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 2022) لسنة 1قانون رقم (

 �شأن

 إنشاء ُغرف دبي

 

 نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي 

 والِئحِته التنفیذّ�ة وتعدیالِتِهما، �شأن تنظ�م ُغرفة ِتجارة وِصناعة دبي  1997) لسنة 8�عد االطالع على القانون رقم (

 �شأن إنشاء مجلس تنفیذي إلمارة دبي، 2003) لسنة 3وعلى القانون رقم (

 �شأن تنظ�م ُمزاولة األنِشطة االقتصادّ�ة في إمارة دبي وتعدیالته،  2011) لسنة  13وعلى القانون رقم (

 دبي وتعدیالته،�شأن الكاتب العدل في إمارة  2013) لسنة 4وعلى القانون رقم (

 �شأن مر�ز دبي المالي العالمي،  2021) لسنة 5وعلى القانون رقم (

 �إنشاء دائرة االقتصاد والّس�احة في إمارة دبي،  2021) لسنة  20وعلى القانون رقم (

 �شأن ُرسوم ُغرفة ِتجارة وِصناعة دبي وتعدیالته،  1994) لسنة 10وعلى المرسوم رقم (

 �شأن مناطق التطو�ر الخاّصة في إمارة دبي، 2009سنة ) ل22وعلى المرسوم رقم (

 وعلى التشر�عات الُمنِشئة والُمنّظمة للمناطق الُحّرة في إمارة دبي،

 

 ُنصِدر القانون التالي: 

 
 
 

  



 

 

 اسم القانون 
)1المادة (  

 . "2022) لسنة  1ُغرف دبي رقم ( قانون إنشاءُ�سّمى هذا القانون "

 

 التعر�فات 

)2المادة (  

 

تكون للكلمات والع�ارات التال�ة، حیُثما وردت في هذا القانون، المعاني الُمبّینة إزاء ُ�لٍّ منها، ما لم یدل س�اق النص 

 على غیر ذلك:

 دولة اإلمارات العر�ّ�ة الُمّتِحدة.  :        الّدولة          

 إمارة دبي.  :       اإلمارة          

مو حاكم دبي.  :       الحاكم            صاحب السُّ

 ُحكومة دبي.  :       الُحكومة        

 المجلس التنفیذي لإلمارة.  :    المجلس التنفیذي   

 دائرة االقتصاد والّس�احة في اإلمارة. :     الدائرة             

 القانون.ُغرف دبي الُمنشأة �ُموجب هذا   :   ُغرف دبي          

 اــ ة أحكامهـــ اد الّرقمي، الُمنّظمـــة دبي لالقتصـة، وُغرفــــــ ة دبي العالمیّ ـ ارة دبي، وُغرفـــــ ة ِتجـــ ُغرف :    الُغرف التا�عة      

 واختصاصاتها �ُموجب هذا القانون. 

 الّرئ�س الفخري لُغرف دبي.  :     الّرئ�س الفخري    

 مجلس إدارة ُغرف دبي.  :   المجلس             

 ُمدیر عام ُغرف دبي.  :    الُمدیر العام         

 المجالس الُمعاونة للُغرف الّتا�عة. :    المجالس االستشارّ�ة

 



 

 

الُحكومّ�ة    الُحكومّ�ة،   :  الجهة  لطات  والسُّ والمجالس  العاّمة،  والُمؤّسسات  والهیئات  الُحكومّ�ة،  الّدوائر   وتشمل 

لطات الُمشِرفة على مناطق التطو�ر الخاّصة، والمناطق الُحّرة �ما فیها مر�ز   �ما في ذلك السُّ

 دبي المالي العالمي، وأي جهة عاّمة أخرى تا�عة للُحكومة. 

الُمختّصة     فیها  أدائرة  ال  :الجهة  �ما  اإلمارة،  في  االقتصادّ�ة  األنِشطة  بترخ�ص  المعنّ�ة  الُحكومّ�ة  الجهة   و 

لطات الُمشِرفة على مناطق التطو�ر الخاّصة، والمناطق الُحّرة �ما فیها مر�ز دبي         المالي   السُّ

 العالمي.   

 

 إنشاء ُغرف دبي

 )3المادة (

�اعت�ارها ُمؤّسسة ذات نفع عام ال تهدف إلى تحقیق الر�ح، تتمّتع �الشخصّ�ة    "ُغرف دبي"ُتنشأ �ُموجب هذا القانون   -أ

االعت�ارّ�ة واالستقالل المالي واإلداري، واألهلّ�ة القانونّ�ة الالزمة لُم�اشرة األعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقیق  

 أهدافها. 

ل ُمسّمى  - ب  . "ُغرف دبي"أینما ورد في أي تشر�ع معمول �ه في اإلمارة، لُ�صِ�ح  "ُغرفة تجارة وصناعة دبي"ُ�عدَّ

 ) ثالث ُغرف تا�عة تدعم تحقیق أهداف ُغرف دبي، وهي على النحو التالي: 3تتكّون ُغرف دبي من (  -ج

 ُغرفة تجارة دبي. .1

 ُغرفة دبي العالمّ�ة. .2

 الّرقمي. ُغرفة دبي لالقتصاد  .3

الالزم الذي �كفل تحقیق أهداف ُغرف دبي، و�ما ُ�مّكنها من    تتمّتع الُغرف الّتا�عة �األهلّ�ة القانونّ�ة وذلك �القدر -د

 إبرام التصرُّفات القانونّ�ة وُم�اشرة االختصاصات المُنوطة بها �ُموجب أحكام هذا القانون.

 

 ُغرف دبي مقر

 )4المادة (

 لُغرف دبي في اإلمارة، و�جوز �قرار من المجلس فتح فروع أو مكاتب لها داخل اإلمارة أو خارجها.�كون المقر الرئ�س  

 



 

 

 أهداف ُغرف دبي

 )5المادة (

 لى تحقیق ما یلي: إتهدف ُغرف دبي 

 الُمستدامة فیها. تمثیل ودعم وِحما�ة مصالح ُمجتمع األعمال في اإلمارة، �ما �خدم تحقیق التنِم�ة االقتصادّ�ة  .1

الُمساهمة في دعم ُجهود اإلمارة الّرام�ة إلى تعز�ز مكانتها �مر�ز ُمتمّیز في المجال االقتصادي وُمزاولة األعمال   .2

 على �اّفة الُمستو�ات المحلّ�ة واإلقل�مّ�ة والعالمّ�ة.

هات اإلمارة في فتح االقتصاد واستحداث أدوات اقتصادّ�ة ج .3  اتــ دیدة، من خالل تطو�ر قطاعالُمساهمة في دعم توجُّ

جدیدة وواِعدة واستقطاب االستثمارات الُمتنّوعة �التعاون والّشراكة مع الهیئات والُمنّظمات الدولّ�ة، �ما �خدم تحسین 

 البیئة االقتصادّ�ة في اإلمارة. 

ل إلى شر�ات   .4 دولّ�ة، من خالل خلق الُفَرص لتسو�ق الُمساهمة في تحفیز الّشر�ات الوطنّ�ة والّشر�ات العائلّ�ة للتحوُّ

 ُمنتجاتها وخدماتها عالمّ�ًا أو الدُّخول في شراكات دولّ�ة، والُمساهمة في فتح أسواق جدیدة لها في األسواق العالمّ�ة.

الُمقّدمة  تنِم�ة وتطو�ر بیئة األعمال في اإلمارة وتعز�ز جاِذبّیتها وُقدرتها التناُفسّ�ة، وتحسین نوعّ�ة وجْودة الخدمات   .5

 ألعضاء ُغرف دبي، �التعاون والتنسیق مع الدائرة والِجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة.

التنِم�ة االقتصاِدّ�ة لإلمارة، من خالل دعم األنِشطة االقتصادّ�ة وغیرها من   .6 تعز�ز ُمشار�ة القطاع الخاص في 

 یئّ�ة لدى القطاع الخاص. األنِشطة األخرى الُمرتِ�طة بها، وتعز�ز المسؤولّ�ة الُمجتمعّ�ة والب

الُمساهمة في تطو�ر الكواِدر الق�ادّ�ة الوطنّ�ة إدارّ�ًا وفّن�ًا في المجاالت االقتصادّ�ة وقطاع األعمال، من خالل   .7

 تشج�ع ودعم إنشاء الُكّل�ات الجامعّ�ة والمعاِهد ومراكز التدر�ب الّتجاري والفّني �التنسیق مع الجهات المعنّ�ة.

