأن تتابع تنفٌذ الشروط المنصوص علٌها فً قرار الموافقة على اقامة
المشروع.
وعلى صاحب المشروع موافة الدائرة بالبٌانات التً تطلبها فً هذا الشؤن  ،وذلك وفقا للقواعد واالجراءات التً تبٌنها الالئحة التنفٌذٌة .

مـــادة ( ) 16
إذا ألغٌت الموافقة على المشروع وفقا للمادة (  ) 14فال ٌجوز لمن ألى طلبه تجدٌده قبل انقضاء ثالثة أشهر من تارٌخ إلغاء الموافقة .

الباب الخامس
في السجل الصناعي

مـــادة ( ) 17
ٌنشؤ فً الدائرة سجل صناعً تقٌد فٌه جمٌع المشروعات الصناعٌة  ،وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الباٌانات المتعلقة بهذا السجل
واجراءات القٌد فٌه .

مـــادة ( ) 18
مع مراعاة أحكام المادة (  ) 8من هذا القانون  ،على أصحاب المشروعات الصناعٌة أو التً رهن التنفٌذ وقت العمل بهذا القانون أن
ٌطلبوا قٌدها فً السجل الصناعً وذلك خال ثالثة أشهر من تارٌخ العمل بهذا القانون  ،وٌقدم الطلب القٌد المشار إلٌه فً الفقرة السابقة
على النموذج المعد لها الغرض الذي تبٌن الالئحة التنفٌذٌة بٌاناته .

مـــادة ( ) 19
على االدائرة بعد قٌد المشروع فً السجل الصناعً أن ترخص للمشروع باالنتاج وتصدر الرخصة باسم صاحب المشروع وعلٌه ان
ٌخطر الدائرة بكل تعدٌل أو تغٌٌر ٌطرأ على البٌانات الواردة فً السجل المشار إلٌه وذلك وفقا للشروط وفً المواعٌد التً تحددها
الالئحة التنفٌذٌة .

الباب السادس
في وسائل تشجيع المشروعات الصناعية
مـــادة ( ) 12
ٌجوز لمجلس الوزراء والسلطات المختصة فً االمارات االعضاء فً االتحاد كل فً حدود اختصاصه بناء على توصٌة اللجنة منح
المشروعات الخاضعة الحكام هذا القانون المزاٌا واالعفاءات اآلتٌة :
تخصٌص قطعة أرض لموقع المشروع الصناعً سواء بغٌر مقابل  ،او بثمن مخفض  ،أو تؤجٌرها له بؤجرة رمزٌة بشروط
.1
أفضل .
.1

تؤجٌر المبانً الصناعٌة الالزمة للمشروع لصاحبه بشروط أفضل وذلك فً المناطق الصناعٌة التً تنشإها الحكومة .

.3

تورٌد الكهرباء والماء إلى المشروع بؤسعار تشجٌعٌة .

االعفاء من الرسوم الجمركٌة بالنسة إلى الواردات اآلتٌة :
.4
أ – اآلالت والمعدات وقطع الغٌار و مواد البناء التً ٌحتاج إلٌها المشروع الصناعً .
ب – المواد األولٌة والوسٌطة و البضائع نصف المصنعة التً تلزم المشروع ألغراضه االنتاجٌة وكذلك مواد التغلٌف التً
تستنفذ فً االنتاج .
اعفاء االرباح التً ٌغلها المشروع وكذلك المبالغ االحتٌاطٌة المقتطعة من االرباح الستغاللها فٌه  ،من جمٌع الضرائب لمدة
.5
خمس سنوات قابلة للتجدٌد تبدأ من تارٌخ بدء االنتاج.
.6

اعفاء صادرات المشروع من المنتجات المحلٌة الصناعٌة من ضرائب ورسوم التصدٌر.

.7

منح الصادرات المشار إلٌها فً البند السابق اعانة تشجٌعٌة .

.8

تمتع االنتاج المحلً بالحماٌة الجمركٌة مع مراعاة كفاٌة هذا االنتاج من حٌث الكمٌة والنوع والجودة.

مـــادة ( ) 11
ٌكون للمشروعات التالٌة األولٌة فً الحصول على المزاٌا و االعفاءات المنصوص علٌها فً المادة السابقة :
.1

المشروعات التً تنتج سلعا لالستهالك المحلً تحل محل السلع االجنبٌة أو تنافسها أو تكون ذات قدرة على التصدٌر.

.1

المشروعات التً تستخدم مواد خام محلٌة .

.3

المشروعات التً تقام فً المناطق التً تحددها الحكومة .

