
 

 

 

 

  

ن اتحادية   ن محلية  –)قواني   لوائح تنفيذية(  –قرارات  – مراسيم  - قواني 

ي ــــــونــــــانــــالق ىاملنتد  

ن دولة ال مكتبة   ارات العربية المتحدة م قواني 



 
 

 

 

 أوالً: القوانين االتحادية 

 2000الى عام  1980القوانين الصادرة من عام 
 بشأن إصدار قانون العقوبات  1987( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 في شأن تنظيم عالقات العمل   1980( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 في شأن السلطة القضائية االتحادية 1983( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بإصدار قانون املعامالت املدنية  1985( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 في شأن تنظيم مهنة املحاماة 1991( لسنة 23قانون رقم ) اضغط
 بإصدار قانون االثبات في املعامالت املدنية والتجارية 1992( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 بشأن إصدار قانون اإلجراءات املدنية 1992( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 الجزائية  بشأن إصدار قانون اإلجراءات 1992( لسنة 35قانون رقم ) اضغط
 في شأن رد االعتبار 1992( لسنة 36قانون رقم ) اضغط
 في شأن العالمات التجارية  1992( لسنة 37قانون رقم ) اضغط
 2005لسنة  1معدل ملوجب القانون رقم  – 1986لسنة  6في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية )يلغي القانون رقم  1995( لسنة 14قانون رقم ) اضغط

 (2016لسنة  8واملرسوم بقانون رقم  21/2019و  38/2015و  14/2012و  15/2011و 39/2009وقرارات مجلس الوزراء 
 في شأن الحرف البسيطة  1995( لسنة 18قانون رقم ) اضغط
والقانون   3/2003معدل بموجب القانون  – 9/1978في شأن االوسمة وامليداليات والشارات بوزارة الداخلية )يلغي القانون  1995( لسنة 19قانون رقم ) اضغط

4/2009) 
 في شأن األدوية واملستحضرات املستمدة من مصادر طبيعية 1995( لسنة 20قانون رقم ) اضغط
 في شأن السير واملرور 1995( لسنة 21قانون رقم ) اضغط
 ؤثرات العقليةفي شأن مكافحة املواد املخدرة وامل 1995( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
 (4/1973يلغي قرار مجلس الوزراء رقم  – 20/2001في شأن الهيئة العامة للطيران املدني )معدل بموجب القانون  1996( لسنة 4م )قانون رق اضغط
 بشأن اختصاص املحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم 1996( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بشأن انشاء مؤسسة االمارات لإلعالم  1999( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 (21/2016بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية ) معدل بموجب القانون رقم   1999( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
و 2/1982و  8/1977و  7/2007و  6/2006بإصدار قانون املعاشات والتأمينات االجتماعية ) معدل بموجب القانون رقم  1999( لسنة 7قانون رقم ) اضغط

 (19/1984والقرار رقم  14/1974يلغي القانون رقم  – 1/1984و  2/1983و14/1974و3/1998
انون رقم ) اضغط  في شأن انشاء وتنظيم جامعة زايد 1999( لسنة 11ٌ 
 (7/2016ات العربية املتحدة )معدل بموجب القانون في شأن استغالل وحماية وتنمية الثروات املائية الحية في دولة االمار  1999( 23قانون رقم ) اضغط
 (11/2006في شأن حماية البيئة وتنميتها )معدل بموجب القانون  1999( لسنة 24انون رقم )ق اضغط
 في شأن انشاء هيئة تنمية وتوظيف املوارد البشرية الوطنية 1999( لسنة 27قانون رقم ) اضغط
انون رقم ) اضغط  (5/2010والقانون  34/2006الهيئة العامة لألوقاف )معدل بموجب القانون بإنشاء  1999( لسنة 29ٌ 
 (9/2008بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء ) معدل بموجب القانون رقم  1999( لسنة 31قانون رقم ) اضغط
 6/2009والقانون  25/2006والقانون  10/2003في شأن هيئة وسوق االمارات لألوراق املالية والسلع )معدل بموجب القانون  2000( لسنة 4قانون رقم ) اضغط

 (15/2019واملرسوم بقانون 
 في شأن مؤسسة االمارات العقارية 2000ة ( لسن7قانون رقم ) اضغط
 (5/1976في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة )يلغي القانون رقم  2000( لسنة 22قانون رقم ) اضغط

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait.html?val=AL1#Anchor8
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87/UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait.html?val=AL1#Anchor14
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1983-05-26_00003_Kait.html?val=AL1#Anchor15
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait.html?val=AL1#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86/UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait.html?val=AL1#Anchor14
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait.html?val=AL1#Anchor13
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait.html?val=AL1#Anchor14
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait.html?val=AL1#Anchor13
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1/UAE-LC-Ar_1992-06-15_00036_Kait.html?val=AL1#Anchor13
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait.html?val=AL1#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1995-09-19_00014_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9/UAE-LC-Ar_1995-11-20_00018_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%86/00_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_1995-11-20_00019_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1995-11-20_00020_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1/UAE-LC-Ar_1995-11-20_00021_Kait.html?val=AL1#Anchor9
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1995-09-19_00014_Kait.html?val=AL1#Anchor9
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%AC%D9%88%D9%8A/00_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/UAE-LC-Ar_1996-06-15_00004_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1996-06-15_00003_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/00_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/UAE-LC-Ar_1999-01-23_00005_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1999-02-16_00006_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/00_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1999-02-16_00007_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A/00_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/00_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF/UAE-LC-Ar_1999-09-26_00011_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1999-10-17_00023_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/00_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7/UAE-LC-Ar_1999-10-17_00024_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_1999-11-01_00027_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81/UAE-LC-Ar_1999-11-30_00029_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1/UAE-LC-Ar_1999-12-29_00031_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9/UAE-LC-Ar_2000-01-29_00004_Kait.html?val=AL1
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 في شأن إنشاء محاكم استئنافية في إمارة عجمان وإمارة الفجيرة 2000( لسنة 20قانون رقم ) اضغط
 العينفي شأن إنشاء محكمة استئنافية اتحادية في  2000( لسنة 21قانون رقم ) اضغط

