
 
 

 هـ 1442 شعبان 19 م 2021 ريلأب 1 511العدد  55السنة  الجريدة الرسمية لحكومة دبي 1

 
 

 2021( لسنة 3قانون رقم )

 بشأن

ناعة والّصاِدرات  ُمؤّسسة دبي لتنِمية الّصِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حاكم دبي      محمد بن راشد آل مكتوم نحن
  

ناعة  1979( لسنة 1االتحادي رقم )بعد االطالع على القانون  في شأن تنظيم ُشؤون الص ِّ

 والئِّحتِّه التنفيذي ة،

 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 2003( لسنة 3على القانون رقم )و

 ية االقتصادي ة،بشأن دائرة التنمِّ  2008( لسنة 25وعلى القانون رقم )

رات،بشأن ُمؤس سة  2009( لسنة 34وعلى القانون رقم ) ادِّ ية الص   دبي لتنمِّ

طة االقتصادي ة في إمارة دبي  2011( لسنة 13وعلى القانون رقم ) بشأن تنظيم ُمزاولة األنشِّ

 وتعديالته،

 بشأن الن ِّظام المالي لُحكومة دبي، 2016( لسنة 1وعلى القانون رقم )

ة في إمارة دبي 2009( لسنة 22وعلى المرسوم رقم )  ،بشأن مناطق التطوير الخاص 

ية  2016( لسنة 10وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ) باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمِّ

 االقتصادي ة،

ة في إمارة دبي، مة للمناطق الُحر  ئة والُمنظ ِّ  وعلى التشريعات الُمنشِّ
 

 نُصِدر القانون التالي:

 اسم القانون

 (1المادة )
 

ى هذا القانون  ناعة و لتنِمية"قانون ُمؤّسسة دبي يُسم   ".2021( لسنة 3الّصاِدرات رقم )الّصِ
 

 التعريفات

 (2المادة )
 

بارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني الُمبي نة إزاء ُكل ٍّ منها،  تكون للكلِّمات والعِّ

 ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 إمارة دبي. : اإلمارة

 التنفيذي لإلمارة.المجلس  : المجلس التنفيذي

ية االقتصادي ة. : الدائرة  دائرة التنمِّ

 ُمدير عام الدائرة. : الُمدير العام

رات. : الُمؤس سة ادِّ ناعة والص  ية الص ِّ  ُمؤس سة دبي لتنمِّ

 الُمدير التنفيذي للُمؤس سة. : الُمدير التنفيذي

رات. : البرنامج ادِّ ناعة والص  ية وترويج الص ِّ  برنامج تنمِّ

راعي أو خدمي،  : الن شاط االقتصادي َهني أو زِّ َرفي أو مِّ ناعي أو حِّ أي نشاط تِّجاري أو صِّ

بح، يُرخ ص بُمزاولتِّه في اإلمارة  أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الر ِّ

 وفقاً للتشريعات السارية.

أي شركة أو ُمؤس سة فردي ة ُمرخ ص لها بُمزاولة الن شاط االقتصادي،  : الُمنشأة

ق التطوير بم صة في مناطِّ ا في ذلك الش ركات والُمؤس سات الُمرخ 

ة. ق الُحر  ة والمناطِّ  الخاص 
 

 نطاق التطبيق

 (3المادة )
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، الُمنظ مة بُموجب "ُمؤّسسة دبي لتنِمية الّصاِدرات"تُطب ق أحكام هذا القانون على  -أ

ةالُمشار إليه،  2009( لسنة 34رقم )القانون  تتمت ع بالشخصي ة  باعتبارها ُمؤس سة عام 

 االعتباري ة، وتتبع الدائرة.

ى  -ب ناعة  ليُصبِّح"ُمؤّسسة دبي لتنِمية الّصاِدرات" يُعد ل ُمسم  "ُمؤّسسة دبي لتنِمية الّصِ

 أينما ورد في أي تشريع معمول به في اإلمارة. ،والّصاِدرات"
 

 مقر الُمؤّسسة

 (4المادة )
 

ئ لها فُروعاً أو يكون مقر الُمؤس سة الرئيس في اإلمارة، وي جوز بقرار من الُمدير العام أن تُنشِّ

 مكاتِّب داخل اإلمارة وخارجها.
 