الّشر�ات العائلّ�ة والوطنّ�ة، والعمل على توجیِهها وتمكیِنها من تحقیق النُّمو واالستدامة، �ما في    الُمحافظة على  .8

 ذلك إدراجها في األسواق المالّ�ة.

 

 

 

 

 

 



 

 

 اختصاصات ُغرف دبي

 )6المادة (

 تتوّلى ُغرف دبي في سبیل تحقیق أهدافها، الق�ام �المهام والصالحّ�ات التال�ة:

والّس�اسات واالسترات�جّ�ات لتعز�ز مكانة اإلمارة إقل�مّ�ًا وعالمّ�ًا في مجال الّتجارة والِصناعة، والّترو�ج  وضع الخطط   .1

الستقطاب االستثمارات والّشر�ات لتّتِخذ من اإلمارة مقرًا ألعمالها، وتوفیر بیئة أعمال ُمحّفزة وجاذ�ة لها، وذلك ُ�ّله  

 ّ�ة.�التنسیق مع الجهات الُحكومّ�ة المعن

المجاالت   .2 الق�ادّ�ة واإلدارّ�ة والفّن�ة في  الكواِدر  ُتسِهم في تطو�ر  التي  الخطط والّس�اسات واالسترات�جّ�ات  وضع 

االقتصادّ�ة وقطاع األعمال، وتأهیلها لشغل الوظائف الُمتخّصصة الحالّ�ة والُمستقبلّ�ة، واقتراح التشر�عات الالزمة  

 سترات�جّ�ات، ورفع التوِص�ات والُمقترحات للمجلس التخاذ ما یراه ُمناِس�ًا �شأنها. لتنفیذ تلك الخطط والّس�اسات واال

التعاون    إبرام اتفاقّ�ات التعاون وُمذّ�رات التفاُهم مع االّتحادات والُغرف والهیئات والُمنّظمات الُمشاِبهة لتوثیق أواِصر .3

 معنّ�ة في الّدولة.والّروا�ط التجارّ�ة معها �التنسیق مع الجهات الُحكومّ�ة ال

ُحقوقهم،   .4 وِحما�ة  أنِشطِتهم،  وُممارسة  �أعماِلهم  الق�ام  من  لتمكیِنهم  دبي  ُغرف  الالزمة ألعضاء  الخدمات  تقد�م 

عو�ات   واستطالع آراِئهم وعرضها على الِجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة بهدف حل المشاِكل والعق�ات والتحّد�ات والصُّ

 التي ُتواِجُهُهم. 

صار�ح الالزمة لمجموعات العمل ومجالس األعمال التي یتم تشكیلها في اإلمارة من الّشر�ات وأصحاب  إصدار الت  .5

األعمال والُخبراء الُمنتمین إلى جنسّ�ة ُمعّینة، تمهیدًا لمنِحها التراخ�ص الالزمة والشخصّ�ة االعت�ارّ�ة من الجهات  

 مارة والّشروط واإلجراءات التي �عتِمدها المجلس في هذا الشأن. الُحكومّ�ة المعنّ�ة، وفقًا للتشر�عات الّسار�ة في اإل

 استق�ال الوفود وال�عثات التجارّ�ة الّزائرة، وابتعاث الوفود التجارّ�ة إلى خارج الّدولة. .6

همة في  تنظ�م و�قامة الفعالّ�ات والمعارض والُمؤتمرات والّندوات وحلقات الّنقاش التجارّ�ة المحّل�ة والدولّ�ة، أو الُمسا  .7

 تنظ�مها أو االشتراك فیها، لغا�ات الترو�ج القتصاد اإلمارة وُمنشآتها التجارّ�ة.

ُمراجعة وتحلیل األوضاع االقتصادّ�ة، وُمساعدة ُمّتِخذي القرار �اإلمارة على استشراف الُمستقبل وتطو�ر الوسائل   .8

الُمقترحات الالزمة �شأن تحدیث التشر�عات الّسار�ة أو  واألدوات الالزمة لتطو�ر القطاع االقتصادي فیها، وتقد�م  

الُحكومّ�ة   الجهات  مع  �التنسیق  وذلك  الُمستدامة،  االقتصاِدّ�ة  التنِم�ة  تحقیق  إلى  تهدف  تشر�عات جدیدة  اقتراح 

 المعنّ�ة.



 

 

وا .9 التجارّ�ة  الُغرف  مع  و�ذلك  واالتحادّ�ة،  المحّل�ة  الُحكومّ�ة  الِجهات  مع  والتنسیق  وُمنّظمات  التعاون  الّتحادات 

األعمال والهیئات الِمهِنّ�ة في ُمختلف الِقطاعات االقتصادّ�ة، بهدف تنِم�ة األعمال و�حث ُسُبل تطو�رها وُمعالجة  

 األُمور التجارّ�ة والفّن�ة واإلدارّ�ة الُمشتر�ة، وت�اُدل الخبرة والمشورة معها. 

صّ�ة الُمختِلفة ونشرها، و�عداد التقار�ر  إصدار المجالت والّنشرات الدورّ�ة وغیرها من المطب .10 وعات التجارّ�ة والتخصُّ

 والّدراسات في المجاالت ذات العالقة �اختصاصات ُغرف دبي.

الُمشار�ة في ُعضوّ�ة المجالس واللجان التي ُتشّكلها الِجهات الُحكومّ�ة المحّل�ة واالتحادّ�ة، لدراسة وتنظ�م المسائل   .11

ؤون االقتصادّ�ة الُمختِلفة. الُمتعّلقة   �الشُّ

 تشكیل اللجان وفرق العمل الُمتخّصصة لتقد�م الّدعم والحلول الُمبتكرة للّشر�ات في مجاالت التسو�ق و�ناء الُقدرات. .12

لتّتِخذ من   .13 الدُّول األخرى الستقطاب االستثمارات والّشر�ات  العالقات االقتصادّ�ة لإلمارة مع  العمل على توطید 

الُحكومّ�ة    اإلمارة  الجهات  مع  �التنسیق  والّشر�ات  للُمستثِمر�ن  وجاذ�ة  ُمحّفزة  أعمال  بیئة  وتوفیر  مقرًا ألعمالها، 

 المعنّ�ة.

إعداد الّدراسات والُ�حوث والتقار�ر االقتصادّ�ة التي ُتعنى بتقی�م وتطو�ر أداء القطاعات االقتصادّ�ة في اإلمارة،   .14

عو�ات التي تُ  واِجُهها، وعرض الّنتائج التي تتوّصل إلیها على الدائرة والِجهات الُحكومّ�ة  وتشخ�ص المشاكل والصُّ

 المعنّ�ة في األحوال التي تستدعي ذلك.

 تملُّك األموال المنقولة وغیر المنقولة و�دارتها واستثمارها، و��عها ورهنها، و�برام الُعقود واالتفاقّ�ات �أنواعها. .15

مملو�ة لها �الكامل، أو الُمساهمة في الّشر�ات والمشار�ع االستثمارّ�ة الُمرتِ�طة    تأس�س شر�ات أو مشار�ع استثمارّ�ة .16

 بتحقیق أهدافها داخل اإلمارة أو خارجها. 

تقد�م النُّصح والمشورة ألعضاء ُغرف دبي في المساِئل القانونّ�ة أو التجارّ�ة أو االقتصادّ�ة أو الفّن�ة، وتزو�ِدهم   .17

 اِدهم إلى ات�اع اإلجراءات والوساِئل التي ُتساِعدهم على ِحما�ة ُحقوِقهم، وتطو�ر أعماِلهم. �المعلومات الُمتاحة، و�رش

أي مهام أو صالحّ�ات أخرى تكون الزمة لتحقیق أهداف ُغرف دبي، یتم تكل�ُفها بها من الحاكم أو رئ�س المجلس   .18

 التنفیذي. 

