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 2009( لسنة 23قانون رقم )
 بشأن

 مؤسسة محمد بن راشد  
 لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 ــــــــــــ
 

 حاكم دبي     محمد بن راشد آل مكتوم نحن
 

 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي إلمارة دبي، 2003( لسنة 3بعد االطالع على القانون رقم )
 بشأن إدارة وتحقيق األموال العامة لحكومة دبي، 2006( لسنة 18وعلى القانون رقم )

 ،2006( لسنة 27وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )
 بشأن دائرة التنمية االقتصادية،  2008( لسنة 25وعلى القانون رقم )
بشـأن إنشــاء مةسســة محمـد بــد رامـد لــدعم مشــاري   2002( لســنة 15وعلـى المرســوم رقـم )

 الشباب، 
بشأن دعـم مشـاري   2002وعلى األمر الصادر عد حاكم دبي في الثاني مد أكتوبر لسنة 

 الشباب،
 

 نصدر القانون اآلتي:
 (1المادة )

 

"قانون مؤسسة محمد بن راشـد لتنميـة المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة يسمى هذا القانون 
 .            "2009( لسنة 23رقم )

 

 (2المادة )
 

إزاء كـ  مناـا،  ينـةعبـارا  التاليـة حيثمـا ورد  فـي هـذا القـانون المعـاني المبللكلمـا  والتكون 
 على خالف ذلك: النص ما لم يدل سياق

 

 إمارة دبي. اإلمارة:

 المجلس التنفيذي لإلمارة. المجلس التنفيذي: 

 دائرة التنمية االقتصادية. :الدائرة

 مدير عام الدائرة.  المدير العام:         



 م2009سبتمبر 15الموافق  -هـ 1430 رمضان 25  –(43) السنة –( 343) ا لعدد     2      الجريدة الرسمية  –دبي  حكومة
 
 
 

 مةسسة محمد بد رامد لتنمية المشاري  الصغيرة والمتوسطة. المةسسة:                

 المدير التنفيذي للمةسسة.         المدير التنفيذي:

  برنامج حمدان بد محمد بد رامد لدعم مشاري  الشباب. البرنامج:               

 والمتوسطة.المشاري  الصغيرة  المشاري :               

 الشركا  والمةسسا  الصغيرة والمتوسطة المسجلة في البرنامج. األعضاء:              
 

 (3المادة )
 

مةسسة محمـد بـد رامـد لـدعم مشـاري  الشـباب المنشـأة بمو ـ  يسري هذا القانون على  .1
 . 2002( لسنة 15المرسوم رقم )

"مؤسســة مســمى  الشــبا ""مؤسســة محمــد بــن راشــد لــد م مشــاريع يســتبدل بمســمى  .2
، مــــ  احتفــــاة المةسســــة محمــــد بــــن راشــــد لتنميــــة المشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة"
 بشخصيتاا االعتبارية الالزمة لتحقيق أهدافاا، وتلحق بالدائرة. 

 

 (4المادة )
 

يكــــون مقــــر المةسســــة الــــرئيس فــــي دبــــي، ويجــــوز لاــــا فــــت  فــــروع ومكاتــــ  داخــــ  اإلمــــارة 
 وخار اا.

 (5المادة )
 

مليون درهم( خمسون مليون درهم، ويجوز زيادته بقرار مد  50يبلغ رأس مال المةسسة )
 رئيس المجلس التنفيذي.

 

 (6المادة )
 

 تادف المةسسة إلى تحقيق ما يلي: 
 

 تعزيز مكانة اإلمارة كمركز لريادة األعمال وإقامة المشاري . .1

اد األعمـــال وتحفيـــزهم علـــى إذكـــاء رول المبـــادرة وتشـــجي  األفكـــار المبتكـــرة للشـــباب ورو  .2
 العم  وممارسة النشاط االقتصادي.

 تطوير وتنظيم البرامج والمبادرا  الرامية إلى تنمية المشاري . .3
 (7المادة )
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 لمةسسة في سبي  تحقيق أهدافاا، القيام بالماام واالختصاصا  التالية:تتولى ا
 

البـرامج والمبـادرا  المرتبطـة وض  السياسا  والخطط اإلستراتيجية التي تعزز توفير  .1
 .بتنمية المشاري  وتنفيذها وتطويرها بشك  دوري 

 تحديد المعايير الالزمة لتصنيف المشاري . .2

 تحديد المجاال  الرئيسة لدعم المشاري ، ووض  وتنفيذ المبادرا  المتعلقة بذلك. .3

عــــام تكــــويد البيلــــة المناســــبة لخلــــق الفــــرع االســــتثمارية للمشــــاري  فــــي القطــــاعيد ال .4
 والخاع.

