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   ٢٠٠٩ةلسن (٣٤) قمر ونقان

 بشأن

 مؤسسة دبي لتنمية الصادرات

 دبيحاكم       محمد بن راشد آل مكتوم    نحن 

 ي،دبإلمارة بشأن إنشاء مجلس تنفيذي  ٢٠٠٣نة ( لس٣على القانون رقم ) االطالععد ب

 لصادرات،لتنمية ابي مؤسسة دء نشابشأن إ ٢٠٠٦لسنة  (10)لقانون رقم اوعلى 

 ،٢٠٠٦( لسنة ٢٧)رقم الموارد البشرية لحكومة دبي إدارة قانون وعلى 

 بشأن دائرة التنمية االقتصادية، ٢٠٠٨( لسنة ٢٥وعلى القانون رقم )

 القانون اآلتي: نصدر

 (١) المادة

  ".٢٠٠٩( لسنة ٣٤)قم لتنمية الصادرات ردبي قانون مؤسسة "هذا القانون  يسمى

 (٢) المادة

 لم يدل سياق يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما

 على خالف ذلك: صالن

 .ة دبيإمار :اإلمارة

 المجلس التنفيذي لإلمارة.       :المجلس التنفيذي

 مية االقتصادية.دائرة التن                   :الدائرة

 .عام الدائرة مدير              :المدير العام

 .مؤسسة دبي لتنمية الصادرات               :المؤسسة

 .للمؤسسةالمدير التنفيذي         :المدير التنفيذي

 .برنامج ترويج الصادرات                :البرنامج

 ة ة والمتوسطالشركات والمؤسسات الصغير                :المنشأة

 .اإلمارة المرخص لها بالعمل في                         
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 (٣) المادة

 ،٢٠٠٦لسنة ( ١٠)بموجب القانون رقم المنشأة ادرات دبي لتنمية الصمؤسسة يسري هذا القانون على 

 يات المناطة بها بموجب هذابشخصيتها االعتبارية، وتتولى المهام والصالحالمؤسسة  ظتحتفأن على 

 لحق بالدائرة.ن، وت  القانو

 (٤) المادة

 .اخل اإلمارة وخارجهاومكاتب د فروعا  أن تنشئ لرئيس في دبي، ويجوز لها اسة لمؤسيكون مقر ا

 (٥) المادة

 إلى تحقيق ما يلي:المؤسسة تهدف ـ 

 عالمي للتصدير وإعادة التصدير.كمركز تصادي تعزيز موقع اإلمارة االق( ١)

 المساهمة في بناء وتطوير القدرات التصديرية المحلية.( ٢)

 درات المحلية ووضع وتحليل مؤشراتامية إلى زيادة حجم الصا( تطوير البرامج والمبادرات الر٣)

 األداء الرئيسة لقياس فعالية تلك البرامج والمبادرات.     

 رجية الجديدة لتسهيل وصول منتجات وخدمات اإلمارة إليهاالخفتح األسواق ا فيالمساهمة ( ٤)

 والترويج لها.    

 (٦) المادة

 القيام بالمهام واالختصاصات التالية:سة المؤستتولى 

 برامج ومبادرات تنمية وترويج تنفيذ التي تعزز االستراتيجيةوضع السياسات والخطط ( ١)
 .الصادرات

 فرها لدى المنشآت ومنتجاتها للتسجيل في البرنامج.اتحديد المعايير الواجب تو( ٢)
 ( مراجعة وتحليل واقع الصادرات في اإلمارة، وتحديد العوائق التي تعترض نموه، والعمل على٣)

 تحديد الفرص المستقبلية المحتملة.وكذلك معالجتها،       
 نمية قطاع التصدير بما في ذلك األنظمة الداخلية للبرنامج.( اقتراح التشريعات التي تسهم في ت4)
 نية لمؤسسات قطاع التصدير.معلومات التجارية واالستشارات الف( توفير ال٥)
 ( تحديد األسواق المستهدف التصدير إليها، وتحديد المنتجات والخدمات التي يمكن تصديرها٦)

 لها.     
 الدول والمنظمات العالمية، وذلك علقة بتنمية الصادرات مع( اقتراح االتفاقيات التجارية المت٧)

 بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.     
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 اتاع التصدير، وبالتطورات والمستجدبقطالوعي ( تخطيط وتنفيذ المبادرات الرامية إلى زيادة ٨)

 المرتبطة بقضايا التجارة الدولية.

