قانون رقم (  )23لسنة 2009
بشأن
مؤسسة محمد بن راشد
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ــــــــــــ
نحن

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم (  )3لسنة  2003بشأن إنشاء المجلس التنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم ( )18لسنة  2006بشأن إدارة وتحقيق األموال العامة لحكومة دبي،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (  )27لسنة ،2006

وعلى القانون رقم ( )25لسنة  2008بشأن دائرة التنمية االقتصادية،

وعلـى المرســوم رقــم (  )15لســنة  2002بشــأن إنشــاء م سسـة محمــد بــن ارشــد لــدعم مشــاري
الشباب،
وعلى األمر الصادر عن حاكم دبـي فـي النـاني مـن بكتـونر لسـنة  2002بشـأن دعـم مشـاري
الشباب،
نصدر القانون اآلتي:
المادة ()1
يسمى هذا القانون "قانون مؤسسـة محمـد بـن راشـد لتنميـة المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة

رقم (  )23لسنة ."2009
المادة ()2
تكـون للكلمــاو وال عبـاراو التاليــة حينمـا وردو فــي هــذا القـانون المعــاني المبينـة إزاء كــم من،ــا،
ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك:
اإلمارة:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي:

المجلس التنفيذي لإلمارة.

الدائرة:

دائرة التنمية االقتصادية.

المدير العام:

مدير عام الدائرة.
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الم سسة:

م سسة محمد بن راشد لتنمية المشاري الصغيرة والمتوسطة.

المدير التنفيذي:

المدير التنفيذي للم سسة.

البرنامج:

برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاري الشباب.

المشاري :

المشاري الصغيرة والمتوسطة.

األعضاء:

الشركاو والم سساو الصغيرة والمتوسطة المسجلة في البرنامج.
المادة ()3

 . 1يسـري هـذا القـانون علــى م سسـة محمـد بــن ارشـد لـدعم مشــاري الشـباب المنشـأة بموجــب
المرسوم رقم ( )15لسنة .2002
 . 2يســتبدل بمســمى "مؤسســة محمــد بــن راشــد لــد م مشــاريع الشــبا " مســمى "مؤسســة
محمــــد بــــن راشــــد لتنميــــة المشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة" ،مـ ـ احتفـ ــاس الم سسـ ــة

بشخصيت،ا االعتبارية الالزمة لتحقيق بهداف،ا ،وتلحق بالدائرة.
المادة ()4
يكـ ــون مق ـ ــر الم سس ـ ــة الـ ـ ـرئيس ف ـ ــي دب ـ ــي ،ويجـ ــوز ل ،ـ ــا ف ـ ــت ف ـ ــروع ومكات ـ ــب داخ ـ ــم اإلم ـ ــارة
وخارج،ا.

المادة ()5

يبلغ ربس مال الم سسة (  50مليون درهم) خمسون مليون درهم ،ويجوز زيادته بقرار من
رئيس المجلس التنفيذي.
المادة ()6
ت،دف الم سسة إلى تحقيق ما يلي:
 . 1تعزيز مكانة اإلمارة كمركز لريادة األعمال واقامة المشاري .

 . 2إذك ــاء رول المبـ ــادرة وتش ــجي األفكـ ــار المبتكـ ـرة للشـ ــباب ورواد األعم ــال وتحفيـ ــزهم علـ ــى
العمم وممارسة النشاط االقتصادي.
 . 3تطوير وتنظيم البرامج والمبادراو الرامية إلى تنمية المشاري .
المادة ()7
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تتولى ا لم سسة في سبيم تحقيق بهداف،ا ،القيام بالم،ام واالختصاصاو التالية:
.1

وضـ السياسـاو والخطـإل اإلسـتراتيجية التـي تعـزز تـوفير البـرامج والمبـادراو المرتبطـة
بتنمية المشاري وتنفيذها وتطويرها بشكم دوري.

.2

تحديد المعايير الالزمة لتصنيف المشاري .

.4

تكـ ــوين البيئ ـ ــة المناس ـ ــبة لخل ـ ــق الف ـ ــرص االس ـ ــتنمارية للمش ـ ــاري ف ـ ــي القط ـ ــاعين الع ـ ــام

.3

تحديد المجاالو الرئيسة لدعم المشاري  ،ووض وتنفيذ المبادراو المتعلقة بذلك.