.4

أي مشورعات أخرى ذات أهمٌة أقتصادٌة خاصة أو تدرج باعتبارها كذلك فً خطة التنمٌة للدولة .

مـــادة ( ) 11

لصاحب المشروع الصناعً أن ٌحصل من الدائرة على ما قد ٌكون لدٌها من المعلومات والبٌانات االحصائٌة و الخرائط و غٌرها
من الدراسات و االبحاث المتعلقة بصناعة معٌنة تهم صاحب المشروع.
كما ٌجوز للدائرة تقدٌم االرشادات والمعلومات المتعلقة بالتصنٌع للمستثمرٌن الجدد .

مــادة ( ) 13
ٌجوز بقرار من الوزٌر وبناء على توصٌة اللجنة أن تسهم الوزارة فً نفقات الدراسة و البحوث التً ٌقوم بها صاحب المشروع إذا
كان هذا المشروع ذا أهمٌة خاصة لالقتصاد الوطنً.

مـــادة ( ) 14
ٌكون ألصحاب المشروعات الصناعٌة فً حالة انشاء صناعات جدٌدة أفضلٌة للحصول على قرض من البنوك والمإسسات المالٌة
التً تملكها الدولة أو تساهم فٌها  ،وذلك بعد موافقة وزٌر المالٌة والصناعة – وبناء على توصٌة اللجنة ان ٌحدد البنك أو المإسسة
المالٌة شروط هذا القرض و قٌمته .

مـــادة ( ) 15
تعطى األفضلٌة فً مشترٌات الحكومة لمنتجات الصناعة المحلٌة بشرط أن تكون هذه المنتجات فً مستوى مقارب للمنتجات
االجنبٌة الصنع من حٌث النوع والجودة و السعر السائد .

الباب السابع
في واجبات أصحاب المشروعات الصناعية
مـــادة ( ) 16
على صاحب المشروع الصناعً عند انتهاء االعمال الالزمة لتشغٌل المشروع أن ٌخطر الدائرة بذلك  ،وعلٌه ان تقوم بمعاٌنة
المشروع خالل عشرة أٌام على األكثر – فإذا ثبت لها اتمام هذه األعمال كلٌا أو جزئٌا منحت صاحب المشروع شهادة بذلك ،
وٌعتبر تارٌخ اذصدار هذه الشهادة هو تارٌخ بدء االنتاج.

مـــادة ( ) 17
ال ٌجوز التصرف فً المواد المستوردة التً أعفٌت من الرسوم الجمركٌة وفقا ألحكام هذا القانون فً غٌر األغراض التً
استوردت من أجلها .
وكل تصرف فً هذه المواد على خالف الفقرة السابقة ٌوجب اخطار الدائرة مع دفع الرسوم الجمركٌة التً أعفٌت عنها .
وعلى صاحب المشروع الصناعً ان ٌمسك سجال لهذه المواد على النموذج التً تعده الدائرة فً هذا الشؤن .

مـــادة ( ) 18
ال ٌجوز لصاحب المشروع أن ٌإجر األرض أو المبانً التً خصصت للمشروع وفقا الحكام هذا القانون  ،وال أن ٌتصرف فٌها
باي وجه آخر ما لم ٌحصل على موافقة بذلك من السلطات المختصة.

مـــادة ( ) 19
اذا بٌع المشروع الصناعً أو تنازل عنه مالكه أو أجره للغٌر كله أو بعضه  ،وكذلك إذا توقف المشروع كلٌا أو جزئٌا  ،وجب على
صاحبه أن ٌخطر الدائرة بذلك مع بٌان األسباب  ،وعلى مستؤجر المشروع أو مشترٌه أو المتنازل عنه أن ٌقدم إلى الدائرة خالل
شهرٌن من تارٌخ انتقال الملكٌة أو ابرام عقد اإلٌجار طلبا للتؤشٌر بذلك فً السجل الصناعً وذلك لنقل التراخٌص إلى المالك أو
المستؤجر الجدٌد و اجراء التغٌٌرات الالزمة فً بٌانات السجل .
وٌجوز فً حالة عدم اتباع هذه االجراءات سحب المزاٌا واالعفاءات التً ٌنتفع بها المشروع بحكم أحكام هذا القانون.

مـــادة ( ) 32
على صاحب المشروع الصناعً أن ٌوافً الدائرة بالتقارٌر و البٌانات الدورٌة التً توضح مدى استفادة المشروع من االعفاءات
الممنوحه له  ،ومدى تطور الصناعة و عناصر تكالٌفها و انتاجها و ذلك كله وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة فً هذا الشؤن و علٌه

كذلك أن ٌقدم إلى الدائرة تقرٌر بالموضع المالً للمشروع فً ضوء المٌزانٌة العمومٌة المصادث علٌها من محاسب قانونٌو
الحسابات الختامٌة لكل سنة مالٌة .

