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 ٢٠١٢( لسنة ٩رقم ) قانون

 بتعديل

 ١٩٩٧( لسنة ٨بعض أحكام القانون رقم )

 دبيجارة وصناعة ت بشان تنظيم غرفة

 دبيم حاك           آل مكتوم  بن راشد نحن محمد

 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي١٩٩٧( لسنة ٨القانون رقم )على االطالع بعد 

 وتعديالته،

 التالي: القانون نصدر

 (١) المادة

 :التاليالنص ، إليه المشار ١٩٩٧( لسنة ٨( من القانون رقم )٦بنص المادة )ستبدل ي  

 اختصاصات الغرفة

 (٦) المادة

 وجهوعلى تمكنها من تحقيق أهدافها،  التيهام والصالحيات يكون للغرفة القيام بكافة الم

 :يليالخصوص ما 

 تسجيل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المرخص لهم بمزاولة األنشطة المنصوص عليها في -١

 ة الغرفة، وتزويدهم بالشهادات والوثائق التي تساعدهمي( من هذ ا القانون في عضو٧المادة )

 التجارية وممارسة أنشطتهم. في إنجاز معامالتهم

 ائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها،اختالف أنواعها للبضعلى إصدار شهادات المنشأ  -٢

 تراها مناسبة، بما فيالتي بكافة الوسائل بها وذلك بعد التحقق من صحة البيانات الخاصة 

 تضت الضرورةاينتها إذا اقمع ووتية األصلية لمنشأ البضاعة، أالمستندات الثبعلى ذلك االطالع 

 ذلك.

قود وغيرها من المستنداتوالع توالشهادا األوراقعلى واألختام وكذلك ـ المصادقة على التواقيع 3
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 يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم.التي التجارية بالمعامالت المتعلقة 

 واألموال األخرى وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير ار الخبراء لمعاينة السلع والبضائعتياخ -٤

 أثمانها.

 إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للشؤون التجارية واالقتصادية المختلفة، ودراسة مشاريع -٥

 للوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون.القوانين والنظم وا

 المتجانسة وذلك وفقا   فة من ذوي األنشطة المتماثلة أورغل مجموعات العمل من أعضاء الشكيت -٦

 ا الشأن.هذالمجلس في التي يعتمدها لالئحة 

إلمارة من الشركات وأصحاب األعمال في ا ترخيص مجالس األعمال التي يتم تشكيلها -٧

ين بالتنسيق مع الجهات رالمنتمين إلى جنسية معينة ومنحها الشخصية االعتباوالخبراء 

 لالئحة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. ة، ووفقا  الحكومية المعني

 ية والدولية غيردراسة الطلبات المقدمة من الهيئات واالتحادات والجمعيات والمنظمات اإلقليم -٨

 ها فيصة في المجاالت التجارية واالقتصادية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لالحكومية المتخص

 لتنسيقاإلمارة، وترخيص هذه الفروع والمكاتب وتنظيمها ومنحها الشخصية االعتبارية با

 ة بما فيها دائرة التنمية االقتصادية، ووفقا  للوائح التي يعتمدهامع الجهات الحكومية المعني

 المجلس في هذا الشأن.

 مكانةتدعيم لتي من شأنها اقتراح البرامج والخطط االقتصادية والمشروعات االستثمارية ا -٩

 لك اقتراح التشريعات لتنظيماقتصاد اإلمارة وتقويته أو زيادة فرص العمل واالستثمار، وكذ

  .التجارية واالقتصادية وغيرها، ورفع المقترحات بشأنها إلى السلطات المختصة الشؤون

 يلي:خاص ما  وبوجهالقيام بأنشطة الترويج وتوطيد العالقات االقتصادية لإلمارة،  -١٠

 استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج. -أ

 إقامة المعارض التجارية المحلية والدولية أو االشتراك فيها. -ب

 المساهمة والتدريب داخل اإلمارة وخارجها أو المؤتمرات والندوات وحلقات البحث عقد -ج

 اك فيها.االشتر في تنظيمها أو

 بوعات التجاريةإصدار المجالت والنشرات الدورية واألدلة وغيرها من المط -د

  .ة ونشرهاوالتخصصية المختلف

 اونو الهيئات المشابهة لتوثيق عرى التعالغرف أ إبرام اتفاقيات التعاون مع االتحادات أو -ـ ه
 والروابط التجارية.

 القطاعات االقتصاديةأداء بتقييم تعنى التي قتصادية والتقارير االلبحوث الدراسات واإعداد  -١١
 وتوجيهها وتطورها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي

 السلطات المختصة.على تتوصل إليها 
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 دراسة طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب -١٢

 ية المناسبة في شأنتنظم أو تقام داخل اإلمارة، وإصدار التوصالتي رية االقتصادية والتجا

 إلى السلطات المختصة.ظيمها على تنالموافقة 

 ع والمواد المتداولةبالجوانب االقتصادية كأسعار السل جمع المعلومات والبيانات المتعلقة -١٣

 جمع اإلحصائيات ا، وكذلكصدار بيانات بهوإ ألوراق المالية والعمالت وغيرها والخدمات وا

 التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها. الدورية والنصوص

 ن المصنفات والمنشوراتتوفير األدلة التجارية وكذلك الكتب والمراجع التخصصية وغيرها مـ ١٤

 اد التقارير والدراسات.عدة في إعدالعلمية المسا

 أو التجارية أو االقتصادية أولمسائل القانونية قديم النصح والمشورة إلى أعضاء الغرفة في اـ ت١٥

 التي تساعدهم ادهم إلى اتباع اإلجراءات والوسائلنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وإرشالف

 على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم.

 ىعلة والفنية في مجاالت االقتصاد وإدارة األعمال، والعمل ياإلسهام في تطور الكوادر اإلدار - ١ ٦

 يةذلك إنشاء الكليات الجامعسبيل إيجاد اإلمكانيات والوسائل الضرورية لذلك، ولها في 

 ني.عاهد ومراكز التدريب التجاري والفوالم

 األطراف األخرىبينهم وبين أعضاء الغرفة، أو بين  تنشأالتي دراسة الشكاوى التجارية  -١٧

 ودي.بهدف الوصول إلى حلها بشكل 

 واالصطالحات التجارية المحلية.تحديد األعراف  -١٨

 توفير آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق اإلشراف على عملية التحكيم وفقا  لقواعدـ ١٩

 في هذا الشأن.بها التحكيم المعمول 

 ها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقوددارتامتالك األموال المنقولة وغير المنقولة وإ —٢٠
 غير، وقبول التبرعات والهبات.نواعها مع البأ

 سات األخرى لدراسةوالمؤسوالهيئات والدوائر الوزارات االشتراك في اللجان التي تشكلها  -٢١

 لتمثيل الغرفة في أوالتجارية المختلفة، أو لتنظيمها المسائل المتعلقة بالشؤون االقتصادية أو 

 ك من األغراض.القيام بالفعاليات التي نقع ضمن اختصاصها، وما إلى ذل

 ( من هذا٥في المادة )عليها القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الغرفة المنصوص ـ ٢٢

 القانون.
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 (٢) المادة

 في الجريدة الرسمية. نشرعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وي  ي  
. 

 مكتومد آل راشبن د محم                                                               

 دبيحاكم 

 م٢٠١٢نوفمبر  ١٨ :بتاريخدبي في  صدر

 ـه١٤٣٤محرم  ٤ :الموافق