 2020الى عام  2001القوانين الصادرة من عام 
 (9/2019رسوم بقانون معدل بموجب امل – 13/1981)يلغي القانون رقم ( في شأن الضمان االجتماعي 2قانون رقم ) اضغط
 في شأن شبكة األلياف البصرية التابعة للقوات املسلحة 2001( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 في شأن مؤسسة االمارات للخدمات  2001( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
 (14/1976يلغي القانون  – 5/2009)معدل بموجب املرسوم بقانون بإنشاء هيئة االمارات للمواصفات واملقاييس  2001( لسنة 28قانون رقم ) اضغط
 (9/2014)معدل بموجب القانون رقم بشأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب  2002( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 (32/2006معدل بموجب القانون  – 40/1992)يلغي القانون  في شأن حقوق املؤلف والحقوق املجاورة 2002لسنة ( 7قانون رقم ) اضغط
 بشأن هيئة الهالل األحمر لدولة االمارات العربية املتحدة 2002( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 (8/2017معدل بموجب القانون رقم  – 114/1995) يلغي القرار الوزاري في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري  2002( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم ومراقبة االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض  2002( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
معدل بموجب القانون  – 44/1992)يلغي القانون في شأن تنظيم وحماية امللكية الصناعية لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية  2002( لسنة 17قانون رقم ) اضغط

31/2006) 
 ن بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع املستوردة من خارج االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاو  2002( لسنة 19قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء صندوق الزكاة 2003( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 بشأن خدمة الضباط بالقوات املسلحة  2004لسنة  (6)قانون رقم  اضغط
 بشأن خدمة األفراد بالقوات املسلحة 2004لسنة  (7)قانون رقم  اضغط
 في شأن املناطق الحرة املالية 2004( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 في شأن التطوع في الدفاع املدني 2004( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 (4/2008) معدل بموجب القانون  في الرقابة على استيراد وتصدير وعبور املاس الخام 2004( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 في شأن مكافحة التستر التجاري  2004( لسنة 17قانون رقم ) اضغط
 (4/2008)معدل بموجب املرسوم بقانون رقم في شأن تنظيم املشاركة في سباقات الهجن  2005ة ( لسن15قانون رقم ) اضغط

 بإنشاء محكمة اتحادية استئنافية في إمارة أم القيوين 2005( لسنة 18قانون رقم ) طاضغ
 (8/2019) معدل بموجب املرسوم بقانون بإصدار قانون األحوال الشخصية  2005( لسنة 28قانون رقم ) اضغط
 في شأن املعامالت والتجارة االلكترونية 2006( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
واملرسوم بقانون   3/2017واملرسوم بقانون  9/2015)معدل بموجب القانون السجل السكاني وبطاقة الهوية في شأن نظام  2006( لسنة 9قانون رقم ) اضغط

12/2019) 
 في شأن انشاء املجلس االعلى لألمن الوطني  2006( لسنة 17قانون رقم ) اضغط
 (3/1979)يلغي القانون بشأن الدفاع املدني  2006( لسنة 23قانون رقم ) اضغط
 (7/2011) معدل بموجب القانون في شأن حماية املستهلك  2006( لسنة 24قانون رقم ) اضغط
 (14/2009)معدل بموجب القانون في شأن حقوق املعاقين  2006( لسنة 29قانون رقم ) اضغط
 (1/2017)معدل بموجب املرسوم بقانون بشأن شركات االمن الخاصة  2006( لسنة 37رقم ) قانون  اضغط
 في شأن مكافحة جرائم االتجار بالبشر  2006( لسنة 51قانون رقم ) اضغط
 ئيةبشأن التعاون القضائي الدولي في املسائل الجنا 2006 لسنة 39 قانون  اضغط
 في شأن التعاون القضائي الدولي في املسائل الجنائية 2006( لسنة 39قانون رقم ) اضغط
 (12/2009)معدل بموجب القانون ستحداث وانتاج وتخزين واستعمال االسلحة الكيميائية في شأن حظر ا 2006( لسنة 40قانون رقم ) اضغط
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 (1/2015) معدل بموجب القانون في شأن مكافحة جرائم االتجار بالبشر  2006( لسنة 51قانون رقم ) اضغط
 في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة االمارات لإلعالم 2007( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 5/2012والقانون    15/2012ء  معدل بموجب قرا مجلس الوزرا  –  9/1984)يلغي القانون  في شأن انشاء هيئة التامين وتنظيم اعماله    2007( لسنة  6قانون رقم ) اضغط

 (3/2018ولقانون  28/2015وقرار مجلس الوزراء 
 بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة  2007( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 بإمارة الشارقة بشأن إنشاء محكمة اتحادية استئنافية في مدينة خورفكان  2007( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 ( 9/1973)يلغي القانون رقم  في شأن تنظيم االنتفاع باملساكن الحكومية 2007( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 (44/2014الوزراء    وقرار مجلس  12/2008)معدل بموجب املرسوم بقانون رقم  بشأن السلع الخاضعة لرقابة االستيراد والتصدير    2007( لسنة  13قانون رقم ) اضغط
 (2016لسنة  18)معدل بموجب القانون رقم في شأن الرفق بالحيوان  2007( لسنة 16قانون رقم ) اضغط
 (6/1974)يلغي القانون رقم في شأن الجمعيات واملؤسسات األهلية ذات النفع العام  2008( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 (12/2017والقانون  1/2014)معدل بموجب القانون بشأن األرشيف الوطني  2008( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 في شأن ترخيص مراكز االخصاب بالدولة 2008( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 في شأن املدخالت واملنتجات العضوية  2009( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 (9/2016والقانون  11/2014معدل بموجب القانون  – 3/1980)يلغي القانون بشأن األوسمة وامليداليات والشارات العسكرية  2009( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 (48/2017معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  – 10/1999)يلغي القانون رقم بشأن برنامج الشيخ زايد لإلسكان  2009( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 بشأن االحكام العرفية  2009( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 ة التبغفي شأن مكافح 2009( لسنة 15قانون رقم ) اضغط
 (12/1977ويعدل القانون  5/2000)يلغي القانون في شأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء  2009( لسنة 16قانون رقم ) اضغط
 األصناف النباتية الجديدة في شأن حماية  2009( لسنة 17قانون رقم ) اضغط
 (6/1975)يلغي القانون رقم في شأن تنظيم قيد املواليد والوفيات  2009( لسنة 18قانون رقم ) اضغط
 بشأن املعلومات االئتمانية  2010( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
وتعديالته  3/1982)يلغي القانون رقم بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديالته  1982( لسنة 3بإلغاء القانون االتحادي رقم ) 2011( لسنة 3قانون رقم ) اضغط

 (13/2002والقانون  12/2002والقانون  15/1991والقانون  12/1988بموجب القانون 
 (7/1976)يلغي القانون رقم بإعادة تنظيم ديوان املحاسبة  2011( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 في شأن النقل البري  2011( لسنة 9قانون رقم ) اضغط

 بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الحصن بإمارة الشارقة 2011( لسنة 10قانون رقم ) طاضغ
 (13/2009)يلغي القانون رقم  في شأن إنشاء الهيئة االتحادية للصحة 2009لسنة  13القانون االتحادي رقم  بإلغاء 2011( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 في شأن رعاية األطفال مجهولي النسب  2012( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
 نافسةفي شأن تنظيم امل 2012( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012( لسنة 5ون رقم )قان اضغط
 (9/1981)يلغي القانون رقم   تنظيم مهنة الترجمةفي شأن  2012( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
 (8/1974)يلغي القانون رقم  في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية 2012( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة 2012( لسنة 8ن رقم )قانو  اضغط
 (9/2017معدل بموجب املرسوم بقانون  – 22/1991)يلغي القانون رقم بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل  2013( لسنة 4انون رقم )ق اضغط
 العنيفبإنشاء املركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف  2013( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 (2017لسنة  275ر الوزاري رقم )معدل بموجب القرابشأن الوقاية من األمراض الحيوانية املعدية والوبائية ومكافحتها  2013( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 في شأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 2013( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
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https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86/00_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86/UAE-LC-Ar_2009-05-18_00010_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9/00_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2009-12-06_00011_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6/00_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A/UAE-LC-Ar_2009-12-22_00015_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/00_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2009-12-31_00016_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/00_%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2009-12-31_00017_Kait.html?val=AL1#Anchor11
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2009-12-31_00018_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2010-10-07_00006_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/00_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7/UAE-LC-Ar_2011-03-13_00003_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A/00_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/00_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86/00_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86/UAE-LC-Ar_2011-07-06_00008_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%8A/00_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87/UAE-LC-Ar_2011-07-06_00009_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7/UAE-LC-Ar_2011-07-06_00010_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7/UAE-LC-Ar_2011-07-06_00010_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7/UAE-LC-Ar_2011-07-06_00010_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6/00_%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/UAE-LC-Ar_2011-11-09_00011_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/MainPdfFromLaw.aspx?val=uae-og_2009-00-00_00013_kait,AL1,%u0627%u0644%u0642%u0627%u0646%u0648%u0646%20%u0627%u0644%u0627%u062A%u062D%u0627%u062F%u064A%20%u0631%u0642%u0645%2013%20%u0644%u0633%u0646%u0629%202009%u0645||%u0627%u0644%u0642%u0627%u0646%u0648%u0646%0A%u0627%u0644%u0627%u062A%u062D%u0627%u062F%u064A%20%u0631%u0642%u0645%0A13%0A%u0644%u0633%u0646%u0629%0A2009%u0645&np=undefined&lmp=undefined
https://elaws.moj.gov.ae/MainPdfFromLaw.aspx?val=uae-og_2009-00-00_00013_kait,AL1,%u0627%u0644%u0642%u0627%u0646%u0648%u0646%20%u0627%u0644%u0627%u062A%u062D%u0627%u062F%u064A%20%u0631%u0642%u0645%2013%20%u0644%u0633%u0646%u0629%202009%u0645||%u0627%u0644%u0642%u0627%u0646%u0648%u0646%0A%u0627%u0644%u0627%u062A%u062D%u0627%u062F%u064A%20%u0631%u0642%u0645%0A13%0A%u0644%u0633%u0646%u0629%0A2009%u0645&np=undefined&lmp=undefined
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8/UAE-LC-Ar_2012-05-24_00001_Kait.html?val=AL1#Anchor14
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9/UAE-LC-Ar_2012-10-10_00004_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2012-08-13_00005_MarKait.html?val=AL1#Anchor11
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86/UAE-LC-Ar_2012-10-10_00006_Kait.html?val=AL1#Anchor15
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1/UAE-LC-Ar_2012-10-10_00007_Kait.html?val=AL1#Anchor14
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7/UAE-LC-Ar_2012-10-10_00008_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/UAE-LC-Ar_2013-06-06_00004_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81/UAE-LC-Ar_2013-10-21_00007_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/MainArabicLawFromLaw.aspx?val=UAE-LC-Ar_2013-10-21_00008_Kait.html,AL1,&np=undefined&lmp=undefined
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2013-11-26_00009_Kait.html?val=AL1


 
 

 

 بشأن املشاريع واملنشآت الصغيرة واملتوسطة  2014( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 بشأن انشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة  2014( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 13واملرسومين  2015لسنة  15والقرار  2016لسنة  6معدل بموجب القرار  2006لسنة  28)يلغي القانون رقم في شأن الخدمة الوطنية واالحتياطية  2014( لسنة 6قانون رقم ) اضغط

 (2019لسنة  27و 2017لسنة 
 (2004لسنة  1)يلغي املرسوم رقم  في شأن مكافحة الجرائم االرهابية 2014( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 في شأن امن املنشآت والفعاليات الرياضية 2014( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 (2019لسنة  14معدل بموجب املرسوم  – 1995لسنة  22)يلغي القانون رقم ت بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابا 2014( لسنة 12قانون رقم ) اضغط
 (1981لسنة  27)يلغي القانون رقم في شأن مكافحة االمراض السارية  2014( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
 (2018لسنة  7و  2017لسنة 18معدل بموجب املرسومين  – 1994لسنة  8)يلغي القانون رقم بشأن الشركات التجارية  2015( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 (1996لسنة  2) يلغي القانون رقم  في شأن املنشآت الصحية الخاصة  2015( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 في شأن مكافحة املواد املحظورة في محال رياضة سباقات الخيل والفروسية  2015( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 (2003لسنة  1) يلغي القانون رقم بشأن الهيئة االتحادية للجمارك  2015( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 بشأن سالمة الغذاء 2015( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 في الرقابة على االتجار في األحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها 2015( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة" 2016( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بشأن االوسمة وامليداليات الدبلوماسية  2016( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 في شأن تنظيم واختصاصات املجلس الوطني لإلعالم 2016( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 (2005لسنة  32و  1978لسنة  8)يلغي القوانين ارقام بشأن الرسوم القضائية أمام املحاكم االتحادية  2016( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 في شأن انشاء مركز االمارات للتحكيم الرياض ي 2016( لسنة 16قانون رقم ) اضغط
 (1999لسنة  26)يلغي القانون رقم بإنشاء مراكز التوفيق واملصالحة في املنازعات املدنية والتجارية  2016( لسنة 17قانون رقم ) اضغط
 في شأن مكافحة الغش التجاري  2016( لسنة 19قانون رقم ) اضغط
 لدين 2016( لسنة 20قانون رقم ) اضغط