 

 

 

 



 

 

 الّرئ�س الفخري 

 )7المادة (

 

 فخري، یتم تعییُنه �مرسوم ُ�صِدُره الحاكم. �كون لُغرف دبي رئ�س 

 

 مجلس إدارة ُغرف دبي

 )8المادة (

�كون لُغرف دبي مجلس إدارة، یتأّلف من رئ�س ونائٍب للرئ�س وُعضوّ�ة رؤساء مجالس إدارة الُغرف التا�عة وعدد   -أ

المجل الُعضوّ�ة في  ُمّدة  الحاكم، وتكون  ُ�صِدُره  تعییُنهم �مرسوم  یتم  قابلة  3س (من األعضاء،  ) ثالث سنوات 

 للتجدید.

�حل نائب رئ�س المجلس محل الّرئ�س في حال غ�ا�ه، وُ�مارس جم�ع الصالحّ�ات المنوطة �ه، وفي حال ُشغور   - ب

 منصب رئ�س المجلس ألي سبٍب من األس�اب، یتم تعیین رئ�س جدید للمجلس �مرسوم ُ�صِدُره الحاكم. 

ُ�عّین مجلس جدید لُغرف دبي، �ستمر المجلس الذي انتهت ُمّدة والیته في ُممارسة  ذا انتهت ُمّدة وال�ة المجلس ولم  إ -ج

 اختصاصاته إلى أن یتم تعیین المجلس الجدید.

 

 اختصاصات مجلس اإلدارة 

 )9المادة (

لطة الُعل�ا الُمشِرفة على ُغرف دبي والجهاز التنفیذي الّتا�ع لها، و�توّلى ُمِهّمة اإلش راف العام على  ُ�عتبر المجلس السُّ

 تحقیق ُغرف دبي ألهدافها وتسییر ُشؤونها، و�كون له في سبیل ذلك الق�ام �المهام والصالحّ�ات التال�ة: 

اعتماد الّس�اسة العاّمة لُغرف دبي والُغرف الّتا�عة، وخططها اإلسترات�جّ�ة والتطو�رّ�ة والتشغیلّ�ة والمالّ�ة، واإلشراف   .1

 على تنفیذها. 

ت �شأن الُم�ادرات والبراِمج والخطط االقتصادّ�ة والمشروعات االستثمارّ�ة، التي من شأِنها دعم مكانة  إقرار الُمقترحا  .2

فیها، ورفعها إلى الجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة التخاذ ما تراه    اقتصاد اإلمارة وتقو�ِته، وز�ادة ُفَرص العمل واالستثمار

 ُمناِس�ًا �شأنها. 



 

 

ؤّسسات والّشر�ات المملو�ة من قبلها، وتعیین ُمدّققي  السنوّ�ة والحساب الختامي لُغرف دبي والمُ اعتماد الُموازنة   .3

 الحسا�ات الخارجیین وُمراجعة التقار�ر والُمالحظات التي ُ�قّدُمونها في نها�ة ُ�ل سنة مالّ�ة.

الّنظام على آلّ�ة عقد االجتماعات  اعتماد نظام حْو�مة المجلس ومجالس إدارة الُغرف الّتا�عة، على أن �شتِمل هذا  .4

والّنصاب القانوني لِصّحة الجلسات، واتخاذ القرارات، وواج�ات رئ�س وناِئب رئ�س وأعضاء المجلس ومجالس إدارة  

الُغرف الّتا�عة، وحاالت ُفقدان وُسقوط الُعضوّ�ة، وغیرها من المساِئل الُمتعّلقة بتنظ�م أعمال المجلس ومجالس إدارة 

 لّتا�عة. الُغرف ا

 اعتماد اله�كل التنظ�مي للجهاز التنفیذي لُغرف دبي.  .5

اعتماد اللوائح والقرارات الُمتعّلقة بتنظ�م العمل في ُغرف دبي من الّنواحي اإلدارّ�ة والمالّ�ة والفّن�ة والتعاُقدّ�ة وُشؤون  .6

 مواردها ال�شرّ�ة.

 والتنسیق �شأن س�اساتها العاّمة. البت في المسائل الُمشتر�ة بین الُغرف الّتا�عة  .7

 الُموافقة على تأس�س وتملُّك الّشر�ات والُمؤّسسات والّصنادیق الُمختِلفة التي تخدم أهداف ومصالح ُغرف دبي.  .8

 الُموافقة على ُعقود االقتراض، وقبول اله�ات والتبُرعات، وفقًا للتشر�عات الّسار�ة في اإلمارة. .9

وأنِشطة .10 أعمال  تقار�ر  والتقار�ر  ُمراجعة  السنوّ�ة  والتقار�ر  الّتا�عة،  والُغرف  دبي  ُغرف  وتقار�ر    و�نجازات  المالّ�ة 

 األداء، �ما في ذلك الّشر�ات والُمؤّسسات المملو�ة لها.

 عتماد أنِظمة وقواعد و�جراءات االنتساب إلى ُعضوّ�ة ُغرف دبي.ا  .11

 من بین أعضاء المجلس أو مجالس إدارة الُغرف الّتا�عة،  تشكیل اللجان الفرعّ�ة وفرق العمل الّدائمة والْمؤّقتة، سواءً  .12

أو من األعضاء الُمنتِسبین لُعضوّ�ة ُغرف دبي أو من ُموّظفیها أو من الُخبراء والُمختّصین، على أن ُتحّدد في قرار  

 ا. تشكیل أي من تلك اللجان أو فرق العمل اختصاصاتها وآلّ�ة عملها وغیرها من المساِئل الُمتعّلقة به

 اعتماد خطط تأس�س ُفروع ومكاتب التمثیل الدولّ�ة لُغرف دبي خارج الّدولة. .13

إلى ُعضوّ�ة أي من   .14 أو االنضمام  أو ُغَرف ُمشتر�ة مع ُغرف ُمشاِبهة،  إنشاء ُغرف ُمتخّصصة  الُموافقة على 

ة من الِجهات الُحكومّ�ة  الُمنّظمات أو االتحادات الدولّ�ة الُمتخّصصة، وذلك �عد الُحصول على الُموافقات الخاّص 

 المعنّ�ة في الّدولة.

أي مهام أو صالحّ�ات أخرى تكون الزمة لتحقیق أهداف ُغرف دبي، یتم تكل�ُفه بها من الحاكم أو رئ�س المجلس   .15

 التنفیذي. 

 

 



 

 

 اختصاصات رئ�س المجلس 

 ) 10المادة (

 یتوّلى رئ�س المجلس المهام والصالحّ�ات التال�ة:   -أ

 ُغرف دبي أمام الجهات الُحكومّ�ة االتحادّ�ة والمحّل�ة وغیرها من الجهات الدولّ�ة. تمثیل   .1

الّدعوة لعقد اجتماعات المجلس، و�قرار أجندة االجتماعات واعتماد محاضرها، والتوق�ع على القرارات التي �عتِمدها   .2

 .المجلس، واإلشراف على ُمتا�عة تنفیذها من قبل الجهاز التنفیذي لُغرف دبي

إدارة  .3 للمجلس، واالطالع على محاضر اجتماعات مجالس  الّتا�عة  اللجان  الُمصادقة على محاضر اجتماعات 

 عن المجلس. الُغرف الّتا�عة لضمان عدم وجود أي تعاُرض بینها و�ین القرارات التي تصُدر

 األُمور الُمشتر�ة بینها.التنسیق والُمتا�عة مع رؤساء مجالس إدارة الُغرف الّتا�عة في �اّفة   .4

الُموافقة على فتح الحسا�ات البنكّ�ة الخاّصة �ُغرف دبي والُغرف الّتا�عة داخل الّدولة وخارجها، و�دارتها و�غالقها،   .5

وتعیین الُمفّوضین �التوق�ع على هذه الحسا�ات وتحدید صالحّ�اتهم وفقًا لجدول الصالحّ�ات المالّ�ة الذي �عتِمُده  

عن   تصُدر  التي  للقرارات  وفقًا  المصرفّ�ة  التسهیالت  على  الُحصول  وطلب  االقتراض  ُعقود  وتوق�ع  المجلس، 

 المجلس في هذا الشأن. 

