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 بشأن 2020( لسنة 1انون رقم )ق

نشآتاملشاريع و 
ُ
 الصغيرة واملتوسطة في إمارة عجمان امل

 

 بن راشد النعيمي     حاكم عجماننحن     حميد 
 

نشآتبشأن املشاريع و  2014( لسنة 2القانون االتحادي رقم ) بعد االطالع على
ُ
 الصغيرة واملتوسطة والئحته التنفيذية، امل

 بشأن إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وتعديالته، 2006( لسنة 14وعلى املرسوم األميري رقم )

املشاريع في إمارة بشأن إعفاء املشاريع املدعومة من صندوق خليفة لتطوير  2011( لسنة 9وعلى املرسوم األميري رقم )

 عجمان،

 بإصدار القانون املالي لحكومة عجمان والئحته التنفيذية،  2011( لسنة 11وعلى املرسوم األميري رقم )

 بشأن دائرة املالية في عجمان وتعديالته، 2012( لسنة 15وعلى املرسوم األميري رقم )

 ،وتعديالته ملجلس التنفيذي إلمارة عجمانبشأن إعادة تنظيم ا 2014( لسنة 4املرسوم األميري رقم ) وعلى

 بشأن دائرة التنمية االقتصادية في عجمان، 2015( لسنة 1وعلى املرسوم األميري رقم )

 بشأن جهاز الرقابة املالية في عجمان، 2017( لسنة 5وعلى املرسوم األميري رقم )

 مارة عجمان،بشأن لجنة التشريعات في إ 2018( لسنة 2وعلى املرسوم األميري رقم )

 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان، 2018( لسنة 4وعلى املرسوم األميري رقم )

 بشأن الرسوم والضرائب والغرامات في إمارة عجمان، 2019( لسنة 1وعلى املرسوم األميري رقم )

نبشأن التعريف املوحد للمشاريع و  2016( لسنة 22وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )
ُ
 الصغيرة واملتوسطة، شآتامل

 وبناء على موافقة لجنة التشريعات،
 

 أصدرنا القانون اآلتي:

 

 

 (1املادة )

 التعريفات
 

  يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يقِض سياق النص بغير ذلك:

 املتحدة.دولة اإلمارات العربية  : الدولة

  إمارة عجمان. : اإلمارة

 دائرة التنمية االقتصادية في عجمان. : الدائرة

 رئيس الدائرة. : الرئيس

 أي دائرة أو مؤسسة أو هيئة أو مجلس أو جهاز أو إدارة تتبع لحكومة اإلمارة.  : الجهة الحكومية
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ة املوارد املالية والبشرية واملعرفي فيها مجموعة من األعمال لتنفيذ فكرة معينة تستخدم : املشروع

 والتقنية.

 
ُ
، صغيرة كانت وبما يشمل متناهية  فردية أي شركة أو مؤسسة : نشأةامل

ً
تزاول نشاطا اقتصاديا

 الصغر، أو متوسطة.

نشآتو   برنامج املشاريع : البرنامج
ُ
نشأ لدى الدائرة بموجب هذا القانون. امل

ُ
 الصغيرة واملتوسطة امل

نشآتاملشاريع و   : األعضاء
ُ
 املسجلة في البرنامج. امل

 

 (2املادة )

 أهداف القانون 
 

 :اآلتييهدف هذا القانون إلى 

 تحفيز النمو االقتصادي في اإلمارة  .1

 .واطني الدولةملفي اإلمارة واململوكة املشاريع الصغيرة واملتوسطة دعم  .2

 .في النشاط االقتصادي االنخراطعلى  مواطني الدولةتشجيع  .3

 .في اإلمارة خلق املزيد من فرص العمل .4

 

 (3املادة )

نشآتاملشاريع و تصنيف 
ُ
  امل

 

عتبر املشاريع و 
ُ
نشآتلغايات تطبيق هذا القانون ت

ُ
إذا كانت من  ،كانت وبما يشمل متناهية الصغر، أو متوسطة صغيرة امل

نشآتضمن 
ُ
  امل

ُ
  2016( لسنة 22قرار مجلس الوزراء رقم ) صنفة فيامل

ُ
 خر يِح آشار إليه، أو أي تشريع اتحادي امل

ُ
 ه.ل محل

 

 (4املادة )

نشآتبرنامج املشاريع و 
ُ
 امل

 