ً
 في شأن رهن األموال املنقولة ضمانا

 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2016( لسنة 22قانون رقم ) اضغط
 بشأن مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 2017( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
 شأن اإلجراءات الضريبية في 2017( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 بشأن عمال الخدمة املساعدة  2017( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 في شأن االثار  2017( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 بشأن تداول املواد البترولية 2017( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
 املراكز الخاصة لتحفيظ القران الكريم( في شأن 1قانون رقم ) اضغط
 ( في شأن تنظيم ورعاية املساجد 4قانون رقم ) اضغط
 بشأن الوقف 2018( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 بشأن التحكيم  2018( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
 في شأن التأجير التمويلي 2018لسنة  8قانون رقم  اضغط
 في شأن مكافحة التسول  2018( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 نتجاتفي شأن سالمة امل 2018( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 في شأن العمل التطوعي 2018( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 في شأن استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت في املجاالت الصحية 2019لسنة  2قانون رقم  اضغط

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/00_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A/UAE-LC-Ar_2014-03-04_00002_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7/UAE-LC-Ar_2014-03-04_00005_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2014-05-28_00006_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/UAE-LC-Ar_2014-08-20_00007_Kait.html?val=AL1#Anchor10
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86/UAE-LC-Ar_2014-10-26_00008_Kait.html?val=AL1#Anchor10
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%82%D9%82%D9%88%D9%86/UAE-LC-Ar_2014-11-20_00012_Kait.html?val=AL1#Anchor13
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6/00_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6/UAE-LC-Ar_2014-11-20_00014_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9/UAE-LC-Ar_2015-03-25_00002_Kait.html?val=AL1#Anchor11
https://elaws.moj.gov.ae/MainArabicLawFromLaw.aspx?val=UAE-LC-Ar_2015-03-25_00004_Kait.html,AL1,&np=undefined&lmp=undefined
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/00_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2015-03-25_00007_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83/UAE-LC-Ar_2015-07-21_00008_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/00_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9/00_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/UAE-LC-Ar_2015-11-03_00010_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9/UAE-LC-Ar_2015-11-03_00011_Kait.html?val=AL1#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9/00_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/UAE-LC-Ar_2016-03-08_00003_Kait.html?val=AL1#Anchor11
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%B3%D9%84%D9%83%20%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%88%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A/00_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2016-05-08_00005_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/00_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/UAE-LC-Ar_2016-05-23_00011_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/UAE-LC-Ar_2016-05-23_00013_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A/UAE-LC-Ar_2016-10-16_00016_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2016-10-16_00017_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/UAE-LC-Ar_2016-12-12_00019_Kait.html?val=AL1#Anchor13
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B1%D9%87%D9%86/UAE-LC-Ar_2016-12-12_00020_Kait.html?val=AL1#Anchor10
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9/UAE-LC-Ar_2016-12-12_00022_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/UAE-LC-Ar_2017-04-16_00001_Kait.html?val=AL1#Anchor8
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00007_Kait.html?val=AL1#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00011_Kait.html?val=AL1#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%86%D9%81%D8%B7/00_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00014_Kait.html?val=AL1#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81/UAE-LC-Ar_2018-02-18_00001_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81/UAE-LC-Ar_2018-04-25_00004_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81/UAE-LC-Ar_2018-05-03_00005_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait.html?val=AL1
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1%2B%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A.pdf
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86/UAE-LC-Ar_2018-12-18_00009_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/UAE-LC-Ar_2018-12-18_00010_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A/UAE-LC-Ar_2018-12-18_00013_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/00_%D8%A7%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2019-02-06_00002_Kait.html?val=AL1


 
 

 

 (1975لسنة 7) يلغي القانون رقم   في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري  2019لسنة  5قانون رقم  اضغط

 قوانين إمارة أبو ظبي 

 اضغط 

 

 

 )الجزء األول(  2009قوانين ومراسيم وقرارات عام  

 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد املدنية إلمارة أبو ظبي  2000( لسنة 2بتعديل بعض احكام القانون رقم ) 2009( لسنة 7قانون رقم )

 أبو ظبي لألوراق املاليةفي شأن انشاء سوق  2000( لسنة 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2009( لسنة 8قانون رقم )

 مراسيم  

 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة االتحاد للطيران 2009( لسنة 5مرسوم اميري رقم )

 في شأن تعيين ممثل للحاكم في املنطقة الغربية 2009( لسنة 6مرسوم اميري رقم )

 رئيس املجلس التنفيذي   – قرارات ولي العهد 

 بإنشاء املكتب التنفيذي باألمانة العامة للمجلس التنفيذي  2009( لسنة 31قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين عضو بمجلس إدارة مجلس أبو ظبي للتوطين 2009( لسنة 32قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 بشأن الغاء لجنة املتابعة وتوحيد املبادئ في املنازعات االيجارية 2009( لسنة 33املجلس التنفيذي رقم )قرار رئيس 

 في شان إحالة مدير تنفيذي بدائرة املالية للتقاعد  2009( لسنة 34قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 واختصاصات لجنة االشراف على مشروع قطار نقل الركاب والبضائع بشأن إعادة تشكيل 2009( لسنة 35قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين مدير تنفيذي بدائرة النقل  2009( لسنة 36قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 قرارات األمين العام للمجلس التنفيذي  

 الزراعة الي جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بشأن تشميل لجنة لنقل قطاع  2009( لسنة 10قرار األمين العام رقم )

 بشأن إضافة عضوين الي لجان فض املنازعات االيجارية 2009( لسنة 13قرار األمين العام رقم )

 تعاميم 

 بشأن القاب رئيس املجلس الوطني االتحادي وأعضاء املجلس الوطني  2009( لسنة 4تعميم رقم )

 2009( لسنة 5تعميم رقم )

 2009( لسنة 6تعميم رقم )

 )الجزء الثاني( 2009قوانين ومراسيم وقرارات عام   

 اضغط

 مراسيم 

 في شأن تعيين ممثل للحاكم في املنطقة الغربية 2009( لسنة 6مرسوم اميري رقم )

 رئيس املجلس التنفيذي  – قرارات ولي العهد 

 في شأن اشاء قطاع اإلدارة العامة باألمانة العامة للمجلس التنفيذي 2009( لسنة 37قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين امين عام مساعد لقطاع اإلدارة العامة باألمانة العامة للمجلس التنفيذي  2009( لسنة 38املجلس التنفيذي رقم )قرار رئيس 