ؤون الخاّصة �ُغرف دبي والقرارات التي تم تنفیذها   .6 اإلشراف على إعداد الّتقار�ر والُمقترحات حول المسائل والشُّ

 وعرضها على المجلس. 

حّ�ات أخرى تكون الزمة لتحقیق أهداف ُغرف دبي، یتم تكل�ُفه بها من الحاكم أو رئ�س المجلس  أي مهام أو صال  .7

 التنفیذي. 

) من الفقرة (أ) من هذه المادة، �جوز لرئ�س 3) و( 2�استثناء الصالحّ�ات الُمقّررة لرئ�س المجلس �ُموجب البندْین (    -ب

وجب الفقرة (أ) من هذه المادة لنائ�ه أو أي من أعضاء المجلس  المجلس تفو�ض أي من الصالحّ�ات الُمقّررة له �مُ 

 أو الُمدیر العام، على أن �كون هذا التفو�ض خّط�ًا وُمحّددًا.

 

 

 



 

 

 اختصاصات ُغرفة تجارة دبي 

 ) 11المادة (

 والصالحّ�ات التال�ة:تتوّلى ُغرفة تجارة دبي �التنسیق مع ُغرف دبي والجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة الق�ام �المهام  

تمثیل ودعم الّشر�ات التي تّتخذ من اإلمارة مقرًا لها لُمزاولة أنِشطتها، وِحما�ة مصاِلحها وُحقوقها، والُمساهمة في   .1

تطو�ر أعمالها وتسو�ق ُمنتجاتها وخدماتها داخل اإلمارة وخارجها، والعمل �حلقة وصل بین الُحكومة والّشر�ات  

 ي اإلمارة بهدف االرتقاء ببیئة األعمال فیها.الُمرّخص لها �العمل ف

وضع الخطط والبرامج لتحو�ل الّشر�ات المحلّ�ة والوطنّ�ة إلى شر�ات دولّ�ة، ودعمها وتسو�ق ُمنتجاتها وخدماتها   .2

 إقل�مّ�ًا وعالمّ�ًا، واإلشراف على تنفیذها. 

لتنِمیتها ودمجها وتحو�لها إلى مشار�ع ُ�برى أو  تقد�م الّدعم للمشار�ع الرائدة الُمتوّسطة والّصغیرة، وفتح المجال   .3

 عالمّ�ة. 

االرت�اط   .4 مكاتب  الُمقّدمة من  الّطل�ات  �شأن  اإلمارة  المعنّ�ة في  الُحكومّ�ة  والجهات  الّدائرة  والتنسیق مع  التعاون 

ُمتخصـِّصة في المجاالت  الّتجاري والهیئات واالّتحادات والجمعّ�ات والُمنّظمات اإلقل�مّ�ة والدولّ�ة غیر الُحكومّ�ة ال 

وفقًا   لها،  الالزمة  التصار�ح  تمهیدًا إلصدار  اإلمارة،  في  لها  ومكاتب  ُفروع  لفتح  والِمهِنّ�ة  والتجارّ�ة  االقتصادّ�ة 

 للتشر�عات الّسار�ة في اإلمارة.

دّ�ة في اإلمارة،  جمع و�دارة المعلومات والب�انات ذات الّصلة �الجوانب االقتصادّ�ة وتقی�م أداء القطاعات االقتصا .5

هذه القطاعات وتشخ�ص المشاكل    وتزو�د الِجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة بها لدراستها ووضع الحلول الُمناِس�ة لتطو�ر

 والّصعو�ات التي ُتواِجُهها. 

قید وتسجیل األشخاص الطب�عیین واالعت�ار�ین الُمرّخص لُهم �ُمزاولة األنِشطة الواردة في دلیل تصن�ف األنِشطة   .6

االقتصادّ�ة الُمعتمد لدى الدائرة في الّسجل الُمعتمد للُعضوّ�ة لدى ُغرف دبي، وتزو�ِدهم �الّشهادات والوثاِئق التي  

 تفید انتسابهم إلیها. 

دورها    تنظ�م و�طالق الُم�ادرات الُمتعّلقة �المسؤولّ�ة الُمجتمعّ�ة للّشر�ات وفقًا للمعاییر والُممارسات العالمّ�ة، و�براز .7

 الُمجتمعات واستدامِتها.  عم وخدمة وتطو�رفي د

 



 

 

�استخدام وسائل فض   .8 الغیر،  و�ین  بینُهم  أو  دبي،  أعضاء ُغرف  بین  تنشأ  التي  التجارّ�ة  الّشكاوى  دراسة وحل 

الُمنازعات الُمتاحة في اإلمارة، وتقد�م الُمقترحات التطو�رّ�ة �شأنها إلى الجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة التخاذ ما تراه  

 ناِس�ًا �شأنها. مُ 

إصدار شهادات المنشأ على اختالف أنواعها لل�ضائع والُمنتجات الُمصّدرة من اإلمارة أو الُمعاد تصدیرها منها،   .9

 وفقًا للقواعد واإلجراءات الُمعتمدة لدیها في هذا الشأن. 

شهادات المنشأ والُعقود والوثائق  اقتراح تقد�م التسهیالت الالزمة لخدمات الّتجارة، �ما فیها خدمات التصدیق على   .10

 والتصن�ف االئتماني الّصادرة عن الُغرف األخرى، وعلى وجه الُخصوص شهادات المنشأ الرقمّ�ة. 

الُمصادقة على التواق�ع واألختام واألوراق والّشهادات والُعقود وغیرها من الُمستندات الُمتعّلقة �الُمعامالت التجارّ�ة   .11

 2013) لسنة  4ف دبي في إنجاز أعماِلِهم، على أن ُیراعى في ذلك أحكام القانون رقم (التي �حتاجها أعضاء ُغر 

 الُمشار إل�ه. 

تشكیل فرق العمل الّدائمة والُمؤّقتة، سواًء من بین أعضاء مجلس إدارة ُغرفة تجارة دبي أو من غیرهم، على أن   .12

 ا من المسائل الُمتعّلقة بها.ُ�حّدد في قرار تشكیل هذه الفرق اختصاصاتها وآلّ�ة عملها وغیره

 أي مهام أو صالحّ�ات أخرى یتم تكل�ُفها بها من المجلس، تكون ذات عالقة بتحقیق أهداف ُغرف دبي.  .13

 

 اختصاصات ُغرفة دبي العالمّ�ة

 ) 12المادة (
 

 �المهام والصالحّ�ات التال�ة:تتوّلى ُغرفة دبي العالمّ�ة �التنسیق مع ُغرف دبي والجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة الق�ام 

العالمّ�ة والّشر�ات   .1 للّتجارة  لتعز�ز وترس�خ مكانة اإلمارة �مقر  الهادفة  وضع الخطط والّس�اسات واالسترات�جّ�ات 

 واالستثمارات الدولّ�ة، واإلشراف على ُمتا�عة تنفیذها �عد اعتمادها. 

العالمّ�ة ورجال األعمال والّشر�ات والمُ  .2 العالمّ�ة  استقطاب المواهب  العالمیین ورؤساء وُمدیري الّشر�ات  ستثِمر�ن 

 وتشج�ِعهم على نقل مقاّرهم إلى اإلمارة واالستثمار فیها واالنضمام إلى ُعضوّ�ة ُغرف دبي.

اقتراح البرامج التحفیزّ�ة للمستثِمر�ن الّدولیین الُمنتسبین إلى ُعضوّ�ة ُغرف دبي، والعمل على منِحهم التسهیالت   .3

 ازات الُمالِئمة، والعمل �حلقة وصل لألعمال والمشار�ع العالمّ�ة داخل اإلمارة وخارجها.واالمت� 

 



 

 

وضع خّطة عمل الستقطاب ودعم وتشج�ع الُم�ادرات والمشار�ع االقتصادّ�ة والصناعّ�ة والتجارّ�ة والتقنّ�ة والخدمات   .4

 مكانتها االقتصادّ�ة العالمّ�ة. اللوجستّ�ة التي ُتسِهم في تطو�ر االقتصاد الُكّلي لإلمارة وتعز�ز 

الُمستدامة، من خالل دعم وتطو�ر صناعات إعادة    يتبنّ  .5 الّدائري العالمي والتنِم�ة  الُمتعّلقة �االقتصاد  الُم�ادرات 

األرض   وحما�ة  العالمّ�ة  البیئة  تحسین  على  تعمل  التي  واالبتكارات  الُمتجّددة  والطاقة  الكر�ون  وتجارة  التدو�ر 

 ى ُمتا�عة تنفیذها.واإلشراف عل 

وضع البرامج التحفیزّ�ة والحلول العملّ�ة التي ُتشّجع صانعي الّس�اسات والّشر�ات العالمّ�ة على الُمساهمة في دعم   .6

 اقتصاد اإلمارة.