نشآتبرنامج املشاريع و ُينشأ في الدائرة برنامج ُيسمى " .أ
ُ
 .سم "تعزيز"با  وُيعرف ، " الصغيرة واملتوسطة امل

حدد بقرار من الرئيس معايير وضوابط التسجيل في البرنامج وتنظيم آلية  .ب
ُ
وإجراءات عمله، والضوابط والقواعد ت

 
ُ
 ماثلة أو ذات الصلة.الالزمة للتنسيق بينه وبين البرامج أو املؤسسات أو الصناديق الوطنية امل

 

 (5املادة )

 التسجيل في البرنامج
 

سجل املشاريع و  .أ
ُ
نشآتت

ُ
 التي جراءات اإل الراغبة في االنضمام للبرنامج بناء على طلب ُيقدم منها وفق  امل

ُ
، الدائرة حددهات

نشآتاملشاريع و توافر لتأكد من استمرارية اأي وقت  ولها في
ُ
 .لشروط واملعاييرل امل

مدة التسجيل في البرنامج سنة واحدة تجدد ملدد مماثلة في حال استمرار الشروط واملعايير املنصوص عليها في تكون  .ب

 .قانون والقرارات الصادرة بموجبههذا ال
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 (6املادة )

 في البرنامج املشاريع شروط تسجيل
 

  :البرنامج الشروط اآلتية لتسجيل املشاريع فيشترط يُ 

 من مواطني الدولة وُينفذ لحسابهم. .1
ً
 أن يكون املشروع ُمقدما

 أن يكون املشرف على تنفيذ املشروع ومتابعته من مواطني الدولة. .2

 أن يتم تأسيس املشروع في اإلمارة. .3

حددها أخرى أي معايير أن تتوافر في املشروع  .4
ُ
 .الدائرة ت

 

 (7املادة )

نشآت شروط تسجيل
ُ
 في البرنامج امل

 

نشآتلتسجيل يشترط 
ُ
  :في البرنامج الشروط اآلتية امل

1.  
ُ
  .ُمرخصة في اإلمارة نشأةأن تكون امل

2.  
ُ
 مملوكة ملكية كاملة من مواطني الدولة. نشأةأن تكون امل

3.  
ُ
 أكثر من ثالث سنوات. نشأةأال يكون قد مض ى على صدور رخصة امل

  الكمأال يكون  .4
ُ
 خص تجارية.يملك أكثر من خمس رُ  نشأةامل

 أال  .5
ُ
ابهه في شأو أي صناديق أخرى ُم  صندوق خليفهاملمنوحة للمشتركين في من اإلعفاءات  مستفيدة نشأةتكون امل

 اإلمارة.

6.  
ُ
حددها أخرى معايير أي  نشأةأن تتوافر في امل

ُ
 الدائرة. ت

 

 (8املادة )

 التسجيل في البرنامجرسوم 
 

 ئرة نظير التسجيل في البرنامج رستستوفي الدا
ً
 عن الخمس سنوات األولى فقط من التسجيل قدره: ما

 في السنوات الثالث األولى. 1000) .1
ً
 درهم( سنويا

 في السنتين الرابعة والخامسة. 2000) .2
ً
 درهم( سنويا

 

 (9املادة )

 األعضاء من الرسوم املحلية  إعفاء
 

 ،رسوم غرفة صناعة وتجارة عجمان، ومن الجهات الحكومية تتقاضاهااملحلية التي  كافة الرسوممن  األعضاءُيعفى  .أ

بشأن رسوم  2017( لسنة 5القرار األميري رقم )املنصوص عليها في  رسوم خدمات النظافة العامةذلك من ستثنى ويُ 

 .بها وتعديالتهخدمات النظافة العامة في عجمان وغرامات املخالفات املتعلقة 

 من تاريخ التسجيل في البرنامج. بحد أقص ى ملدة خمس سنواتتكون مدة اإلعفاء من الرسوم  .ب
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 (10املادة )

افز   لألعضاء التسهيالت والحو
 

 اآلتية: يتمتع األعضاء بالتسهيالت والحوافز 

 لتلبية%10تخصيص نسبه ) .1
ً
مية احتياجاتها الشرائية والخد ( من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنويا

 واالستشارية.