 ير قدراتها في تسويق منتجاتها في األسواق الخارجية.( مساعدة المؤسسات والشركات على تطو٩) 

 لخدمات في اإلمارة والمستوردين.( توطيد العالقات والروابط بين المصنعين ومقدمي ا١٠)

 القدرة التنافسية لصادرات والخاصة االتحادية والمحلية بهدف تعزيز لعامةا( التنسيق مع الجهات 11)

 اإلمارة.       

 اوى المصدرين وحلها بالتنسيق مع الجهات المحلية واالتحادية والدولية ذات( النظر في شك١٢)

 العالقة.      

 قاعدة الصناعات المحلية المطابقة عات المحلية بهدف تصديرها، وتنويع( تشجيع الصنا١٣)

 ات القيمة المضافة العالية.ذ وتوجيهها نحو القطاعات الصناعية  للمواصفات العالمية

 (٧) المادة

 لى المساهمة في زيادة صادراتإ، يهدف "برنامج ترويج الصادرات"المؤسسة برنامج يسمى في ينشأ 

 التي يتوفر فيها إمكانية النجاح في األسواق الخارجية وتقديمالمنشآت اإلمارة والترويج لمنتجات وخدمات 

 الدعم المالي لعمليات ترويج سلعها ومنتجاتها.

 (٨) المادة

 ادرات في المجاالتدة من المدير العام بالترويج للصا  لخطة تشغيل البرنامج المعتمتقوم المؤسسة وفق

 التالية:

 يات التجارية الخارجية والمناقصات الدولية وتنظيم الزيارات التسويقية.فاعللوا( المعارض ١)

 هالتصدير التي تساعد على تطوير المنتجات وتوجيأسواق ير المعلومات عن ( الدراسات وتوف٢)

 أنشطة المنشآت.     

 المنشآت.( تطوير العالمات التجارية الخاصة بالتصدير بالتنسيق مع ٣)

 ( الورش التدريبية المتعلقة بالتصدير.٤)

 (٩) المادة

 البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالتجارةالمؤسسة  تقدم إلى أنع الجهات المحلية العامة والخاصة على جمي

.ا ذلكلب منهالخارجية، متى ط  
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 (١٠) المادة

 يتولى القيام بالمهام ،ه رئيس المجلس التنفيذيمدير تنفيذي، يعين بقرار يصدرللمؤسسة يكون 

 والصالحيات التالية:

 المؤسسة.( اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل ١)

 سسة والبرنامج ورفعها إلى المديرالمتعلقة بعمل المؤ االستراتيجية( اقتراح السياسات والخطط ٢)

 العام العتمادها.     

 زنة السنوية، وحسابها الختامي ورفعها إلى المدير العامموا( إعداد خطة عمل المؤسسة ومشروع ال٣)

 العتمادها.     

 األعمال اليومية للمؤسسة.على ( اإلشراف ٤)

 األداء المطلوبة ورفع تقارير األداء إلى المدير العام.نتائج ( تحقيق ٥)

 افها.هدلتحقيق أالالزمة ( تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود واالتفاقيات ٦)

 قبل المدير العام.من خرى يتم تكليفه بها مهام أأية ( ٧)

 (١١) المادة

 يلي:تكون الموارد المالية للمؤسسة مما ت

 موازنة الدائرة.في ر للمؤسسة المقر( الدعم ١)

 تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها.ى أخرموارد أية ( ٢)

 يقرها المجلس التنفيذي.خرى أموارد أية ( ٣)

 (١٢) المادة

 وتبدأدبي، حكومة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى المؤسسة تطبق 

 يسمبراليوم الحادي والثالثين من شهر دوتنتهي في  السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير

 ة.من كل سن

 (١٣) المادة

.٢٠٠٦( لسنة ٢٧رقم )دبي قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة أحكام المؤسسة ي على موظفيتسري 
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 (١٤) المادة

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

 (15) المادة

 ى أي نص في أيلغبشأن إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، كما ي   ٢٠٠٦( لسنة ١٠ى القانون رقم )لغي  

 هذا القانون.وأحكام إلى المدى الذي يتعارض آخر تشريع 

 (١٦) المادة

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

 آل مكتوم د بن راشدحمم

 دبيحاكم 

 م٢٠٠٩ ديسمبر ١٤ :دبي بتاريخفي  صدر

 ـه١٤٣٠ذي الحجة  ٢٧ :الموافق