راسات والُ�حوث والتقار�ر االقتصادّ�ة حول الّتجارة العالمّ�ة، لمعرفة وق�اس الُقّوة التجارّ�ة   .7 للّدولة �شكل عام  إعداد الدِّ

 واإلمارة �شكل خاص، وتحدید نقاط الُقّوة التجارّ�ة الُمتخّصصة ومعرفة الُمناِفسین العالمیین.

التمو�ل   .8 لعملّ�ات  اإلسترات�جي  والتأثیر  الُعمالت  أسعار  وتقّل�ات  واالقتصادّ�ة  الجیوس�اسّ�ة  التقّل�ات  تأثیر  تقی�م 

 ء المجاالت التي ُ�مكن أن ُتحّقق أعلى عوائد تجارّ�ة واقتصادّ�ة لإلمارة. للمشار�ع في الّتجارة العالمّ�ة، واستقصا

الخدمات مع   .9 لهذه  الُمت�ادل  االعتراف  والُحصول على  الدولّ�ة،  الّتجارة  لخدمات  الالزمة  التسهیالت  تقد�م  اقتراح 

 الُغرف العالمّ�ة، وعرضها على المجلس العتمادها. 

�االستثمارات الدولّ�ة والتشر�عات الضر�بّ�ة والقوى العاملة في القطاع الخاص    اقتراح تطو�ر التشر�عات الُمتعّلقة .10

 التي تُصب في دعم اقتصاد اإلمارة، وعرضها على المجلس للتوج�ه �ما یراه ُمناِس�ًا �شأنها.

 أي مهام أو صالحّ�ات أخرى یتم تكل�ُفها بها من المجلس، تكون ذات عالقة بتحقیق أهداف ُغرف دبي.  .11

 

 اختصاصات ُغرفة دبي لالقتصاد الّرقمي
 ) 13المادة (

 تتوّلى ُغرفة دبي لالقتصاد الّرقمي �التنسیق مع ُغرف دبي والجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة الق�ام �المهام والصالحّ�ات التال�ة:

مي، واستقطاب  وضع الخطط والّس�اسات واالسترات�جّ�ات الهادفة لتحو�ل اإلمارة إلى مر�ز عالمي لالقتصاد الّرق  .1

 االستثمارات الدولّ�ة في قطاعات الّتجارة والّصناعة الرقمّ�ة إلیها، واإلشراف على ُمتا�عة تنفیذها �عد اعتمادها. 

 



 

 

وضع الخطط الالزمة لدعم وتعز�ز االنتشار الّسر�ع للتقنّ�ات الرقمّ�ة في األنِشطة االقتصادّ�ة واالجتماعّ�ة، وخلق   .2

وتقل�ص الفجوات الرقمّ�ة مع االقتصادات العالمّ�ة الُمتقّدمة واحتضان التقنّ�ات الحدیثة �شكل ذ�ي،  ُفَرص التطو�ر  

 واإلشراف على تنفیذها. 

التقنّ�ة، لغا�ات بناء جیل جدید من   .3 للُمساهمة في احتضان الّشر�ات وأصحاب المهارات  وضع الخطط الالزمة 

ل�كو  اإلمارة،  في  المحّل�ة  الرقمّ�ة  الُمستقبل،  المواهب  وتقنّ�ات  �الرقمنة  الُمتعّلقة  التحّد�ات  ُمواجهة  على  قادرًا  ن 

 واإلشراف على تنفیذها. 

تقّدمة، ومنحهم  العمل على استقطاب رجال األعمال والّشر�ات والمواهب العالمّ�ة الُمتخصـِّصة في مجال التقنّ�ة المُ  .4

و�ناء ش�كة عالقات دولّ�ة ومحلّ�ة ُمتخّصصة مع ُرّواد    التسهیالت والحوافز التي ُتشّجُعهم على العمل في اإلمارة،

 األعمال وشر�ات التقنّ�ة وصنادیق التمو�ل الُمتخّصصة. 

 تشج�ع االستثمار في شر�ات التقنّ�ة الُمتقّدمة حول العالم وتمّلك الحصص فیها.  .5

القطاعات الرقمّ�ة واالقتصاد الّرقمي في اإلمارة،  إعداد الّدراسات والُ�حوث والتقار�ر التي ُتعنى بتقی�م وتطو�ر أداء   .6

عو�ات التي ُتواِجُهها، وعرض الّنتائج التي تتوّصل إلیها على الِجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة   وتشخ�ص المشاكل والصُّ

 في األحوال التي تستدعي ذلك.

ة في اإلمارة �ما �كفل تماشیها مع العْولمة  تعز�ز الّشراكات مع الُمؤّسسات العالمّ�ة لوضع إسترات�جّ�ات التنم�ة الرقم�ّ  .7

 الرقمّ�ة الُمستقبلّ�ة، والعمل على توفیر ونقل هذه اإلسترات�جّ�ات للمناطق األقل تنِم�ة حول العالم. 

وضع الخطط والّس�اسات واإلسترات�جّ�ات الالزمة لرسم نهج شامل لُغرف دبي بهدف االستفادة منها في تطو�ر   .8

ر�ادة األعمال والب�انات والّتجارة والُمنافسة والّضرائب والملكّ�ة الفكرّ�ة وغیرها من المجاالت وفي  االقتصاد الّرقمي و 

 ُمختلف الّصناعات. 

وضع الخطط والّدراسات الهادفة لتعز�ز قبول واستخدام األصول الرقمّ�ة القائمة على تقنّ�ة "البلو�شین"، من خالل   .9

الرقمّ�ة في العالم بهدف تطو�ر بیئة ُتعّزز االبتكار واالستثمار في مجال  التعل�م والعمل مع صاِنعي الّس�اسات  

 األُصول والتقنّ�ات الرقمّ�ة. 

العمل على تسر�ع الُخطى و�ذل الُجهود لخلق أفضل بن�ة تحتّ�ة رقمّ�ة في اإلمارة، وتطو�ر الكواِدر الق�ادّ�ة واإلدارّ�ة   .10

لى التعاُمل مع تقنّ�ة المعلومات واالتصاالت والقضا�ا الُمتعلقة �اإلنترنت  والفّن�ة في مجال االقتصاد الّرقمي القادرة ع

التي ُتؤّثر على قطاع االقتصاد الّرقمي محّل�ًا وعالمّ�ًا، �التنسیق و�التعاون مع الُكّل�ات الجامعّ�ة والمعاِهد ومراكز  

 التدر�ب الُمتخّصصة داخل الّدولة وخارجها. 