 في شأن الغاء لجنة املشاريع العامة  2009( لسنة 39قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 بشأن لجنة تنمية املنطقة الشرقية 2008( لسنة 66بعض احكام القرار رقم ) في شأن تعديل 2009( لسنة 40قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تشكيل لجنة لتخصيص األراض ي واملساكن الشعبية للمواطنين والتصرف فيها 2009( لسنة 41قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 إدارة البيئة والصحة والسالمة إلمارة أبو ظبي في شأن نظام  2009( لسنة 42قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن انشاء مركز أبو ظبي للمساكن وتطوير املرافق الخدمية 2009( لسنة 43قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس ابو ظبي للتوطين  2009( لسنة 45قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين ندير عام مركز أبو ظبي للمساكن وتطوير املرافق الخدمية 2009( لسنة 46رئيس املجلس التنفيذي رقم )قرار 

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6/00_%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2019-04-30_00005_Kait.html?val=AL1
https://www.ecouncil.ae/ar/Official-Gazette/Documents/Arabic-2009/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%202009%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%86%201%20%D8%A7%D9%84%D9%89%2038.pdf
https://www.ecouncil.ae/ar/Official-Gazette/Documents/Arabic-2009/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%202009%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%86%201%20%D8%A7%D9%84%D9%89%2031.pdf


 
 

 

 في شأن تشكيل مجلس إدارة مركز أبو ظبي للمساكن وتطوير املرافق الخدمية 2009( لسنة 47قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين مديرين تنفيذين بدائرة الشؤون البلدية  2009( لسنة 48)قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم 

 بلدية العين  –في شأن تعيين مدير تنفيذي بدائرة الشؤون البلدية  2009( لسنة 49قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 لقروض واملساكن الخاصة للمواطنين للتقاعدفي شأن إحالة املدير التنفيذي لهيئة ا 2009( لسنة 50قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 قرارات األمين العام للمجلس التنفيذي  

 بشأن تشكيل لجنة التدقيق الداخلي باألمانة العامة للمجلس التنفيذي  2009( لسنة 15قرار األمين العام رقم )

 ممثل االمارة بشأن إدارة سوق العمل بالدولة بشأن تشكيل فريق عمل للتنسيق مع  2009( لسنة 16قرار األمين العام رقم )

 تعاميم

 لكافة الدوائر واملؤسسات الحكومية في االمارة بشأن تقرير ربع سنوي لألداء املالي للدوائر واملؤسسات والهيئات الحكومية 2009( لسنة 7تعميم رقم )

 )الجزء الثالث(  2009قوانين ومراسيم وقرارات عام   

 اضغط

 في شأن تنظيم قطاع املاء والكهرباء في امارة أبو ظبي  1998( لسنة 2م )بتعديل بعض احكام القانون رق  2009( لسنة 9قانون رقم )

 في شأن انشاء كلية االمارات للتطوير التربوي  2007( لسنة 17بتعديل بعض احكام القانون رقم ) 2009( لسنة 10قانون رقم)

 بإنشاء وتنظيم معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب املنهي  2007( لسنة 25بتعجيل بعض احكام القانون رقم ) 2009( لسنة 11قانون رقم )

 بتأسيس شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي 2005( لسنة 17ل بعض احكام القانون رقم )بتعجي 2009( لسنة 12قانون رقم )

في شأن صندوق خليفة لدعم وتطوير املشاريع الصغيرة واملتوسطة في إمارة  2005( لسنة 14بتعديل بعض احكام القانون رقم ) 2009( لسنة 13قانون رقم )

 أبو ظبي 

 مراسيم  

 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبو ظبي   2009( بسنة 7مرسوم اميري رقم )

 رئيس املجلس التنفيذي  – قرارات ولي العهد 

 في شأن إحالة مدير تنفيذي بدائرة املالية للتقاعد  2009( لسنة 52قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين مدير عام جهاز حماية املنشآت واملرافق الحيوية  2009( لسنة 53قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن مكافأة أعضاء مجلس إدارة معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب املنهي   2009( لسنة 54قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

في شأن نقل تبعية قسم ضبط املصايد والبيئة البحرية من هيئة البيئة ابوظبي الي جهاز املنشآت   2009( لسنة 55ذي رقم )قرار ولي العهد رئيس املجلس التنفي

 واملرافق الحيوية

 2009لعام في شأن تشكيل لجنة لألشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي  2009( لسنة 56قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 قرارات األمين العام للمجلس التنفيذي  

 بإضافة عضوين الي لجنة املشتريات 2009( لسنة 17قرار اداري رقم )

 بتشكيل فريق عمل ملراجعة برامج الدعم الحكومي في مجال الرعاية االجتماعية 2009( لسنة 18قرار األمين العام للمجلس التنفيذي رقم )

 التعاميم

 2009( لسنة 8م رقم )تعمي

 بشأن قطاع اإلدارة العامة باألمانة العامة للمجلس التنفيذي 2009( لسنة 9تعميم رقم )

 بشأن نقل اختصاصات دائرة الخدمة املدنية الي قطاع اإلدارة العامة باألمانة العامة للمجلس التنفيذي  2009( لسنة 10تعميم رقم )

 )الجزء الرابع(  2009قوانين ومراسيم وقرارات عام   

 اضغط

 دنيةبشأن الغاء دائرة الخدمة امل 2009( لسنة 14قانون رقم )

 مراسيم 

 في شأن تعيين وكيل ديوان ممثل الحاكم في املنطقة الغربية 2009( لسنة 8مرسوم امير رقم )

https://www.ecouncil.ae/ar/Official-Gazette/Documents/Arabic-2009/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%202009%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
https://www.ecouncil.ae/ar/Official-Gazette/Documents/Arabic-2009/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%202009%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf


 
 

 

 في شأن تعيين قضاة مساعدين 2009( لسنة 9مرسوم اميري رقم )

 رئيس املجلس التنفيذي  – قرارات ولي العهد 

 شأن تعيين مدراء تنفيذين ببلدية املنطقة الغربية بإمارة أبو ظبي في  2009( لسنة 57قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن إعادة تشكيل لجنة توزيع وتخطيط املناطق املناسبة للعزب  2009( لسنة 58قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 املالية للتقاعد في شأن إحالة مدير تنفيذي بدائرة  2009( لسنة 59قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تشكيل مجلس إدارة مركز خدمات املزارعين بإمارة أبو ظبي  2009( لسنة 60قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية 2009( لسنة 61قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين مستشار للرئيس األعلى ملؤسسة التنمية االسرية 2009( لسنة 62قرار ولي العهد رقم )