 أهداف الُمؤّسسة

 (5المادة )
 

 تهدف الُمؤس سة إلى ما يلي:

ناعات القائِّمة على  .1 تعزيز مكانة اإلمارة كمركز عالمي للتصدير وإعادة التصدير، وللص ِّ

فة واالبتكار واالستدامة.  المعرِّ

ية  .2 ناعي فيها وزيادة تنافُسي ة ُمنتجاتِّه في تنمِّ رات اإلمارة وتعزيز قُدرة القطاع الص ِّ صادِّ

 األسواق المحل ية واإلقليمي ة والعالمي ة.

ما في الن اتج المحل ي  .3 رات، وتعزيز ُمساهمتِّهِّ ادِّ ناعة والص  تشجيع االستثمار في قطاعي الص ِّ

 اإلجمالي لإلمارة.

رات من الُمساهمة في فتح أسواق خارجي   .4 ادِّ ناعات والص  ة جديدة لتسهيل وصول الص ِّ

 ُمنتجات وخدمات اإلمارة إليها، والترويج لها.

ناعات النظيفة  .5 ل نحو الص ِّ فة واالبتكار، وتشجيع التحو  ناعات القائِّمة على المعرِّ تحفيز الص ِّ

 والُمستدامة.

هات االتحادي ة والمحل ية المعني ة .6 ناعي مع الجِّ ، بما يُحق ِّق االكتفاء الذاتي تحقيق التكاُمل الص ِّ

ناعي ة األساسي ة. ة في المجاالت الص ِّ  الوطني، وبخاص 
 

 اختصاصات الُمؤّسسة

 (6المادة )
 

هات االتحادي ة والمحل ية  يكون للُمؤس سة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق والتعاون مع الجِّ

 المعني ة، القيام بالمهام والصالحي ات التالية:

ياسات والخطط اإلاقتراح ا .1 رات لس ِّ ادِّ ناعة والص  ستراتيجي ة الالزمة لتطوير قطاعي الص ِّ

ها من المجلس التنفيذي،  ها على الُمدير العام إلقرارها تمهيداً العتمادِّ في اإلمارة، وعرضِّ

ها.  واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادِّ

ناعة و .2 ية الص ِّ ياسات والبرامج وُمبادرات تنمِّ رات، بما ترويج الص  تعزيز تنفيذ الس ِّ ادِّ

ي ة في اإلمارة.يتناسب مع الخطط اإل ية االقتصادِّ لة للتنمِّ  ستراتيجي ة الشامِّ

تحديد المعايير واالشتراطات الواجب توفُّرها في الُمنشآت وُمنتجاتها للتسجيل في  .3

 البرنامج.

رات في اإلمارة، وتحديد ا .4 ادِّ ناعة والص  لعوائِّق التي ُمتابعة وتقييم أداء قطاعي الص ِّ

ه  ما، واقتراح ما يلزم إلزالتِّها وُمعالجة أسبابِّها.تعترض نُُمو 

ناعات المحل ية الُمطابِّقة  .5 دة الص ِّ ناعات المحل ية بهدف تصديرها، وتنويع قاعِّ تشجيع الص ِّ

ناعي ة ذات القيمة الُمضافة العالية ها نحو القطاعات الص ِّ  .للُمواصفات العالمي ة وتوجيهِّ
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رات في اإلمارة.تطوير البُن .6 ادِّ ناعة والص  مة لقطاعي الص ِّ  ية التحتي ة الد اعِّ

رات، واقتراح مشاريع  .7 ادِّ ناعة والص  مة لقطاعي الص ِّ دراسة وُمراجعة التشريعات الُمنظ ِّ

ة في اإلمارة  هات الُمختص  ها إلى الجِّ ما، ورفعِّ يتِّهِّ ما وتنمِّ هِّ م في تنظيمِّ التشريعات التي تُسهِّ

بة بشأنِّها.التخاذ اإلجراءات المُ   ناسِّ

تقديم الُمساعدة والمعلومات واالستشارات الفن ية الالزمة لُمساعدة الُمنشآت على تطوير  .8

 قُدراتِّها في تسويق ُمنتجاتِّها باألسواق الخارجي ة.

تحديد األسواق الخارجي ة الُمستهدف التصدير إليها، وتحديد الُمنتجات والخدمات التي  .9

ن تصديرها من اإلمارة إ  ليها.يُمكِّ

رات مع  .10 ادِّ ناعة والص  ية الص ِّ اقتراح إبرام االتفاقي ات والُمعاهدات الدولي ة الُمتعل ِّقة بتنمِّ

 الدُّول والُمنظ مات العالمي ة أو االنضمام إليها.