إنشــاء وتطــوير حاضــنا  األعمــال و يرهــا مــد المشــاري  والمبــادرا  التــي تســام فــي  .5
 تحقيق أهداف المةسسة اإلستراتيجية.

 دراسة أوضاع المشاري  القائمة وتحديد العوائق الرئيسة التي تعترض نموها.  .6

 وض  برامج توعوية لتشجي  إقامة المشاري  وتطويرها.  .7

واالتفاقيـا  بالتنسـيق مـ  المصـارف ومةسسـا  التمويـ  لتسـاي  حصـول إبرام العقود  .8
األعضـــاء علـــى خيـــارا  تمويـــ  مناســـبة، وكـــذلك التنســـيق مـــ  المـــورديد الخـــار ييد 

 لتقديم الدعم والخدما  االستشارية لألعضاء.

 تأسيس الشركا  والمساهمة فياا وتملك واستلجار العقارا  والمنقوال . .9

 لقيام المةسسة بتحقيق أهدافاا. ماام أخرى الزمة  يةأ .10
 

 (8المادة )
 

القيــام يتــولى ، يكــون للمةسســة مــدير تنفيــذي، يعــيد بقــرار يصــدرا رئــيس المجلــس التنفيــذي
 التالية:والصالحيا  الماام ب
 

اقتــرال السياســـا  واألنظمـــة الداخليـــة التـــي تعــزز تنفيـــذ البـــرامج والمبـــادرا  المرتبطـــة  .1
 المدير العام العتمادها.بتنمية المشاري  ورفعاا إلى 

 المتعلقة بعم  المةسسة. اقترال التشريعا   .2

إعداد خطة عمـ  المةسسـة ومشـروع موازنتاـا السـنوية وحسـاباا الختـامي ورفعاـا إلـى  .3
 المدير العام العتمادها.

 .مراف على األعمال اليومية للمةسسةاإل .4
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 مــــة لتحقيــــق أهـــــدافتمثيــــ  المةسســــة أمــــام الغيــــر، وإبـــــرام العقــــود واالتفاقيــــا  الالز  .5
 المةسسة.

 إلى المدير العام.تحقيق نتائج األداء المطلوبة ورف  تقارير األداء  .6

 أية ماام أخرى يتم تكليفه باا مد قب  المدير العام. .7
 

 (9المادة )
 

"، "برنامج حمدان بن محمد بن راشد لد م مشـاريع الشـبا ينشأ في المةسسة برنامج يسمى 
المبــادرة وتشــجي  الشــباب ورواد األعمــال المــواطنيد وزيــادة مســاهمتام ياــدف إلــى تعزيــز رول 

 بالنشاط االقتصادي في اإلمارة مد خالل:
 

تقديم الدعم المـالي والفنـي لألعضـاء وتقـديم القـروض المناسـبة لاـم لتمكيـنام مـد إنشـاء  .1
وتملــك المشــاري  وذلــك عــد طريــق إنشــاء صــندوق خــاع لاــذا الغــرض يقــدم الخــدما  

 ية وفقا للضوابط واألسس المعتمدة لدى المةسسة في هذا الشأن.التمويل

 تأهي  وتدري  األعضاء وتايلتام لمزاولة النشاط االقتصادي وإدارة األعمال. .2

 تقديم االستشارا  وتوفير الدراسا  عد األعمال والفرع المتاحة.  .3

والحـوافز التـي زيادة الوعي لدى الشباب بقيمة المبادرا  االسـتثمارية واسـتغالل الفـرع  .4
 يوفرها البرنامج ألعضائه.

 

 (10المادة )
 

تتــولى المةسســة تــرخيص األعضــاء وفقــا لالمــتراطا  والمتطلبــا  المعتمــدة لــدياا فــي هــذا 
 الشأن، على أن يراعى ما يلي:

 

( درهــم عــد كــ  ســنة مــد ســنوا  التــرخيص 1000يســتوفى مــد العضــو رســم قــدرا ) .1
ســـنوا  تبـــدأ مـــد تـــاريي أول تـــرخيص يمـــن  رســـم مزاولـــة نشـــاط وذلـــك لمـــدة  ـــال  ك

للعضــو، يــتم بعــدها تحصــي  الرســوم وفقــا لمــا هــو مقــرر فــي التشــريعا  الســارية فــي 
 اإلمارة لمزاولة األنشطة االقتصادية فياا. 