   1في شأن اللجنة األمنية العليا لسباقات الفورميال  2009( لسنة 63قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن مشروع السوق املركزي  2009( لسنة 64قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 التعاميم  

 بشأن الدوام الرسمي في شهر رمضان 2009( لسنة 11تعميم رقم )

 )الجزء الخامس(  2009قوانين ومراسيم وقرارات عام   

 اضغط

 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال الخيرية 2007( لسنة 20بتعديل القانون رقم ) 2009( لسنة 15رقم )قانون 

 مراسيم 

 في شأن تعيين مدير عام ملؤسسة خليفة بن زايد الخيرية  2009( لسنة 10مرسوم اميري رقم )

 في شأن تعيين مدير تنفيذي بمؤسسة خليفة بن زايد الخيرية 2009( لسنة 11مرسوم اميري رقم )

 رئيس املجلس التنفيذي  – قرارات ولي العهد 

 في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي  2009( لسنة 65قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن مكافأة مجلس إدارة مركز أبو ظبي للمساكن وتطوير املرافق الحيوية  2009( لسنة 66قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تكليف مجلس أبو ظبي للتعليم بالقيام بمهام مجلس أمناء كلية االمارات للتطوير التربوي  2009( لسنة 67قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تكليف مجلس أبو ظبي للتعليم بالقيام بمهام مجلس إدارة معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب املنهي  2009( لسنة 68قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 أبو ظبي  -في شأن تشكيل لجنة لتأسيس فرع لجامعة محمد الخامس  2009( لسنة 69قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 التعاميم  

 في شأن خطة عمل وخارطة طريق لكل دائرة وجهة حكومية 2009( لسنة 12تعميم مرقم )

 بشأن بيانات موظفي العقود الخاصة 2009( لسنة 13تعميم رقم )

 بشأن عطلة عيد الفطر املبارك  2009( لسنة 14تعميم رقم )

 السادس( )الجزء  2009قوانين ومراسيم وقرارات عام   

 اضغط

 في شأن تنظيم اعمال البناء  1983( لسنة 4بتعديل بعض احكام القانون رقم ) 2009( لسنة 16قانون رقم )

 بشأن حماية مناطق السالمة املقامة حول املنشآت والتركيبات البترولية والجزر االصطناعية في املناطق البحرية إلمارة ابة ظبي  2009( لسنة 17قانون رقم )

 بشأن تنظيم مواقف املركبات في أبو ظبي  2009( لسنة 18قانون رقم )

 رئيس املجلس التنفيذي  – قرارات ولي العهد 

 في شأن حظر اإلعالن عن التبغ ومنتجاته في امارة ابوظبي  2009( لسنة 70قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 شأن رسوم خدمات شبكة التترا بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي في  2009( لسنة 71قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن مكافأة مجلس إدارة مجلس أبو ظبي للتوطين 2009( لسنة 72قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 بشأن تعيين عضو بمجلس أمناء جائزة خليفة التربوية 2009( لسنة 73قرار ولي العهد رقم )

https://www.ecouncil.ae/ar/Official-Gazette/Documents/Arabic-2009/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%202009%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%86%201%20%D8%A7%D9%84%D9%89%2032.pdf
https://www.ecouncil.ae/ar/Official-Gazette/Documents/Arabic-2009/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%202009%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf


 
 

 

 في شأن إعادة تشكيل لجنة تمويل املباني التجارية 2009( لسنة 74املجلس التنفيذي رقم )قرار رئيس 

 )الجزء السابع(  2009قوانين ومراسيم وقرارات عام   

 اضغط

 بإنشاء مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون القصر 2009( لسنة 19قانون رقم )

 مراسيم 

 بإعالن منطقة الياسات محمية بحرية  2005( لسنة 33بتعديل بعض احكام املرسوم االميري رقم ) 2009( لسنة 12مرسوم اميري رقم )

 بشأن تعيين مدير عام بلدية مدينة العين بإمارة أبو ظبي  2009( لسنة 13مرسوم اميري رقم )

 رئيس املجلس التنفيذي  – قرارات ولي العهد 

 بشأن تعديل مدة عقود ايجار األماكن 2009( لسنة 75س املجلس التنفيذي رقم )قرار رئي

 بشأن تشكيل لجنة لدراسة االيعاد االقتصادية واالجتماعية للتنظيم القانوني لعقود االيجار 2009( لسنة 76قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 شأن تخصيص قطعة ارض لشركة ابوظبي للمطارات واعتبارها منطقة استثمارية )عاشرة(في  2009( لسنة 77قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين مدراء تنفيذيين بديوان ممثل الحاكم في املنطقة الغربية 2009( لسنة 80قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 اإلسالمية  في شأن مدير عام دار زايد للثقافة 2009( لسنة 81قرار ولي العهد رقم )

 في شأن نقل مدير عام بلدية مدينة العين بإمارة ابوظبي الي ديوان ولي العهد 2009( لسنة 82قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تعيين نائب األمين العام للمجلس التنفيذي 2009( لسنة 83قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 تعاميم 

 بشأن عطلة عيد األضحى املبارك والعيد الوطني للدولة  2009( لسنة 15تعميم رقم )

 )الجزء الثامن(  2009قوانين ومراسيم وقرارات عام   

 اضغط 

 في شأن تأسيس شركة ابوظبي للدائن البالستيكية املحدودة )يروج( 1997( لسنة 7ل بعض احكام القانون رقم )بتعدي 2009( لسنة 20قانون رقم )

 في شأن إنشاء مؤسسة االمارات للطاقة النووية  2009( لسنة 21قانون رقم )

 مراسيم  

 املنطقة الغربيةفي شأن تعيين مدير مكتب ممثل الحاكم في  2009( لسنة 14مرسوم اميري رقم )

 رئيس املجلس التنفيذي  – قرارات ولي العهد 

 في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير املشاريع  2009( لسنة 85قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 ة بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة االمارات للطاقة النووي 2009( لسنة 86قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 في شأن تشكيل لجنة لوضع وتنفيذ االستراتيجية املائية والزراعية بإمارة ابوظبي 2009( لسنة 87قرار رئيس املجلس التنفيذي رقم )