والخاص.
.5

إنشــاء وتطــوير حاض ــناو األعمــال وايره ــا مــن المش ــاري والمبــادراو الت ــي تســ،م ف ــي

.6

دراسة بوضاع المشاري القائمة وتحديد العوائق الرئيسة التي تعترض نموها.

.7

وض برامج توعوية لتشجي إقامة المشاري وتطويرها.

.8

إبـرام العقــود واالتفاقيـاو بالتنســيق م ـ المصـارف وم سســاو التمويـم لتســ،يم حصــول

تحقيق بهداف الم سسة اإلستراتيجية.

األعضـ ــاء علـ ــى خيـ ــاراو تمويـ ــم مناسـ ــبة ،وكـ ــذلك التنسـ ــيق م ـ ـ المـ ــوردين الخـ ــارجيين

لتقديم الدعم والخدماو االستشارية لألعضاء.
.9

تأسيس الشركاو والمساهمة في،ا وتملك واستئجار العقاراو والمنقوالو.

 . 10بية م،ام بخرى الزمة لقيام الم سسة بتحقيق بهداف،ا.
المادة ()8
يك ــون للم سس ــة م ــدير تنفي ــذي ،يع ــين بق ـ ـرار يص ــدر رئ ــيس المجل ــس التنفي ــذي ،يت ــولى القيـ ــام
بالم،ام والصالحياو التالية:
.1

اقت ـرال السياس ــاو واألنظم ــة الداخلي ــة الت ــي تع ــزز تنفي ــذ البـ ـرامج والمب ــادراو المرتبط ــة
بتنمية المشاري ورفع،ا إلى المدير العام العتمادها.

.2

اقترال التشريعاو المتعلقة بعمم الم سسة.

.3

إعـداد خطــة عمــم الم سسـة ومشــروع موازنت،ــا الســنوية وحسـاب،ا الختــامي ورفع،ــا إلــى
المدير العام العتمادها.

.4

اإلشراف على األعمال اليومية للم سسة.
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.5

تمني ـ ــم الم سسـ ـ ــة بم ـ ــام الغيـ ـ ــر ،وابـ ـ ـرام العقـ ـ ــود واالتفاقي ـ ــاو الالزمـ ـ ــة لتحقي ـ ــق بهـ ـ ــداف
الم سسة.

.6

تحقيق نتائج األداء المطلوبة ورف تقارير األداء إلى المدير العام.

.7

بية م،ام بخرى يتم تكليفه ب،ا من قبم المدير العام.
المادة ()9

ينشأ في الم سسة برنامج يسـمى "برنامج حمدان بن محمـد بـن راشـد لـد م مشـاريع الشـبا "،
ي،ــدف إلــى تعزي ــز رول المبــادرة وتش ــجي الشــباب ورواد األعمــال الم ــواطنين وزيــادة مس ــاهمت،م
بالنشاط االقتصادي في اإلمارة من خالل:
.1

تقـديم الـدعم المــالي والفنـي لألعضــاء وتقـديم القـروض المناســبة ل،ـم لتمكيــن،م مـن إنشــاء

وتملــك المشــاري وذلــك عــن طريــق إنش ــاء صــندوق خــاص ل،ــذا الغــرض يقــدم الخ ــدماو
التمويل ية وفقا للضوابإل واألسس المعتمدة لدى الم سسة في هذا الشأن.

.2

تأهيم وتدريب األعضاء وت،يئت،م لمزاولة النشاط االقتصادي وادارة األعمال.

.3

تقديم االستشاراو وتوفير الدراساو عن األعمال والفرص المتاحة.

.4

زيـادة الـوعي لـدى الشـباب بقيمـة المبـادراو االسـتنمارية واسـتغالل الفـرص والحـوافز التــي
يوفرها البرنامج ألعضائه.
المادة ( )10

تتــولى الم سســة ت ــرخيص األعضــاء وفقــا لالش ــتراطاو والمتطلبــاو المعتمــدة ل ــدي،ا فــي ه ــذا
الشأن ،على بن يراعى ما يلي:
.1

يســتوفى م ــن العض ــو رســم ق ــدر ( )1000دره ــم عــن ك ــم س ــنة مــن س ــنواو الت ــرخيص
كرس ــم مزاولـ ــة نشـ ــاط وذلـ ــك لمـ ــدة نـ ــال

سـ ــنواو تبـ ــدب مـ ــن تـ ــاري بول تـ ــرخيص يمـ ــن

للعضــو ،ي ــتم بعــدها تحص ــيم الرســوم وفق ــا لمــا ه ــو مقــرر ف ــي التش ـريعاو الس ــارية ف ــي

اإلمارة لمزاولة األنشطة االقتصادية في،ا.
.2

ال تسـتوفى خـالل الســنواو الـنال

األولــى بيـة رسـوم بخــرى ايـر الــواردة فـي البنــد ()1

من هذ المادة.
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المادة ( )11
.1

تنقـم إلـى البرنــامج كافـة الحقــوق وااللتزامـاو المتعلقـة بنظــام الحـوافز فــي م سسـة محمــد
بن راشد لدعم مشاري الشباب.