( 1ال تستوفى خالل السنوا  الثال  األولى أيـة رسـوم أخـرى  يـر الـواردة فـي البنـد ) .2
 مد هذا المادة.
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 (11المادة )
 

تنق  إلى البرنـامج كافـة الحقـوق وااللتزامـا  المتعلقـة بنظـام الحـوافز فـي مةسسـة محمـد  .1
 بد رامد لدعم مشاري  الشباب.

يستمر العم  بالقواعد واإل راءا  التي كانت مطبقة لدى مةسسة محمد بـد رامـد لـدعم  .2
 مشـــاري  الشـــباب إلـــى المـــدى الـــذي ال تتعـــارض ليـــه مـــ  أحكـــام هـــذا القـــانون والقـــرارا 

 الصادرة بمو به.
 

 (12المادة )
 

ـــة، والمةسســـا  والشـــركا  المملوكـــة لحكومـــة دبـــي أو التـــي  ـــ  الجاـــا  الحكومي علـــى  مي
 ( مد رأسمالاا االلتزام بما يلي:٪50تساهم فياا بنسبة تزيد على )

مـــــد مشـــــترياتاا مـــــد البضـــــائ  والخـــــدما  المقدمـــــة مـــــد  ٪5تخصـــــيص مـــــا نســـــبته  .1
 األعضاء.

إعطــاء األولويــة لألعضــاء عنــد تقــدمام بمناقصــا  أو مزايــدا  لــدى أي مناــا، متــى  .2
كان العرض المقدم مد العضو ال تجاوز الزيادة أو النقص ليـه بحسـ  األحـوال عـد 

 عد أفض  عرض مقدم مد حيث الجودة والسعر.  5٪
 

 (13المادة )
 

 تتكون الموارد المالية للمةسسة مما يلي:
 

 للمةسسة في موازنة الدائرة.الدعم المقرر  .1

 عوائد استثمار أموالاا.  .2

 بدل الخدما  التي تقدماا. .3

 أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي. .4

 (14المادة )
 

تطبــق المةسســة فــي تنظــيم حســاباتاا وســجالتاا أصــول ومعــايير المحاســبة المعتمــدة لــدى 
مد مار يناير وتنتاـي فـي اليـوم حكومة دبي، وتبدأ السنة المالية للمةسسة في اليوم األول 

 الحادي والثال يد مد مار ديسمبر مد ك  سنة. 
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 (15المادة )
 

تح  المةسسة مح  مةسسة محمـد بـد رامـد لـدعم مشـاري  الشـباب بمـا لاـا مـد حقـوق ومـا 
علياـــا مـــد التزامـــا ، كمـــا ينقـــ  للمةسســـة  ميـــ  مـــودفي مةسســـة محمـــد بـــد رامـــد لـــدعم 

تســري علــى مــودفي المةسســة أحكــام احتفــادام بحقــوقام المكتســبة، و مشــاري  الشــباب مــ  
 .2006( لسنة 27قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )
 

 (16المادة )
 

 يصدر رئيس المجلس التنفيذي األنظمة والقرارا  الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 

 (17المادة )
 

أن إنشــاء مةسســة محمــد بــد رامــد لــدعم مشــاري  بشــ 2002( لســنة 15يلغــى المرســوم رقــم )
بشــأن  2002، وكــذلك األمــر الصــادر عــد حــاكم دبــي فــي الثــاني مــد أكتــوبر لســنة الشــباب

دعــم مشــاري  الشــباب، كمــا يلغــى أي نــص فــي أي تشــري  ذخــر إلــى المــدى الــذي يتعــارض 
 وأحكام هذا القانون.

 

 (18المادة )
 

 وينشر في الجريدة الرسمية.يعم  باذا القانون مد تاريي صدورا، 
 
 
 

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                                 
 حاكم دبي          

 
 م2009يوليو  5صدر في دبي بتاريخ 

 هـ1430رجــب  12الموافـــق 
 