 ثانياً : مراسيم بقوانين اتحادية  
 بشأن االفالس 2016( لسنة 9مرسوم بقانون رقم ) اضغط
 بشأن اإلفالس 2016لسنة  9بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم  2019لسنة  23مرسوم بقانون اتحادي رقم  اضغط
 ويل اإلرهاب وتمويل املنظمات غير املشروعةفي شأن مواجهة غسيل األموال ومكافحة تم 2018( لسنة 20مرسوم بقانون رقم ) اضغط
 بشأن االستثمار األجنبي املباشر 2018( لسنة 19مرسوم بقانون رقم ) اضغط
 بشأن األسلحة والذخائر واملتفجرات والعتاد العسكري واملواد الخطرة 2019( لسنة 17رقم ) مرسوم بقانون  اضغط
 في شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واالنسجة البشرية 2016( لسنة 5مرسوم بقانون رقم ) اضغط
 في شأن مكافحة التمييز والكراهية 2015( لسنة 2مرسوم بقانون رقم ) اضغط
 بشأن املسؤولية الطبية 2016( لسنة 4مرسوم بقانون رقم ) اضغط
 في شأن ضريبة القيمة املضافة 2017( لسنة 8مرسوم بقانون رقم ) اضغط
 املنشآت واألنشطة املاليةفي شأن املصرف املركزي وتنظيم  2018( لسنة 14مرسوم بقانون رقم ) اضغط

https://www.ecouncil.ae/ar/Official-Gazette/Documents/Arabic-2009/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%202009%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%861%20%D8%A7%D9%84%D9%89%2040.pdf
https://www.ecouncil.ae/ar/Official-Gazette/Documents/Arabic-2009/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%202009%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3/UAE-LC-Ar_2016-09-07_00009_Marit.html?val=AL1#Anchor15
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%202016%20%D8%B1%D9%82%D9%85%209.pdf
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81/00_%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84/UAE-LC-Ar_2018-09-23_00020_Markait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-09-23_00019_Markait.html?val=AL1#Anchor14
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2019-08-29_00017_Markait.html?val=AL1#Anchor14
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2016-08-02_00005_Markait.html?val=AL1#Anchor13
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81/UAE-LC-Ar_2015-07-15_00002_Markait.html?val=AL1#Anchor13
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6/00_%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2016-08-02_00004_Markait.html?val=AL1#Anchor14
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-08-23_00008_Markait.html?val=AL1#Anchor15
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-09-23_00014_Markait.html?val=AL1


 
 

 

 بشأن اإلعسار 2019( لسنة 19مرسوم بقانون اتحادي رقم ) اضغط
 في شأن املالية العامة 2019( لسنة 26مرسوم بقانون اتحادي رقم ) اضغط
 لدين 2016لسنة  20أحكام القانون االتحادي رقم بتعديل بعض  2019لسنة  24مرسوم بقانون اتحادي رقم  اضغط

ً
 في شان رهن األموال املنقولة ضمانا

 في شأن األمالك العقارية للحكومة االتحادية ،2018( لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم ) اضغط
 في شأن الضريبة االنتقائية 2017( لسنة 7مرسوم بقانون اتحادي رقم ) اضغط
 للضرائببشأن الهيئة االتحادية  2016( لسنة 13مرسوم بقانون اتحادي رقم ) اضغط

: قوانين إمارة دب 
ً
 ي  ـــــــــثانيا

 2000الي  1990وانين الصادرة من عام الق 

 بإنشاء دائرة املالية 1995( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
  2005الي  2000القوانين الصادرة من عام  
 بشأن النيابة العامة 1992( لسنة 8بتعديل القانون رقم ) 1995( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 في شأن اإلجراءات املدنية أمام املحاكم في إمارة دبي 1992( لسنة 11بتنفيذ القانون االتحادي رقم ) 1992( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 املحاكم في إمارة دبيفي شأن اإلجراءات الجزائية أمام  1992( لسنة 35بتنفيذ القانون االتحادي رقم ) 1992( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
في شأن اإلجراءات الجزائية أمام املحاكم   1992( لسنة  35بشأن تنفيذ القانون االتحادي رقم )  1992( لسنة  7بتعديل القانون رقم )  1992( لسنة  10قانون رقم ) اضغط

 في إمارة دبي
 1994( لسنة 1بتعديل بعض أحكام قانون رسوم املحاكم رقم ) 1995( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 دبيبشأن مزاولة مهنة املحاماة في إمارة  1996( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 1996( لسنة 3)قانون دعاوى الحكومة رقم  اضغط
 دل(بشأن تنظيم غرفة تجارة صناعة دبي )نافذ مع 1997( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 )نافذ معدل(  1996( لسنة 3بتعديل قانون دعاوى الحكومة رقم ) 1997( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 )نافذ معدل(  1994( لسنة 1بتعديل قانون رسوم املحاكم رقم ) 1997( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 )نافذ معدل(  1994( لسنة 1بتعديل قانون رسوم املحاكم رقم ) 1997( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 1997( لسنة 8م )بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي رق 1999( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
 .اإللكترونيةبشأن املعامالت والتجارة  2002( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي 2002( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 بشأن مهنة استئجار وتأجير العقارات في إمارة دبي 2003( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة دبي لإلعالم 2003( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي  2003( لسنة 3قانون رقم )  اضغط
 )نافذ معدل(  1992( لسنة 8بتعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة رقم ) 2005( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
 )نافذ معدل(   1992( لسنة 8ل بعض احكام قانون النيابة العامة رقم )بتعدي 2005( لسنة 9قانون رقم ) 
 )نافذ معدل( 1992( لسنة 3بتعديل بعض إحكام قانون تشكيل املحاكم رقم ) 2005( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم محاكم دبي 2005( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
 2005( لسنة 6بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي رقم ) 2005( لسنة 18قانون رقم ) اضغط
 1992( لسنة 3بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل املحاكم في إمارة دبي رقم ) 2005( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 1996( لسنة 3بتعديل بعض أحكام قانون دعاوى الحكومة رقم ) 2005( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 2010ى ال 2006القوانين الصادرة من عام  
 )نافذ معدل(  2006( لسنة 27قانون إدارة املوارد البشرية لحكومة دبي رقم ) اضغط

