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قائمة القوانين التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
م

القـــــــــانــــــــــــــــــــــون

1

قانون الشركات التجارية رقم ( )8لسنة  1984وتعديالت

2

قانون المعامالت المدنية رقم  5لسنة 1985

3

القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  1985بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات
االستثمارية اإلسالمية.

4

مرسوم رقم ( )1لسنة  1985بإنشاء سمطة المنطقة الحرة في ميناء جبل عمي.

5

قانون رقم ( )2لسنة  1986بشأن األعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل عمي وتعديالته.

6

قرار مجمس الوزراء رقم ( )7لسنة  1986في القواعد التنظيمية لالستثمارات االتحادية.

7

قانون رقم ( )9لسنة  1992بشأن إنشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية في المنطقة الحرة في
ميناء جبل عمي.

8

قانون رقم ( )2لسنة  1992بشأن المصانع الممموكة لمواطني دولة اإلمارات ودول مجمس
التعاون في المنطقة الحرة في ميناء جبل عمي.

9

قرار مجمس إدارة المصرف المركزي رقم ( )94/8 /164بشأن نظام شركات االستثمارات
المصرفية لسنة .1994

11

قانون منطقة دبي الحرة لمتكنولوجيا والتجارة االلكترونية واإلعالم رقم ( )1لسنة 2111
وتعديالته.
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11

القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2111بشأن مؤسسة اإلمارات العقارية.

12

القانون رقم ( )14لسنة  2111بشأن سوق دبي المالي.

13

قانون رقم ( )1لسنة  2111بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (دبي).

14

القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2113بشأن الهيئة االتحادية لمجمارك.

15

قانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2114في شأن المناطق الحرة المالية المناطق الحرة في ميناء
جبل عمى

16

قانون هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسمع رقم ( )4لسنة 2111

17

قانون مركز دبي المالي رقم ( )9لسنة .2114

18

قانون السمطة القضائية في مركز دبي المالي رقم ( )12لسنة 2114

19

قانون المناطق الحرة المالية رقم ( )8لسنة .2114

21

مرسوم اتحادي رقم ( )35لسنة  2114بإنشاء منطقة حرة مالية في إمارة دبي.

21

نظام رقم ( )3لسنة  2116بشأن تحديد مناطق تممك غير المواطنين لمعقارات في إمارات دبي
(دبي)

22

قانون رقم ( )7لسنة  2116بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي (دبي)

23

قانون رقم ( )14لسنة  2117بشأن ،مؤسسة دبي العقارية (دبي)

24

قانون رقم ( )16لسنة  2117بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري (دبي).

25

قانون رقم ( )27لسنة  2117بشأن ممكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.