.2

يستمر العمم بالقواعد واإلجراءاو التي كانو مطبقـة لـدى م سسـة محمـد بـن ارشـد لـدعم

مش ــاري الش ــباب إل ــى الم ــدى ال ــذي ال تتع ــارض في ــه مـ ـ بحك ــام ه ــذا الق ــانون والق ـ ـراراو

الصادرة بموجبه.

المادة ()12
عل ــى جمي ـ ـ الج،ـ ــاو الحكومي ــة ،والم سسـ ــاو والشـ ــركاو المملوك ــة لحكومـ ــة دبـ ــي بو التـ ــي
تساهم في،ا بنسبة تزيد على ( )50٪من ربسمال،ا االلتزام بما يلي:

.1

تخصـ ـ ــيص مـ ـ ــا نسـ ـ ــبته  ٪ 5مـ ـ ــن مشـ ـ ــتريات،ا مـ ـ ــن البضـ ـ ــائ والخـ ـ ــدماو المقدمـ ـ ــة م ـ ـ ــن
األعضاء.

.2

إعطــاء األولوي ــة لألعضــاء عن ــد تق ــدم،م بمناقصــاو بو مزاي ــداو لــدى بي من ،ــا ،مت ــى
كـان العـرض المقـدم مـن العضـو ال تجـاوز الزيـادة بو الـنقص فيـه بحسـب األحـوال عــن

 ٪ 5عن بفضم عرض مقدم من حي

الجودة والسعر.

المادة ( )13
تتكون الموارد المالية للم سسة مما يلي:
.1

الدعم المقرر للم سسة في موازنة الدائرة.

.2

عوائد استنمار بموال،ا.

.4

بية موارد بخرى يقرها المجلس التنفيذي.

.3

بدل الخدماو التي تقدم،ا.
المادة ( )14

تطبــق الم سس ــة ف ــي تنظــيم حس ــابات،ا وس ــجالت،ا بص ــول ومعــايير المحاس ــبة المعتم ــدة ل ــدى

حكومة دبي ،وتبدب السنة الماليـة للم سسـة فـي اليـوم األول مـن شـ،ر ينـاير وتنت،ـي فـي اليـوم
الحادي والنالنين من ش،ر ديسمبر من كم سنة.
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المادة ( )15
تحـم الم سسـة محــم م سسـة محمــد بـن راشــد لـدعم مشــاري الشـباب بمــا ل،ـا مــن حقـوق ومــا
علي ،ــا مـ ــن التزامـ ــاو ،كمـ ــا ينق ــم للم سسـ ــة جمي ـ ـ مـ ــوظفي م سس ــة محمـ ــد بـ ــن ارشـ ــد لـ ــدعم
مشــاري الش ــباب مـ ـ احتفــاظ،م بحق ــوق،م المكتس ــبة ،وتس ــري علــى م ــوظفي الم سس ــة بحك ــام
قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (  )27لسنة .2006
المادة ( )16
يصدر رئيس المجلس التنفيذي األنظمة والقراراو الالزمة لتنفيذ بحكام هذا القانون.
المادة ( )17
يلغــى المرســوم رقــم (  )15لســنة  2002بش ـ أن إنشــاء م سســة محمــد بــن ارشــد لــدعم مش ــاري
الشــباب ،وكــذلك األمــر الصــادر عــن حــاكم دبــي فــي النــاني مــن بكتــونر لســنة  2002بشــأن
دعــم مشــاري الشــباب ،كمــا يلغــى بي نــص فــي بي تش ـري ذخــر إلــى المــدى الــذي يتع ــارض

وبحكام هذا القانون.

المادة ( )18
يعمم ب،ذا القانون من تاري صدور  ،وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ  5يوليو 2009م
المواف ــق  12رج ـ

1430هـ
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