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 ٢٠٠٦لسنة  (10)قانون رقم 

 بشأن

 إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات

 دبيحاكم              نحن محمد بن راشد آل مكتوم

 دبي،بشأن إنشاء المجلس التنفيذي إلمارة  ٢٠٠٣( لسنة ٣القانون رقم )على  االطالعبعد 

 ت،لتنمية الصادراي دبن إنشاء مركز بشأ ٢٠٠٤( لسنة ٦قرار المجلس التنفيذي رقم )وعلى 

 اآلتي: القانوننصدر 

 (1المادة )
 

 ".٢٠٠٦( لسنة ١٠لصادرات رقم )لتنمية ا دبي قانون إنشاء مؤسسة"ا القانون هذ سمىي  

 (٢) المادة

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

 خالف ذلك:على السياق 

 

 صاحب السمو حاكم إمارة دبي.      :         الحاكم

 .إمارة دبي              :اإلمارة

 إمارة دبي المجلس التنفيذي   :المجلس التنفيذي

 دبي لتنمية الصادرات. مؤسسة            :المؤسسة

 المؤسسة. مجلس إدارة      :مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة.              الرئيس:

 للمؤسسة. المدير التنفيذي      تنفيذي:المدير ال

 

 (3المادة )
 

 ع بالشخصيةلتنمية الصادرات تتمت دبيمؤسسة سمى ت  بموجب هذا القانون مؤسسة عامة  ت نشأ
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 مال والتصرفات التي تكفلاألع جميعاالعتبارية المستقلة، وباألهلية القانونية الالزمة لمباشرة 

 ب عنها بهذهيت ن نقاضى بهذه الصفة، وأقاضي وت  ت  الغير وأن ع متعاقد تحقيق أغراضها، ولها أن ت

 .الصفة أي شخص آخر لهذه الغاية، وتلحق بالمجلس التنفيذي

 (٤) المادة

 ومكاتب داخل اإلمارة وخارجها. ن تنشئ لها فروعا  ويجوز أدبي، ة في مدينة سيكون مقر المؤس

 (٥المادة )

 :يليما  لىإتهدف المؤسسة 

 م الصادرات المحلية، وفتح أسواق جديدة لها في الخارج.زيادة حج -١

 وتزويد قطاع األعمال في اإلمارة بقاعدة تشجيع االستثمارات الهادفة إلى التصدير من خالل توفيرـ 2

 بيانات شاملة عن األسواق العالمية المعنية بقطاع التصدير.

 مار فياالستث علىيع السوق المحلي لك لتشجرص االستثمارية لقطاع التصدير وذبالف الوعيشر نـ 3

 هذا المجال.

 (٦) المادة

 :يليهدافها القيام بما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أ

 ات العالقة.ذ مختلف الجهات  معيذها نفتفي إعداد استراتيجية للتصدير وتحديثها والمساهمة ـ ١

 اع التصدير على دخول األسواق العالمية.فردية لمساعدة قط ر خطط تسويقية قطاعية، فرعية أوير وتطوـ توفي٢

 معتعامالتهم  فيتوفير الخدمات والمعلومات التجارية والقانونية لمؤسسات قطاع التصدير ونلك ـ 3

 المحافل الدولية. فيالحكومة والقطاع الخاص والجهات ذات العالقة، باإلضافة إلى تمثيل القطاع 

 ي تعمل في قطاع التصدير، وذلك من خالل توفير الدراساتسات التتوفير االستشارات الفنية للمؤس -٤

 المجاالت المرتبطة بعملية التصدير قبل وبعد التصدير مثل فيوالخدمات الداعمة لرجال األعمال 

 ليف، الخدمات اللوجستية والجوانب المالية والقانونية.مواصفات والمقاييس، التعليب والتغال

 ت المصدرة وكل الجهات ذات العالقة بعملية التصدير.توفير برامج تدريبية للمؤسسا -٥

 تحسين ظروف اإلنتاج والتصدير من خالل رفع التنافسية والجودة للمنتجات المحلية فيعلى العمل  ـ٦

 األسواق الدولية.
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 ئز تشجيعية.اوجوقطاع التصدير عن طريق توفير حوافز  فيلعاملة اتشجيع المؤسسات   - ٧

 واألسواق العالمية. لمحليقطاع التصدير ا بينيجية ستراتعقد شراكات ا-٨

 تنمية قطاع التصدير. فياقتراح أنظمة وتشريعات تسهم -٩

 (٧) المادة

 وي الكفاء ة واالختصاصمن ذ ءأعضايكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة 

