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لسادسة واألربعوناالسنة  -وأربعةالعدد ستمائة -اجلريدة الرمسية   
م2132سبتمرب  29 -هـ 3417 و احلجةذ 27  

 
 2132( لسنة  35رقم )  قرار جملس الوزراء

 2134( لسنة 2الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم )ب 
 بشأن املشاريع واملنشآت الصغرية واملتوسطة

 :جملس الوزراء
  على الدستور، االطالعبعد 
 بشىىىىىىىىصي ااتوحوىىىىىىىىحا الىىىىىىىىو اراا ووىىىىىىىىال  حا 3972( لسىىىىىىىىا  3القىىىىىىىىحاوي االت ىىىىىىىىحد  ر ىىىىىىىى    وعلىىىىىىىىى ،

 الو راء، وتعد الته،
     بشصي المشحر ع والماشآا الوغ رة والمتوسط ، ،2134( لسا  2وعلى القحاوي االت حد  ر
 مح عرضه و  ر اال توحد وموافق  مجلس الو راء، على وباحء

 قرر:
 

 (3املادة )
 التعاريف

،  كوي للكلمحا والعبحراا التحل   المعحاي المب ا   ر ي كل ماهىىح مح ل   قض هذا القرارفي تطب ق أ كح  
س حق الاص بغ ر ذلك:

  .اإلمحراا العرب   المت دة:الدول 
.و ارة اال توحد:الو ارة
.و  ر اال توحد:الو  ر

بشىىىىىىىىىصي المشىىىىىىىىىحر ع الوىىىىىىىىىغ رة  ،2134( لسىىىىىىىىىا  2ر ىىىىىىىىى    القىىىىىىىىىحاوي االت ىىىىىىىىىحد :لقحاويا
 .والمتوسط 

أ  شىىرك  أو مسسسىى  فرد ىى  تىى اول اشىىحطًح ا توىىحد ًح، وىىغ رة كحاىىا وبمىىح  شىىمل  :  المشحر ع والماشآا
المتوسط .أو  متاحه   الوغر
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 .مجلس المشحر ع والماشآا الوغ رة والمتوسط  : المجلس
 .الوغ رة والمتوسط  للمشحر ع والماشآاالبراحمج الوطاي  : البراحمج

 (2املادة )
 اخلارجية املعارض يف املشاركة

 الماتجىحا لعىرض البراىحمج، في األعضحء والماشآا المشحر ع ألو حب ماحسب  مسح   تاو ص لغح حا
 : اآلت   الشروط تتوافر أي  جب الدول  بهح تشحرك التي الاحرج   المعحرض في الوطا  ،

 .الدول  لمواطاي بحلكحمل مملوك  والماشآا المشحر ع تلك أي  ثبا مح تقد   .3
 أو المسسسىىىىىىىحا أو الوىىىىىىىاحد ق عضىىىىىىىو   فىىىىىىىي المسىىىىىىىجل ةالماشىىىىىىىص أو المشىىىىىىىروع وىىىىىىىح ب   وىىىىىىىل أي .2

 مىىىىىي اعتمحدهىىىىىح  ىىىىىت  أاىىىىىر  جهىىىىى  أ  أو والمتوسىىىىىط  الوىىىىىغ رة بحلمشىىىىىحر ع المعا ىىىىى  الم ل ىىىىى ، البىىىىىرامج
 .المعرض في للمشحرك  ترش ح كتحب على المجلس،

 .أشهر ست ( 2  عي تقل ال لمدة العمل بحشر  د الماشصة أو المشروع  كوي أي .1
 .المجلس  قررهح ار أ شروط أ  .4
 

 (1)املادة 
 توفري املعلومات عن األسواق اخلارجية

التىي تتمتىع بعضىو     ت  تىوف ر المعلومىحا الال مى  عىي األسىواق الاحرج ى  ألوى حب المشىحر ع والماشىآا 
 :اآلتي وفقًح للضوابط البراحمج

 والوىاحد ق الدولى ، فىي والواحع  التجحرة وغرف اال توحد   التام   ودوائر الو ارة، مي كل تتولى .3
 المعلومىىىحا تىىىوف رمهىىىح   الم ل ىىى ، والمتوسىىىط  الوىىىغ رة بحلمشىىىحر ع المعا ىىى  والبىىىرامج والمسسسىىىحا

 . المحدة هذه في إل هح المشحر
 ت و ىده تتىولى كمح الاحرج  ، األسواق عي المجلس الى دور   وتقحر ر توو حا بتقد   الو ارة تقو  .2

وذلىىىىك  والمتوسىىىىط ، الوىىىىغ رة بحلمشىىىىحر ع والماشىىىىآا ب حاىىىىحا  حعىىىىدة إلاشىىىىحء الال مىىىى ، بحلمعلومىىىىحا
 .المعا   الجهحا مع والمسحهم  بحلتاس ق