مـــادة ( ) 31
على صاحب المشروع أن ٌمسك سجال للعاملٌن فٌه وفقا للبٌانات التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة للقانون .

مـــادة ( ) 31
على صاحب المشروع الصناعً ان ٌلتزم بكافة القوانٌن و اللوائح المعمول بها  ،وأن ٌنفذ بدقة أحكامها المتعلقة باألمن الصناعً و
الصحة العامة و المحافظة على البٌئة .
وعلٌه – فً حالة تعٌٌن مدٌر للمشروع – أن ٌخطر الدائرة بذلك بكتاب مسجل وٌكون المدٌر مسئوال مع صاحب المشروع تنفٌذ
أحكامه.

مـــادة ( ) 33
ال ٌجوز أ ن ٌقل عدد المواطنٌن العاملٌن فً المشروع الصناعً عن  %15من مجموع العاملٌن – و للوزٌر بناء على توصٌة من
اللجنة ان ٌقرر إعفاء المشروع من هذا القٌد  ،أو خفض النسبة المشار إلٌها وذلك إذا لم ٌتوفر العدد الكافً من المواطنٌن .

الباب الثامن
في العقوبات
مـــادة ( ) 34
مع عدم االخال بؤٌة عقوبة أشد ٌ ،عاقب كل من ٌخالف أحكام هذا القانون أو الئحته التنفٌذٌة بغرامة ال تزٌد عن خمسٌن ألف درهم ،
وٌجوز للسلطة المختصه فضال عن ذلك بناء على توصٌة اللجنة حرمان المشروع من كل أو بعض المزاٌا المقررة فً هذا القانون .

مـــادة ( ) 35
اذا أنتج المشروع سلعا مخالفة للمقاٌٌس أو المواصفات المقررة لالنتاج  ،أ ,قام بالغش فً نوعٌة االنتاج  ،عوقب صاحب المشروع
أو مدٌره المسإول بالحبس مدة ال تتجاوز سنتٌن و بغرامة تكون بقٌمة المنفعة التً حصل علٌها من الغش ٌضاف إلٌها مبلغ ال
ٌجاوز مائة ألف درهم أو باحدى هاتٌن العقوبتٌن  ،مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة .
وتضاعف العقوبة فً حالة العود  ،مع الحكم بغلق المنشؤة مدة ال تزٌد على ثالثة أشهر وٌجوز الحكم بسحب ترخٌص المنشؤة نهائٌا.

مـــادة ( ) 36
ٌعاقب كل من أقام أو أدار مشروعا صناعٌا دون الحصول على ترخٌص وفقا الحكام هذا القانون بغرامة ال تقل عن عشرة آالف
درهم وال تزٌد عن مائة ألف درهم – مع الحكم بغلق المشروع.

مـــادة ( ) 37
كل موظف مكلف وفقا لهذا القانون بتنفٌذ أحكامه وٌفشً سراً أو بٌانا من البٌنات المقدمة فً شؤن المشروعات الصناعٌة ٌ ،عاقب
بغرامة ال تزٌد على خمسٌن ألف درهم وذلك مع عدم االخالل بالعقوبات التؤدٌبٌة المنصوص علٌها قانونا.

الباب التاسع
أحكام ختامية

مـــادة ( ) 38
تكون مشاركة رأس المال االجنبً فً المشروعات الصناعٌة طبقا للقوانٌن والنظم المعمول بها فً الدولة .

مـــادة ( ) 39
ٌكون لموظفً الدائرة المكلفٌن من الوزٌر لمراقبة تنفٌذ أحكام هذا القانون صفة مؤمور الضبط القضائً فً اثبات ما ٌقع مخالفا
الحكامه ولهم سبٌل اداء مهمتهم تفتٌش مستودعات المشروع الصناعً و تدقٌق سجالته وفحص انتاجه – وعلى صاحب المشروع
الصناعً والعاملٌن فٌه تمكٌن هإالء الموظفٌن من أداء مهمتهم و إعطائهم البٌانات و االٌضاحات التً ٌطلبونها وفقا للقانون.

مـــادة ( ) 42
على الوزراء والسلطات المختصة فً اإلمارات كل فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام القانون  ،وعلى وزٌر المالٌة والصناعة اصدار
القرارات و اللوائح الالزمة لتنفٌذ أحكامه .

مـــادة ( ) 41
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة و ٌعمل به من تارٌخ نشره .

زاٌــــــد بن سلطــــــان آل نـهٌــــــان
رئٌس دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
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