 ة ثالث سنوات قابلة للتجديد.صدره الحاكم، وتكون عضوية المجلس لمدي   يتم تعيينهم بمرسوم

 (٨) المادة

 سةأعمال ونشاطات المؤس علىاإلشراف العام  يتولى وهو إلدارة هو السلطة العليا للمؤسسة،مجلس ا

 وجه الخصوص ممارسة الصالحيات التالية: علىويكون له 

 .لذلك الالزمة االستراتيجيةسة وتحديد األهداف للمؤس رسم السياسة العامة-١

 سة.والحسابات الختامية ألموال المؤساد حساب اإليرادات السنوية اعتم -٢

 مراجعة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. -3

 للمؤسسة. الهيكل التنظيمياعتماد  -٤

 سة.جعة تقارير األداء السنوية للمؤسمرا -٥

 (٩) المادة

 المجلس لالنعقاد من قبل الرئيس يجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر، وتتم دعوة

 أون يكون الرئيس أو نائبه، ويشترط لصحة انعقاد االجتماع حضور أربعة من أعضائه على األقل على أ

 من ضمنهم.نائبه 

 (10) المادة

 ، وفي حال التساوي يرجح الجانبوات الحاضرينقراراته باألغلبية المطلقة ألصاإلدارة صدر مجلس ي  

 محاضر، وتعتمد من رئيس الجلسةفي ن جلسات وقرارات المجلس لسة، وتدو  الذي منه رئيس الج

واألعضاء الحاضرين.
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 (١١) المادة

 داء مهامه ولدراسة ما يعرض عليهؤقتة لمساعدته في أم ولمجلس اإلدارة تشكيل لجان دائمة أيجوز  -١

 من مسائل وتقديم مقترحات بشأنها، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصالحياتها.    

 لمجلس اإلدارة أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء -٢

 دود.والمختصين، دون أن يكون لهم صوت مع    

 (١٢) المادة

 صدره رئيس المجلس التنفيذي.المدير التنفيذي بقرار ي  وي عين  ذي وجهاز إداري،يكون للمؤسسة مدير تنفي

 (١٣) المادة

 له على وجه الخصوصعمال اإلدارة اليومية للمؤسسة، ويكون لى المدير التنفيذي اإلشراف على أيتو

 م والصالحيات التالية:القيام بالمها

 اد ورفع تقارير األداء السنوية لمجلس اإلدارة.إعد - ١

 .إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة -٢

 إقتراح األنظمة واللوائح التي تحكم عمل المؤسسة.-٣

 تعيين الموظفين والمستخدمين. -٤

 (١٤) المادة

 تقويض غيره مام السلطات القضائية، ولرئيس المجلسالمؤسسة في عالقاتها مع الغير وأ يمثل الرئيس

 اء.في تمثيل المؤسسة أمام الغير أو القض من أعضا ء المجلس أو المدير التنفيذي

 (١٥) المادة

 تشغيلهمأو من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي، أثناء إدارتهم و أي أو نائبه ال يكون الرئيس أ

 أويرتكبه فيما يتصل بهذه اإلدارة  ترك أوفعل يقوم به أي تجاه الغير عن  لعمليات المؤسسة، مسؤوال  

 .المؤسسة مسؤولة وحدها أمام الغير عن هذا الفعل أو الترك التشغيل، وتكون
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 (١٦) المادة

 ير الدوليةللمعاي صول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقا  سسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أطبق المؤت  

 ي والثالثيناليوم األول من يناير وتنتهي في اليوم الحاد السنة المالية للمؤسسة في بدأوت المعترف بها، 

 تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوممن ديسمبر من كل عام، على أن 

 الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.

 (١٧) المادة

 تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :

 قرر للمؤسسة في الموازنة العامة لإلمارة.الدعم الم -١

 ى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها وخدماتها.أية موارد أخر -٢

 (١٨) المادة

 عفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية مهما كان نوعها.ت  

 (١٩) المادة

 ا القانون.حكام هذالزمة لتنفيذ أنظمة واللوائح والقرارات الصدر مجلس اإلدارة األي  

 (20) المادة

 الرسمية. في الجريدة نشر، وي  من تاريخ صدوره عمل بهذا القانون اعتبارا  ي  

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                                  

 حاكم دبي

 م٢٠٠٦مايو ١ :في دبي بتاريخ صدر

 ـه ١٤٢٧الثاني  ربيع ٣ :الموافق