 

 

للّشر�ا  .11 الّرقمي  التحّول  السوق�ّ دعم  الب�انات  وتحلیل  استخراج  خدمات  وتقد�م  اإلمارة،  في  الوطنّ�ة  لُمختلف  ت  ة 

الِمَهني   التدر�ب  وتوفیر  دبي،  ُغرف  لُعضوّ�ة  الُمنتِسبین  لألعضاء  الّرقمي  االستشاري  الّدعم  وتقد�م  القطاعات، 

 ة لُهم.واالستشارات الِمَهنّ�ة والقانونّ�ة والرقم�ّ 

 الوعي حول أمن الّش�كات والمعلومات.الُمساهمة في نشر  .12

 رفع التناُفسّ�ة الرقمّ�ة للّشر�ات الوطنّ�ة واإلشراف على خطط التحّول الّرقمي فیها.  .13

 إطالق المشار�ع والُمؤتمرات والّدراسات الُمرتِ�طة �االقتصاد الّرقمي.  .14

 قیق أهداف ُغرف دبي. أي مهام أو صالحّ�ات أخرى یتم تكل�ُفها بها من المجلس، تكون ذات عالقة بتح .15

 

 مجالس إدارة الُغرف الّتا�عة 

 ) 14المادة (

  �كون ِلُكل من الُغرف الّتا�عة مجلس إدارة ُمستِقل، یتأّلف من رئ�س ونائٍب للرئ�س وعدد من األعضاء من ذوي  -أ

الُعضوّ�ة في مجالس إدارة الُغرف  الِخبرة والكفاءة واالختصاص، یتم تعیینهم �مرسوم ُ�صِدُره الحاكم، وتكون ُمّدة  

 ) ثالث سنوات قاِبلة للتجدید. 3الّتا�عة (

إذا انتهت مّدة وال�ة مجلس إدارة أي من الُغرف الّتا�عة ولم یتم إعادة تشكیل مجلس اإلدارة أو تعیین مجلس إدارة   - ب

والیته في ُممارسة اختصاصاته إلى  جدید، فإّنه �ستِمر في هذه الحالة مجلس إدارة الُغرف الّتا�عة الذي انتهت ُمّدة  

 أن یتم إعادة تشكیل مجلس اإلدارة أو تعیین مجلس إدارة جدید.

تخضع مجالس إدارة الُغرف الّتا�عة إلشراف المجلس، و�سري �شأن حْو�مة أعمالها الّنظام الذي �عتِمُده المجلس   -ج

 في هذا الشأن. 

ف على تنفیذ اختصاصات الُغرف الّتا�عة الُمقّررة لها �ُموجب هذا  تتوّلى مجالس إدارة الُغرف الّتا�عة ُمِهّمة اإلشرا -د

القانون والقرارات الّصادرة �ُمقتضاه والتشر�عات الّسار�ة في اإلمارة، و�كون لها على وجه الُخصوص الق�ام �المهام  

 والصالحّ�ات التال�ة:

 ا�عة، ورفعها للمجلس العتمادها.ة للُغرف التّ سترات�جّ�ات والُمخّصصات المال�ّ إقرار الّس�اسة العاّمة والخطط واال .1

اإلشراف على تنفیذ الّس�اسة العاّمة الُمعتمدة للُغرف الّتا�عة، وخططها اإلسترات�جّ�ة والتطو�رّ�ة والتشغیلّ�ة، وفقًا  .2

 ألحكام هذا القانون والقرارات الّصادرة �ُموج�ه.

 الخاّصة �الُغرف الّتا�عة.عتماد المشار�ع والبراِمج والُم�ادرات ا  .3



 

 

    اقتراح الُم�ادرات والبراِمج والخطط االقتصادّ�ة والمشروعات االستثمارّ�ة، التي من شأِنها دعم مكانة اقتصاد  .4

الجهات    اإلمارة وتقو�ِته، وز�ادة ُفَرص العمل واالستثمار فیها، ورفعها إلى المجلس إلقرارها تمهیدًا إلحالتها إلى 

 الُحكومّ�ة المعنّ�ة التخاذ القرارات الالزمة �شأِنها. 

التي .5 الُمختِلفة  االقتصادّ�ة  للّشؤون  الُمنّظمة  �الّس�اسات والتشر�عات  الّصلة  المواض�ع والمساِئل ذات    ُمناقشة 

 ُتحال إلى ُغرف دبي من الِجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة و�بداء الرأي �شأِنها.

عمال وتوِص�ات المجالس االستشارّ�ة حول المواض�ع ذات األ�عاد االقتصادّ�ة التي  دراسة ُمقترحات ُمجتمع األ .6

ترتِ�ط �أنِشطِتهم وأعماِلهم و�الّتحد�ات التي ُیواجهونها، ورفع تلك الُمقترحات والتوِص�ات إلى المجلس إلقرارها  

 �شأِنها.  تمهیدًا إلحالتها إلى الِجهات الُحكومّ�ة المعنّ�ة التخاذ القرارات الالزمة

أي مهام أو صالحّ�ات أخرى یتم تكل�ُفها بها من المجلس، تكون ذات عالقة بتحقیق أهداف ُغرف دبي وتمكین   .7

الُغرف الّتا�عة من ُمزاولة اختصاصاتها المُنوطة بها �ُموجب هذا القانون والقرارات الّصادرة �ُمقتضاه والتشر�عات  

 الّسار�ة في اإلمارة. 

 االستشار�ة للُغرف الّتا�عة المجالس 

 ) 15المادة (

، یتأّلف من رئ�س  "المجلس االستشاري"ُ�شّكل في ُ�ل من الُغرف الّتا�عة مجلس ُمعاِون لمجالس إدارتها ُ�سّمى   -أ

مهاّمهم   وتحدید  تعیینهم  یتم  األعمال،  ُمزاولة  في  واالختصاص  والّدرا�ة  الخبرة  ذوي  من  األعضاء  من  وعدد 

 واختصاصاِتهم ونظام عمِلهم وآل�ة عقد اجتماعاِتهم �قرار من المجلس. 

التّ  - ب ا�عة التي ُتعاونها، لیتسّنى لمجالس  ترفع المجالس االستشارّ�ة توِص�اتها وُمقترحاتها إلى مجالس إدارة الُغرف 

 إدارة الُغرف الّتا�عة دراستها والبت فیها وفقًا ألحكام هذا القانون.

 االستشارّ�ة الق�ام �ما یلي: تتوّلى المجالس  -ج

تقد�م الّدعم لمجالس إدارة الُغرف الّتا�عة التي ُتعاونها، من خالل طرح الُم�ادرات وتقد�م المشورة الالزمة �شأن   .1

 خطط عمل ومشار�ع ُغرف دبي والُغرف الّتا�عة.

الُغرف الّتا�عة من االستفادة نقل المعرفة والخبرات التي یتمّتع بها أعضاء المجالس االستشارّ�ة، لغا�ات تمكین   .2

التغّلب   العالمّ�ة، واالستفادة منها في  �الُغرف األخرى واألسواق  الخاّصة  المعلومات والّتجارب والب�انات  من 

 على التحّد�ات والّصعو�ات التي ُتواجه اقتصاد اإلمارة وُمزاولة األعمال فیها.



 

 

رحها الُغرف الّتا�عة، و�ذلك تقد�م الُمقترحات والّتعدیالت  تقد�م الُمقترحات حول المشار�ع والُم�ادرات التي تط .3

أدواتها   وتطو�ر  لإلمارة  الُمضافة  المحّل�ة  والق�مة  واالستثمار  االقتصاد  تعز�ز  شأِنها  من  التي  التشر�عّ�ة 

 االقتصادّ�ة. 

و�ین   .4 الّتا�عة  والُغرف  دبي  بین ُغرف  التواُصل  قنوات  فتح  والّشر�ات  الُمساهمة في  العالم  الُمستثِمر�ن حول 

 والُمؤّسسات العالمّ�ة. 

أي مهام استشارّ�ة أخرى یتم تكل�ُفها بها من المجلس أو من مجالس إدارة الُغرف الّتا�عة، تكون ذات عالقة  .5

 بتحقیق أهداف ُغرف دبي.

 

 ُعضوّ�ة ُغرف دبي

 ) 16المادة (

 

ّخص له من الدائرة �ُمزاولة أي من األنِشطة االقتصادّ�ة الواردة  �جب أن ینتِسب إلى ُعضوّ�ة ُغرف دبي ُ�ل من ُیر  -أ

ة الُمعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن، سواًء �انت هذه األنِشطة تجارّ�ة أو  في دلیل تصن�ف األنِشطة االقتصاد�ّ 

 صناعّ�ة أو زراعّ�ة أو ِمَهِنّ�ة أو خدمّ�ة. 

 مة والقواعد واإلجراءات الُمعتمدة من قبل المجلس في هذا الشأن.�كون االنتساب إلى ُعضوّ�ة ُغرف دبي وفقًا لألنظِ  - ب

�جوز لُغرف دبي إنشاء سجل خاص للُعضوّ�ة الرمزّ�ة للّشر�ات العالمّ�ة الُكبرى، سواًء �انت ُتمارس أعمالها في   -ج

 اإلمارة أو خارجها. 