األولوية في ترسيه املناقصات واملزايدات للعطاءات املقدمة من األعضاء في حال لم يتجاوز الزيادة أو النقص في قيمة  .2

 ( من أفضل العروض املقبولة.%5العروض املالية نسبة )

من القيمة ( %10جهات الحكومية بنسبة ال تقل عن )تخفيض القيمة اإليجارية لألعضاء في العقارات اململوكة لل .3

قدرة من الجهة املؤجرة، وذلك 
ُ
  من التسجيل في البرنامج. ىخالل الثالث سنوات األولاإليجارية امل

4.  
ُ
 في البرامج التدريبية والبحثية ذات الصلة التي ت

ً
 نظمها الجهات الحكومية.االشتراك مجانا

 تنظمها الجهات الحكومية.أولوية املشاركة في املعارض التي  .5

تيسير حصول األعضاء على التسهيالت اإلضافية املمنوحة لهم في البرامج أو املؤسسات أو الصناديق االتحادية ذات  .6

 الصلة.

7.  
ُ
 الجهات ذات الصلة. وبينبينها  بالتنسيق، أو الدائرة قررهاأي تسهيالت أو حوافز أو مزايا إضافية ت

 

 (11املادة )

 األعضاءالتزامات 
 

 تي:أبما ي يلتزم األعضاء

 ملكية حقيقية. للُمنشأةأن تكون ملكية املواطنين  .1

 في حال:30إخطار الدائرة خالل ) .2
ً
 ( يوما

  .أ
ُ
 خر.آأو نقل امللكية أو جزء منها إلى شخص  نشأةتغيير املشروع أو امل

 انتفاء أي من الشروط واملعايير املعتمدة من الدائرة. .ب

 والحوافز واملزايا في األغراض املحددة لها.استخدام التسهيالت  .3

4.  
ُ
صت امل

ُ
 من أجله، وعدم تغييره دون اتباع اإلجراءات املعمول بها لدى الدائرة. نشأةممارسة النشاط الذي رخ

 

 (12املادة )

 الجزاءات
 

 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر،  .أ
 
( من 11) ةاملاد في حال مخالفة أي من أحكامالعضو رم ُيغ

 .( درهم10.000غرامة قدرها )، بهذا القانون 

ضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار املخالفة ذاتها خالل سنة، على أال تزيد قيمة الغرامة في حال التكرار عن ضعف  .ب
ُ
ت

 الغرامة املقررة. 

 اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير اآلتية:للدائرة  باإلضافة إلى الغرامة املقررة بموجب الفقرة )أ( من هذه املادة، يجوز  .ج

 .استرداد الرسوم التي تم إعفاء العضو منها .1

 إلغاء التسجيل في البرنامج. .2

 .للُمنشأةإلغاء الرخصة التجارية  .3
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 (13املادة )

 التظلم
 

 ألحكام  .أ
ً
 لدى الدائرة من الجزاءات والقرارات والتدابير الصادرة بحقه وفقا

ً
لقانون هذا ايجوز للعضو أن يتظلم خطيا

 من تاريخ إخطاره بالجزاء أو القرار أو التدبير املتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خالل 30وذلك خالل مدة )
ً
( يوما

 من تاريخ تقديمه.30مدة ال تزيد على )
ً
 ( يوما

الرئيس بشأن  ادر عنُينظر التظلم من قبل لجنة التظلمات في الدائرة وترفع توصياتها إلى الرئيس، ويكون القرار الص .ب

.
ً
 التظلم نهائيا

 

 (14املادة )

 القرارات التنفيذية
 

 ُيصدر الرئيس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

  (15املادة )

 الرسوم والغرامات أيلولة
 

مة الخزانة العاتتولى الدائرة تحصيل الرسوم وتطبيق الجزاءات واسترداد مقابل اإلعفاءات، وتؤول جميعها لحساب 

 لحكومة اإلمارة.

 

 (16املادة )

 اإللغاءات
 

 خر يتعارض مع أحكام هذا القانون.آُيلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع محلي 

 

 (17املادة )

 السريان والنشر
 

 من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.30ُيعمل بهذا القانون بعد )
ً
 ( يوما

 

افق  االثنينصدر عنا في هذا اليوم  افق ، هجرية 1441 من شعبان السادساملو  سنة مارس من شهر  الثالثون  املو

 .ميالدية 2020
 

 
 النعيميبن راشد حميد 

 عجمانحاكم                                                                                                                                               