ناعة  .11 ية قطاعي الص ِّ امية إلى زيادة الوعي بأهم  ج الر  اقتراح وتنفيذ الُمبادرات والبرامِّ

رات في تعزيز النات ادِّ  ج المحلي اإلجمالي لإلمارة. والص 

نها من تسويق ُمنتجاتها في  .12 التنسيق مع الُمنشآت لتطوير عالماتِّها التجاري ة التي تُمك ِّ

 األسواق الخارجي ة.

ناعة الُمختلِّفة وصوالً لتحقيق  .13 تشجيع الُمنشآت على تنويع استثماراتِّها في مجاالت الص ِّ

ناعي.  التكاُمل الص ِّ

ة.الُمساهمة في تحقيق الت .14 م  ناعي واالكتفاء الذ اتي في القطاعات الُمهِّ  كاُمل الص ِّ

النظر في الش كاوى الُمقد مة من الُمنشآت في الشُّؤون ذات العالقة باختصاصات الُمؤس سة،  .15

بة لها.  وإيجاد الحلول الُمناسِّ

دين  .16 مي الخدمات في اإلمارة والُمستورِّ وابط بين الُمصن ِّعين وُمقد ِّ توطيد العالقات والر 

جيين.  الخارِّ

هات الخارجي ة، وإبرام  .17 هات االتحادي ة والمحل ية المعني ة، والجِّ التعاون والتنسيق مع الجِّ

ناعة  ية القُدرة التنافُسي ة لقطاعي الص ِّ هات بهدف تنمِّ ُمذك رات التفاُهم مع هذه الجِّ

رات في اإلمارة. ادِّ  والص 

ناعة وا .18 راسات الدوري ة عن واقع قطاعي الص ِّ رات في اإلمارة، وإتاحة هذه إعداد الد ِّ ادِّ لص 

راسات للُمنشآت لالستفادة منها عند اتخاذ قراراتِّها االستثماري ة.  الد ِّ

يارات  .19 إقامة المعارض والفعالي ات التجاري ة، وتنظيم الُمؤتمرات والبعثات التجاري ة والز ِّ

رات.التسويقي ة والبرامج والورش التدريبي ة داخلياً وخارجياً الُمتعل ِّقة ب ادِّ ناعات والص   الص ِّ

هات  .20 ناعي للجِّ جل الص ِّ هات االتحادي ة والمحل ية المعني ة إلعداد الس ِّ التنسيق مع الجِّ

صة في اإلمارة.  الُمرخ 

مة لتحقيق أهداف الُمؤس سة. .21  أي مهام أو صالحي ات أخرى تكون الزِّ
 

 الجهاز التنفيذي للُمؤّسسة

 (7المادة )
 

ن الجهاز التنفيذي  للُمؤس سة من الُمدير التنفيذي، وعدد من الُموظ فين اإلداريين والماليين يتكو 

 والفن يين الذين تسري بشأنِّهم التشريعات الُمطب قة على ُموظ في الدائرة.
 

 تعيين الُمدير التنفيذي وتحديد اختصاصاتِه

 (8المادة )

 

ية الُمدير العام.يُعي ن الُمدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناًء عل -أ  ى توصِّ

يكون الُمدير التنفيذي مسؤوالً ُمباشرةً أمام الُمدير العام عن أداء المهام والصالحي ات  -ب

ادرة بُمقتضاه والتشريعات السارية في  المنُوطة به بُموجب هذا القانون والقرارات الص 

 اإلمارة.
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طة الُمؤس س -ج ة، بما يضمن تحقيقها يتولى الُمدير التنفيذي اإلشراف على أعمال وأنشِّ

 ألهدافِّها، ويكون له على وجه الُخصوص القيام بالمهام والصالحي ات التالية:

ي .1 ة للُمؤس سة وخططها اإلإعداد الس ِّ ستراتيجي ة والتطويري ة، ورفعها إلى الُمدير اسة العام 

ها، وُمتابعة تنفيذها.  العام العتمادِّ

ياسات والخطط .2 رات ستراتيجي ة اإل اقتراح الس ِّ ادِّ ناعة والص  الالزمة لتطوير قطاعي الص ِّ

 في اإلمارة، ورفعها إلى الُمدير العام إلقرارها.

م في تحقيق أهداف الُمؤس سة  .3 ج التي تُسهِّ طة والبرامِّ اقتراح المشاريع والُمبادرات واألنشِّ

ها.  وتمكينها من القيام باختصاصاتِّها، ورفعها إلى الُمدير العام العتمادِّ

مة والقرارات الُمتعل ِّقة بتنظيم عمل الُمؤس سة، ورفعها إلى الُمدير إعداد اللوا .4 ئِّح واألنظِّ

ها.  العام العتمادِّ

ه من  .5 إعداد الهيكل التنظيمي للُمؤس سة، ورفعه إلى الُمدير العام إلقراره، تمهيداً العتمادِّ

 المجلس التنفيذي.

 اإلشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للُمؤس سة. .6

باً بشأنِّها.رفع تقارير د .7  وري ة عن أداء الُمؤس سة للُمدير العام، للتوجيه بما يراه ُمناسِّ

تعزيز العالقات الُمؤس سي ة مع الُمؤس سات والقِّطاعات والوحدات التنظيمي ة المعني ة  .8

م في تحقيق  هات األخرى ذات العالقة، بما يُسهِّ التابعة للدائرة، وكذلك مع الشُّركاء والجِّ

 الُمؤس سة.أهداف الدائرة و

تمثيل الُمؤس سة أمام الغير، وإبرام العُقود وُمذك رات التفاُهم التي تكون الُمؤس سة طرفاً  .9

 فيها.

 أي مهام أو صالحي ات أخرى يتم تكليفُه أو تفويُضه بها من الُمدير العام. .10
 

 اللجنة االستشاريّة

 (9المادة )
 

نها من  يجوز للُمدير العام تشكيل لجنة تختص بتقديم المشورة للُمؤس سة في المسائِّل التي تُمك ِّ

رة لها بُموجب هذا القانون، وعلى وجه الُخصوص المسائِّل الُمتعل ِّقة  القيام باالختصاصات الُمقر 

رات في اإلمارة، على أن تُضم هذه اللجنة في ُعضوي تِّها عدداً من  ادِّ ناعة والص  ية الص ِّ بتنمِّ

ين من داخل الُمؤس   د قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها الُخبراء والُمختص  جها، ويُحد ِّ سة وخارِّ

ياتِّها.  ونظام عملها، وآلي ة عقد اجتماعاتِّها واتخاذ قراراتِّها وتوصِّ
 

 برنامج الترويج

 (10المادة )
 

ى " -أ ناعة والّصاِدراتيُنشأ في الُمؤس سة برنامج يُسم  "، يهدف برنامج تنِمية وترويج الّصِ

ناعي والترويج لُمنتجات إلى الُمساهمة في زيادة صادِّ  رات اإلمارة من القطاع الص ِّ

وخدمات الُمنشآت التي يتوف ر فيها إمكاني ة الن جاح في األسواق الخارجي ة وُمساندتِّها في 

لعها وُمنتجاتِّها.  عملي ات ترويج سِّ

اتِّها تُحد د بقرار من الُمدير العام المعايير واالشتراطات الواجب توفُّرها في الُمنشآت وُمنتج -ب

كين فيه التي  للتسجيل في البرنامج، واالستفادة من المزايا والحوافِّز الُمقد مة للُمشترِّ

دها المجلس التنفيذي في هذا الشأن.  يعتمِّ
 

 التعاون مع الُمؤّسسة

 (11المادة )
 

هات الُحكومي ة في اإلمارة التعاون التام مع  مع ُمراعاة أحكام التشريعات الس ارية، على الجِّ

الُمؤس سة وتقديم الد عم الالزم لها، بما في ذلك تزويدها بالبيانات واإلحصاءات الُمتعل ِّقة 
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رات، متى ُطلِّب منها ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام  ادِّ ناعات والص  بالص ِّ

ادرة بُمقتضاه.ب  االختصاصات المنُوطة بها بُموجب هذا القانون والقرارات الص 
 

 الموارد الماليّة للُمؤّسسة

 (12المادة )
 

ا يلي: م  ن الموارد المالي ة للُمؤس سة مِّ  تتكو 

 الدعم الُمخص ص لها في ُموازنة الدائرة.  .1

ها رئيس المجلس التنفيذي. .2  أي موارد أخرى يُقر 
 

 القرارات التنفيذيّةإصدار 

 (13المادة )
 

ر الُمدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  يُصدِّ
 

 الحلول واإللغاءات

 (14المادة )
 

 الُمشار إليه. 2009( لسنة 34يحل هذا القانون محل القانون رقم ) -أ

ادرة تنفيذاً للقانون -ب ( لسنة 34رقم ) يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الص 

الُمشار إليه إلى المدى الذي ال تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين  2009

ل محل ها.  ُصدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحِّ

 يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. -ج
 

 شر والّسريانالنّ 

 (15المادة )
 

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمي ة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

   

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي                                                                          
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