المشار�ع الُمتناِه�ة الّصغر والمشار�ع الّصغیرة  على الّرغم ِمّما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ُ�ستثنى أصحاب   -د

والِمَهن والِحَرف الیدوّ�ة ال�س�طة الذین یتم تحدیُدُهم �االتفاق مع الدائرة من االنتساب الوجو�ي لُعضوّ�ة ُغرف دبي،  

 و�جوز لُهم االنتساب اخت�ارّ�ًا في حال رغبِتِهم بذلك.

والّصناعّ�ة الُمرّخصة داخل مناطق التطو�ر الخاّصة، والمناطق الُحّرة �ما    �جوز للُمنشآت االقتصادّ�ة والتجارّ�ة    -هـ 

لطات الُمشِرفة   فیها مر�ز دبي المالي العالمي، االنتساب لُعضوّ�ة ُغرف دبي، وذلك �عد الُحصول على ُموافقة السُّ

 على تلك المناطق.

أكثر داخل اإلمارة �اإلضافة إلى مقّره الرئ�س،  إذا زاول الُعضو الُمنتِسب لُعضوّ�ة ُغرف دبي نشاطه في فرع أو   -و

 ف�جب عل�ه أن ُ�سّجل ُ�ل فرع من ُفروِعه لدى ُغرف دبي، وأن �ُضم ُ�ل فرع إلى ُعضوّ�تها. 



 

 

�كون االنتساب إلى ُعضوّ�ة ُغرف دبي إلزامّ�ًا على الّشر�ات التاِ�عة التي ُترّخص تحت اسم تجاري �ختلف عن   -ز

األم، على أن ُ�كتب �جانب االسم الّتجاري في الّرخصة �ِلمة (تا�عة)، وأن تنضم ُ�ل  الّرخصة الرئ�سة للّشر�ة  

 شر�ة تاِ�عة لها إلى ُعضوّ�ة ُغرف دبي.

 

 تعلیق الُعضوّ�ة 

 ) 17المادة (

�جوز للُمدیر العام أو من ُ�فّوُضه تعلیق ُعضوّ�ة أي ُمنتِسب لُعضوّ�ة ُغرف دبي، وِحرماِنه من الُحصول على   -أ

 ا، في أي من الحاالت التال�ة: خدماِته

من تار�خ استحقاِقه بدون ُعذر تقبُله ُغرف    ) ثالثة أشُهر3عدم تجدید الُعضوّ�ة، ودفع الّرسم الّسنوي خالل ( .1

 دبي، مع استمراِره في ُمزاولة الّنشاط.

 ذلك.عدم التعاون في حل الّشكاوى التجارّ�ة المرفوعة ِضّده أمام ُغرف دبي، في حال ُطِلب منه  .2

 تقد�م ُمستندات ُمشتِملة على ب�انات غیر صح�حة إلى ُغرف دبي، أو حجب ُمستندات ُمِهّمة عنها.  .3

على ُغرف دبي إخطار الُعضو �تابّ�ًا �قرار تعلیق ُعضوّ�ته وفقًا لُحكم هذه الماّدة والِحرمان من الُحصول على   - ب

 الخدمات التي ُتقّدمها. 

لدى ُغرف دبي وِحرماِنه من الُحصول على خدماِتها أن یتظّلم �تابّ�ًا لُغرف  �حق للُعضو الذي تم تعلیق ُعضوّ�ته   -ج

دبي من قرار تعلیق الُعضوّ�ة والِحرمان من خدماتها، و�تم البت في هذا التظّلم وفقًا للّنظام الذي �عتِمُده المجلس  

 في هذا الشأن. 

 

 ُسقوط الُعضوّ�ة

 ) 18المادة (

 الُمنتِسب لُغرف دبي �قرار من الُمدیر العام أو من ُ�فّوُضه، في أي من الحاالت التال�ة: تسُقط ُعضوّ�ة   -أ

 إفالس الُعضو الُمنتِسب. .1

 إلغاء الترخ�ص الّصاِدر للُعضو الُمنتِسب من الجهة الُمختّصة. .2

 من خدماِتها.ُثبوت ق�ام الُعضو الُمنتِسب بتقد�م أوراق أو ُمستندات ُمزّورة لُغرف دبي للُحصول على أي  .3



 

 

) ثالث سنوات من تار�خ استحقاِقه، مع االستمرار في ُمزاولة 3عدم تجدید الُعضوّ�ة ودفع الّرسم الّسنوي خالل ( .4

 النشاط بدون ُعذر تقبُله ُغرف دبي. 

 ؤّسسة فردّ�ة ما لم ُ�قّرر الورثة االستمرار فیها. ذا �ان الُعضو الُمنتِسب مُ إوفاة مالك الُمؤّسسة  .5

 ة وتصِفیِتها. حل الّشر� .6

 تزو�ر شهادات ُغرف دبي ووثائقها أو استخدامها بهدف االحت�ال أو استعمالها �شكل یتنافى مع الغرض الذي .7

 ُأصِدرت من أجله.

�جوز إعادة تسجیل الُعضو الذي تسُقط ُعضوّ�ته في ُغرف دبي متى زالت األس�اب التي أّدت إلى ُسقوط الُعضوّ�ة،   -ب

 والّضوا�ط التي ُ�حّددها المجلس في هذا الشأن.وفقًا لألحكام 

 

 الرُّسوم و�دل الخدمات 

 ) 19المادة (

سوم و�دل الخدمات التي ُتقّدمها ُغرف دبي والُغرف الّتا�عة، �استثناء ُرسوم االنتساب إلى ُعضوّ�ة  �عتمد المجلس الرُّ  -أ

�ُموجب قرار �صُدر في هذا الشأن عن رئ�س المجلس  ُغرف دبي وُرسوم إصدار شهادات المنشأ التي یتم اعتمادها  

التنفیذي، وتستوفي ُغرف دبي تلك الرُّسوم و�دل الخدمات من ِقبِلها أو من الجهات الُمخّولة من ِقبِلها، وفقًا للقواعد  

 واإلجراءات التي �عتِمدها المجلس في هذا الشأن.

 ر، و�جوز لُغرف دبي إعفاء الُعضو الُمنتِسب لها من ُرسومُتعتبر الرُّسوم و�دل الخدمات واج�ة الّسداد على الفو  - ب

روط التي �صُدر بتحدیِدها قرار من المجلس في هذا الشأن.   تجدید الُعضوّ�ة أو أي ُجزء منها وفقًا للحاالت والشُّ

 
 

 الجهاز التنفیذي لُغرف دبي 

 ) 20المادة (

ونائب للُمدیر العام، وعدد من الُموّظفین اإلدار�ین والمالیین  یتكّون الجهاز التنفیذي لُغرف دبي من الُمدیر العام   -أ

 والفّنیین. 

 ُ�َعیَّن الُمدیر العام ونائ�ه �قرار ُ�صِدُره المجلس. - ب



 

 

�كون الُمدیر العام مسؤوًال ُم�اشرًة أمام المجلس ومجالس إدارة الُغرف الّتا�عة عن اإلشراف على إدارة ُغرف دبي   -ج

الّتا�عة، وتنفیذ المهام والصالحّ�ات المُنوطة �ه �ُموجب هذا القانون والقرارات الّصادرة �ُمقتضاه والتشر�عات  والُغرف  

أو   تكل�ُفه  یتم  وما  دبي،  لدى ُغرف  بها  المعمول  واللوائح  القرارات واألنِظمة  إلى  �اإلضافة  اإلمارة،  في  الّسار�ة 

 الّتا�عة. تفو�ُضه �ه من المجلس أو مجالس إدارة الُغرف 

ُتناط �الجهاز التنفیذي ُمِهّمة الق�ام �األعمال التشغیلّ�ة لُغرف دبي، وتقد�م الّدعم اإلداري والفّني والمالي لُغرف دبي   -د

 والُغرف الّتا�عة.