 هىذه المىحدة مىي( 2ل هح في الباد المعلومحا المشحر إ لتعم   تتولى الو ارة اتاحذ اإلجراءاا الال م  .1
 .ذاا العال   و حب المشحر ع والماشآاأعلى 

اسىتادا  التكاولوج ىح والتقا ى  المتقدمى  بشىكل دائى   على المجلس والجهحا المعا  ، بمح ف هح الىو ارة .4
والماشىىىىىآا الوىىىىىغ رة  سىىىىىواق الاحرج ىىىىى  ألوىىىىى حب المشىىىىىحر علتىىىىىوف ر المعلومىىىىىحا الال مىىىىى  عىىىىىي األ

 .والمتوسط 



 
 
 
 
 

3 
 

 (4) املادة
 واملنشآت للمشاريع اإلضافية التسهيالت

تتعلىىىىق بقحعىىىىدة ب حاىىىىحا المشىىىىحر ع الوىىىىغ رة  التىىىىي المعلومىىىىحاأ  مىىىىي مىىىىي   وىىىىل علىىىىى  كىىىىل  جىىىىب علىىىىى
تلىىك المعلومىىحا أل  أغىىراض تاىىحلف  أ  مىىي عىىد  اسىىتادا  ،القىىرار ا( مىىي هىىذ1  مىىحدةللسىىادًا والمتوسىىط  

  .أو تضر بحآلار ي السحر   في الدول ، التشر عحا
 

  التسهيالت اإلضافية للمشاريع واملنشآت
 (5) املادة

والماشىىآا التىىي ت تىىو  أ سىىحمًح احوىى  للب ىى  والتطىىو ر  لمشىىحر عل مىىاحالتىىي ت  التسىىه الا اإلضىىحف    تشىىمل
 اآلت  : األمور  ققا اجح ًح ا توحد حً و واالبتكحر 

 .عل هح في القحاوي واف  الماووص أولو   ال وول على التسه الا وال .3
هىح الدولى  لعىرض التىي تامم والاحرج   أولو   ال وول على تاو ص مسح   في المعحرض الداال   .2

  .الماتجحا الوطا  
 

 (2) املادة
 :مح  صتي ومحلكي براءاا االاتراع بحلدول  لماترع يل التسه الا اإلضحف   التي ت ماح تشمل

 .القحاوي الماووص عل هح فيالا وال واف  أولو   ال وول على التسه  .3
أولو ىى  ال وىىول علىىى تسىىه الا محل ىى  السىىتكمحل مرا ىىل الب ىى  والتطىىو ر لالاتىىراع واالبتكىىحر بهىىدف  .2

 . التجحر  وفقًح لمح   دده المجلسالتسو ق 
، اىىىحرل الدولىىى الجهىىىحا المعا ىىى  مشىىىحرك  فىىىي البىىىرامج التدر ب ىىى  والب ث ىىى  التىىىي تشىىىحرك ف هىىىح لل دعىىىوته  .1

 المهحراا والابراا الال م  لعمله  واالستفحدة مي تجحربه .إلكسحبه  
مشىىىىىىحرك  فىىىىىىي المعىىىىىىحرض الداال ىىىىىى  التىىىىىىي تاممهىىىىىىح الجهىىىىىىحا المعا ىىىىىى  فىىىىىىي مجىىىىىىحل ال أولو ىىىىىى  مىىىىىىا ه  .4

 االبتكحر واالاتراعحا.
 
 (7) املادة

 التأمني على املنشأة
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أوىىىىىىى حب المشىىىىىىىحر ع والماشىىىىىىىآا الوىىىىىىىغ رة والمتوسىىىىىىىط  علىىىىىىىى التسىىىىىىىه الا وال ىىىىىىىواف    وىىىىىىىولل شىىىىىىىترط 
شىىىىىركحا  إ ىىىىىد  مىىىىىععقىىىىىود التىىىىىصم ي علىىىىىى الماشىىىىىصة إبىىىىىرا   ،القىىىىىرار اوهىىىىىذ الماوىىىىىوص عل هىىىىىح فىىىىىي القىىىىىحاوي

 :اآلت   أاواع التصم ي هذه العقود على أي تشملالتصم ي المعتمدة في الدول  
 . ر ق وال واد ال ماحطر. التصم ي ضد 3
 .األجه ة والمعداا على تصم يال. 2
 

 أحكام ختامية
 (8) املادة

 .ا القرار كح  هذأالو  ر القراراا الال م  لتاف ذ  ودر 
 

 (9املادة )
 .ا القرارهذلغى كل  ك   احلف أو  تعحرض مع أ كح     

 
 (31) املادة

 لتحر خ اشره.و  عمل به مي ال و  التحلي  ،في الجر دة الرسم   ا القراراشر هذ   
 

                                              
 حممد بن راشد آل مكتوم

 رئيس جملس الوزراء                                                                            
 
 

_________________________________ 
  صدر عنا:

 هـ3417ذي القعدة   28:    بتاريخ
 م 2132أغسطس   13:  املوافق 

                


