
 حكومة دبي - الجريدة الرسمية. 18 العدد )406( - السنة )50( ـ 1 ربيع األول 1438 هـ ـ الموافق 30 نوفمبر 2016م
 

 ٢٠١٦( لسنة ١٦قانون رقم )

 ٢٠٠٩( لسنة ٢٣نون رقم )لقااأحكام بتعديل بعض 

 بشأن

 توسطةملاشد لتنمية المشاريع الصغيرة وامحمد بن رمؤسسة 

 حاكم دبي                    راشد آل مكتومنحن محمد بن 

 ن دائرة التنمية االقتصادية،بشأ ٢٠٠٨( لسنة ٢٥القانون رقم )على بعد االطالع 

 الصغيرةع ريبشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشا ٢٠٠٩( لسنة ٢٣القانون رقم )وعلى 

 بـ "القانون األصلي".بعد إليه فيما  ارشوي   والمتوسطة وتعديالته،

 ن صدر القانون التالي:

 لةعد  المواد الم  

 (١) المادة

 ( من القانون األصلي، النصوص التالية:١٢) و( ١٠و)( ٧)المواد بنصوص ستبدل ي  

 (٧) المادة

 والصالحيات التالية: تولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، المهامت

 وضع السياسات والخطط االستراتيجية المتعلقة بريادة األعمال وإقامة المشاريع، وتوفير ـ١

 مية هذه المشاريع وتنفيذها وتطويرها بشكل دوري.نتالمبادرات المرتبطة بالبرامج و
 المشاريع.الالزمة لتصنيف المعايير تحديد  -٢

 المشاريع، ووضع وتنفيذ المبادرات المتعلقة بذلك. تحديد المجاالت الرئيسية لدعم -٣

 في القطاعين العام والخاص.ع ريرص االستثمارية للمشاتوفير البيئة المناسبة لخلق الف -٤

 سة،حقيق األهداف االستراتيجية للمؤسهم في توالمبادرات التي تسالمشاريع إنشاء وتطوير  -٥

 بما في ذلك حاضنات األعمال.    

 تعترض نموها. ووضع الحلولالتي وتحديد العوائق الرئيسية  القائمة،المشاريع أوضاع دراسة  -٦

المناسبة لها.
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 وضع وتنفيذ برامج توعوية لتشجيع إقامة المشاريع وتطويرها.ـ 7  

 مويلية،األعضاء على خيارات تالتنسيق مع المصارف والمؤسسات التمويلية لتسهيل حصول  -٨

 سيق مع الموردين الخارجيين لتقديم الدعم والخدمات االستشارية لألعضاء.نتوال

 يتناسب معاألعمال، بما ير الالزمة لترخيص مراكز حاضنات وضع الشروط والمعاي -٩

 في اإلمارة. واإلبداع البتكارادعم جهود في هم اي سواألعمال، احتياجات رواد    

 ات والتطوير والتدريب وحاضنات األعمال لرواد األعمال منتقديم خدمات االستشار -١٠

 مواطني الدولة، وغيرهم، وفقا للشروط والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.

 جار العقارات والمنقوالت.، وتملك واستئفيهاالشركات والمساهمة  تأسيس -١١

 أهد افها.تكون الزمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أخرى مهام أي ـ ١٢

 (١٠) المادة

 الشأن،المعتمدة لديها في هذا بات وفقاً للشروط والمتطلترخيص األعضاء، المؤسسة تتولى أـ 

اعى   يلي: ما ذلك فيعلى أن ير 

 درهم عن السنوات الثالثألف ( ١٠٠٠رسم سنوي مقداره ) يستوفى من العضوأن ـ ١

 ا درهم سنوياً عن السنتين الرابعة( ألف٢٠ ٠٠األولى من تاريخ أول ترخيص يمنح له، و) 

 .صوالخامسة من هذا الترخي

 أال يتم استيفاء أي رسوم أخرى خالل السنوات الخمس األولى من منح الترخيص، -٢

 ( من هذه الفقرة.١منصوص عليه في البند ) بخالف ما هو

 ي الدولة، ويتمة مواطنعاملاطني دول مجلس التعاون الخليجي، م  عامل رواد األعمال من موـ ي   ب

 ً  الشأن.المعتمدة لدى المؤسسة في هذا بات والمتطلللشروط  ترخيصهم كأعضاء وفقا
 (١٢) المادة

 م فيها بنسبةالمملوكة لحكومة دبي أو التي ت ساه  ت لشركاعلى الجهات الحكومية والمؤسسات وا

 من رأسمالها، االلتزام بما يلي: %(25)تزيد على 

 ن من رسوم القيد في سجل الموردين المعتمد لديها.نيإعفاء األعضاء المواط -١

 .من مشترياتها لألعضاء المواطنين (%10صيص ما نسبته )تخ —٢

 ،لألعضاء( من المساحات اإليجارية للمراكز التجارية التي تملكها %5تخصيص ما نسبته ) -٣

 ً  ير االختيار والتأهيل التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية. لمعايوفقا

 سبةتجاوز نقصات أو المزايدات المقدمة من األعضاء، في حال لم تناللمعطاء األولوية إ -٤

.مةالعروض المقدأفضل وأجود ( من قيمة %5مة منهم ) الزيادة في قيمة العروض المقد
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 األولى( خالل السنوات الثالث %20بنسبة ال تقل عن )  لألعضاءتخفيض القيمة اإليجارية ـ 5

 من عقد اإليجار.

 .لألعضاءم تقديمه إخطار المؤسسة بأي دعم يت - 6       

 اإللغاءات

 (٢) المادة

 هذ ا القانون.وأحكام إلى المدى الذي يتعارض فيه آخر تشريع أي نص في أي لغى ي  

 والسريان النشر

 (٣) المادة

 به من تاريخ نشره.عمل وي  نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ي  

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                          

 حاكم دبي                                                           

 م٢٠١٦نوفمبر  ١ :خبتاريفي دبي  صدر

 ـه١٤٣٨صفر  ١ :الموافق