ال�شر�ّ    -هـ  الموارد  �ُشؤون  الُمتعّلقة  واألِدّلة  والّس�اسات  واللواِئح  األنِظمة  التنفیذي  الجهاز  مُوّظفي  على  التي تسري  ة 

 هذا الشأن.  �عتِمدها المجلس في

 الموارد المالّ�ة لُغرف دبي

 ) 21المادة (

 تتكّون الموارد المالّ�ة لُغرف دبي ِمّما یلي: 

سوم والبدالت المالّ�ة التي تستوفیها نظیر تقد�م  ُرسوم االنتساب لُعضوّ�ة ُغرف دبي و�صدار شهادات المنشأ، والرُّ  .1

 خدماِتها. 

 استثمار ُغرف دبي ألمواِلها. عواِئد  .2

 سوم و�دل الخدمات التي تتقاضاها الُمؤّسسات والّشر�ات المملو�ة لُغرف دبي. الرُّ  .3

 الِمَنح والِه�ات والتبّرعات والوصا�ا واألوقاف التي ُیوافق علیها المجلس.  .4

 أي موارد أخرى ُ�ِقّرها المجلس. .5

 

 الُموازنة والِحسا�ات والّسنة المالّ�ة 

 ) 22المادة (

�كون لُغرف دبي و الُغرف الّتا�عة والُمؤّسسات والّشر�ات المملو�ة لها ُموازنة سنوّ�ة ُموّحدة ُتعّبر عن حق�قة المر�ز   -أ

 المالي ِلُكل منها.

 الشأن. في هذا  ُتطّبق ُغرف دبي في تنظ�م حسا�اِتها وِسجالِتها أُصول وم�ادئ الُمحاس�ة الدولّ�ة التي �عتِمدها المجلس     -ب



 

 

تبدأ الّسنة المالّ�ة لُغرف دبي في الیوم األول من شهر ینایر، وتنتهي في الیوم الحادي والثالثین من شهر د�سمبر من    -ج

ُكل سنة، على أن تبدأ الّسنة المالّ�ة األولى من تار�خ العمل بهذا القانون وتنتهي في الیوم الحادي والثالثین من شهر  

 التال�ة. د�سمبر من الّسنة 

 

 إدارة أموال ُغرف دبي

 ) 23المادة (

 

وق�امها    -أ أهدافها  تحقیق  �ضمن  الذي  الّنحو  على  فیها  والتصّرف  ونفقاتها  أموالها  إدارة  دبي  ُغرف  تتوّلى 

�االختصاصات المُنوطة بها و�الُغرف الّتا�عة، و�جب أن تكون هذه األموال والّنفقات مشروعة وُمحّددة وُمستحّقة  

 األداء، وأن تكون الُمخّصصات المالّ�ة ُمتوّفرة في ُموازنِتها السنوّ�ة.

تخضع إدارة أموال ُغرف دبي ونظام الِحسا�ات فیها، وُطُرق تحصیل إیراداِتها وُحقوِقها، و��فّ�ة حفظ أمواِلها واإلنفاق   - ب

ة علیها، للقرارات واللوائح المالّ�ة والُمحاسبّ�ة  منها أو التصّرف فیها، وقواِعد استثمارها، وتنظ�م الّرقا�ة المالّ�ة الداخل�ّ 

التي �عتِمدها المجلس في هذا الشأن، على أن تخضع في المسائل التي لم یرد بها نص خاص في هذا القانون أو  

 اللوائح التي �عتِمدها المجلس ألحكام ومعاییر الُمحاس�ة الدولّ�ة في القطاع العام. 

 عاّمة، وال �جوز ألي ِجهة است�فاء أي َدْین أو التزام لها على ُغرف دبي �طر�قة  ُتعتبر أموال ُغرف دبي أمواالً  -ج

وضع الید أو الحجز علیها أو ب�عها �المزاد العلني أو الِح�ازة أو �أي إجراء قانوني آخر، سواًء صدر بذلك الّدْین 

 أو االلتزام ُحكم قضائي من عدِمه.

 

 ُمدّقق الِحسا�ات الخارجي 

 ) 24المادة (

�قوم المجلس في بدا�ة ُ�ل سنة مالّ�ة بتعیین ُمدّقق ِحسا�ات خارجي، من بین الُمدّققین الُمرّخص لُهم �العمل في   -أ

 اإلمارة، وتحدید أتعا�ه السنوّ�ة.

المالّ�ة لُغرف دبي   - ب الّسنة  الق�ام �ُمراجعة ِحسا�ات  ُمِهّمة  الخارجي  ُمدّقق الحسا�ات  والّشر�ات والُمؤّسسات  یتولى 

المملو�ة لها، و�كون له في سبیل ذلك االطالع على جم�ع دفاِترها وِسجالتها وُمستنداتها وطلب الب�انات الالزمة  

 للِق�ام �مهاّمه، و�ذلك التحّقق من موجوداتها والتزاماِتها، وتقد�م تقر�ره الّنهائي إلى المجلس.



 

 

 

 ة التعاون مع ُغرف دبي والُغرف الّتا�ع

 ) 25المادة (

لغا�ات تمكین ُغرف دبي من تحقیق أهدافها والِق�ام �اختصاصاِتها المُنوطة بها �ُموجب هذا القانون والقرارات الّصادرة  

�ُمقتضاه والتشر�عات الّسار�ة في اإلمارة، على الجهات الُحكومّ�ة التعاون التام مع ُغرف دبي والُغرف الّتا�عة، وتزو�دها 

�الب�انات والمعلومات واإلحصائّ�ات والُمستندات التي تطُلبها، والتي تراها الزمة لُمعاونتها في الُمساهمة بتحقیق التنِم�ة  

 االقتصادّ�ة الُمستدامة في اإلمارة. 

 

 الّنقل والحلول 

 ) 26المادة (

 اعت�ارًا من تار�خ العمل بهذا القانون، ُتنقل إلى ُغرف دبي ما یلي:  -أ

 قارات والمنقوالت واألصول واألجِهزة والُمِعّدات واألموال المملو�ة لُغرفة تجارة وِصناعة دبي. ملكّ�ة الع .1

 ُموّظفو ُغرفة تجارة وِصناعة دبي، مع احتفاِظِهم ِ�ُحقوِقِهم الُمكتس�ة. .2

 الُمخّصصات المالّ�ة المرُصودة لُغرفة تجارة وِصناعة دبي في ُموازنتها الّسنو�ة الُمعتمدة.  .3

 ف دبي محل ُغرفة تجارة وِصناعة دبي في ُ�ل ما لها من ُحقوق وما علیها من التزامات. تحل ُغر  - ب

 

 اإللغاءات 

 ) 27المادة (

وتعدیالته الُمشار إل�ه، �ما ُیلغى أي نص في أي تشر�ع آخر إلى المدى الذي    1997) لسنة  8ُیلغى القانون رقم ( -أ

 یتعارض ف�ه وأحكام هذا القانون.

العمل   - ب (�ستمر  المرسوم رقم  �ُموجب  الُمعتمدة  دبي  تجارة وِصناعة  ُغرفة  لسنة  10بُرسوم  إل�ه    1994)  الُمشار 

والقرارات الّصاِدرة �ُمقتضاه، وذلك إلى حین اعتماد قائمة الّرسوم والبدالت المالّ�ة لُغرف دبي من قبل رئ�س المجلس  

 .) من هذا القانون 19التنفیذي أو المجلس وفقًا لُحكم المادة (

الُمشار إل�ه، إلى المدى   1997) لسنة  8�ستمر العمل �اللوائح والقرارات والتعل�مات الّصادرة تنفیذًا للقانون رقم ( -ج

 الذي ال تتعارض ف�ه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حین ُصدور اللوائح والقرارات والتعل�مات التي تِحل محّلها. 



 

 

 إصدار القرارات التنفیذّ�ة 

 ) 28(المادة 

القرارات   المجلس  القانون، ُ�صِدر  التنفیذي �إصدارها وفقًا ألحكام هذا  المجلس  التي �ختص رئ�س  القرارات  �استثناء 

 الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون.

 

 الّنشر والّسر�ان

 ) 29المادة (

 ُینشر هذا القانون في الجر�دة الرسمّ�ة، وُ�عمل �ه من تار�خ نشره.

 

 

راشد آل مكتوم محمد بن   

                                                                                           حاكم دبي

 

 

م2022ینایر  3صدر في دبي بتار�خ    
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