https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%2B%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%2B%D8%B1%D9%82%D9%85%2B19%2B%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%2B%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D8%B1.pdf
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_26_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.pdf
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%2B%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%2B%D8%B1%D9%82%D9%85%2B24%2B%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%2B2019%2B%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%2B%D8%A8%D8%B9%D8%B6%2B%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%2B%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2B%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%2B%D8%B1%D9%82%D9%85%2B20%2B%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%2B2016%2B%D9%81%D9%8A%2B%D8%B4%D8%A7%D9%86%2B%D8%B1%D9%87%D9%86%2B%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%2B%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9%2B%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B%2B%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202018%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(7)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8.pdf
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/1995/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(5)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201995.html
https://dlp.dubai.gov.ae/ar/Pages/HTMLViewer.aspx?file=2YLYp9mG2YjZhiDYsdmC2YUgKDMpINmE2LPZhtipIDE5OTU=&year=1995
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/1992/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(5)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201992%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(11)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201992%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A.pdf
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/1992/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(7)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201992%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(35)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201992%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A.pdf
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 بإنشاء هيئة املعرفة والتنمية البشرية في دبي 2006( لعام 30قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء املكتب التنفيذي 2006( لسنة 28قانون رقم ) اضغط
 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي 2007( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مدينة دبي املالحية 2007( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم العالقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي )نافذ معدل(  2007( لسنة 26قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي في إمارة دبي2008( لسنة 13قانون رقم ) طاضغ

 بشأن مقدمي الخدمات األمنية ومستخدميها )نافذ معدل(  2008( لسنة 24رقم ) قانون  اضغط
 بشأن تنظيم العالقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي 2007( لسنة 26بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2008( لسنة 33قـم )قانون ر  اضغط
 بشأن الرهن التأمين في إمارة دبي 2008( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي في دبي  2008( لسنة 13بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2009( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 بشأن املكتب التنفيذي )نافذ معدل(  2009( لسنة 32قانون رقم ) اضغط
 )نافذ معدل(  1992( لسنة 2م )بتعديل بعض أحكام قانون التفتيش القضائي رق 2009( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
 بشأن سوق دبي الحرة  2009( لسنة 29قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء املجلس األعلى للطاقة  2009( لسنة 19قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء دائرة شؤون النفط 2009( لسنة 18قانون رقم ) اضغط
 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي 2009( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء دائرة املوارد البشرية لحكومة دبي  2009( لسنة 31قانون رقم ) اضغط
 طريقة غير مشروعةبشأن إجراءات استرداد األموال العامة واألموال املتحصلة ب 2009( لسنة 37قانون رقم ) اضغط
 تبإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعا 2009( لسنة 16قانون رقم ) اضغط
 سجل العقاري املبدئي في إمارة دبيبشأن تنظيم ال 2008( لسنة 13بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2009( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 بشأن إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي املالي العاملي 2006( لسنة 91بإلغاء القانون رقم ) 2010( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
 بشأن إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي املالي العاملي 2006( لسنة 19بإلغاء القانون رقم ) 2010( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي  2003( لسنة 10بتعديل القانون رقم ) 2010( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء املكتب اإلعالمي لحكومة دبي 2010( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 1992( لسنة 6بتعديل بعض أحكام قانون املجلس القضائي رقم ) 2010( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 2006( لسنة 27بي رقم )بتعديل بعض أحكام قانون إدارة املوارد البشرية لحكومة د 2010( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
 نظمة التبريد املركزي بإنشاء مؤسسة اإلمارات أل  2003( لسنة 10بتعديل القانون رقم ) 2010( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بشأن فرض رسم درهم املعرفة 2005( لسنة 4بتعديل القانون رقم ) 2010( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء نور دبي 2010( لسنة 18قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة صندوق املعرفة 2010( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 بشأن هيئة دبي للطيران املدني 2010( لسنة 19قانون رقم ) اضغط
 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي 2010( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 مؤسسة طيران دبيبشأن إنشاء  2008( لسنة 11بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2010( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة صندوق املعرفة 2010( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 2020ى ال 2011القوانين الصادرة من عام  
 دوق دبي للدعم املالي بشأن إنشاء صن 2009( لسنة 24بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2011( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 بشأن مركز دبي املالي العاملي 2004( لسنة 9بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2011( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
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 املالي العامليبشأن مركز دبي  2004( لسنة 9بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2011( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 بشأن محاكم مركز دبي املالي العاملي 2004ة ( لسن12بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2011( لسنة 16قانون رقم ) اضغط
 مدينة دبي الطبيةبشأن  2011( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 اإلعفاءات من الضرائب والرسومبشأن إلغاء  2008( لسنة 31بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2011( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بشأن املكتب التنفيذي 2009( لسنة 32تعديل بعض أحكام القانون رقم )ب 2011( لسنة 18قانون رقم ) اضغط
 الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري دبيبشأن دائرة  2011لسنة ( 2قانون رقم ) اضغط
 بشأن دائرة الرقابة املالية 2010( لسنة 8بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 1201( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال 2007( لسنة 15بتعديل القانون رقم ) 2011( لسنة 15قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان 2011( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء دبي العاملية 2006( لسنة 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2011( لسنة 12قانون رقم ) اضغط
 واملياه في إمارة دبيبشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء  2011( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
 والقانون  بإنشاء كلية اإلمام مالك للشريعة 2011( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 ؤسسة دبي العقاريةبإنشاء م 2007( لسنة 14بتعديل القانون رقم ) 2011( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء معهـد دبـي العقـاري  2012( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 الصغيرة واملتوسطةبشأن إنشاء صندوق محمد بن راشد لدعم املشاريع  2012( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 بشـأن تنظيـم غرفة تجـارة وصناعـة دبــي 1997ة ( لسن8بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2012( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 املدينة العاملية للخدمات اإلنسانيةبشأن  2012( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
 الجليلة لدعم التعليم واألبحاث في املجاالت الطبيةبإنشاء مؤسسة  2012( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة دبي ملشاريع الطيران الهندسية 2012( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 لحكومة دبيبشأن إدارة األموال العامة  2009( لسنة 35بتعديل القانون رقم ) 2012( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 يبشأن املنافع املالية االجتماعية في إمارة دب 2012( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 سة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطةبشأن مؤس 2009( لسنة 23بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2012( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 دبيبشأن الكاتب العدل في إمارة  2013( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مركز الجليلة لثقافة الطفل 2013( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري  2013( لسنة 15قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مـؤسسة دبي لتنمية االستثمار 2013( لسنة 16قانون رقم ) اضغط
 في إمارة دبيبشأن تسعير الخدمات الحكومية  2009( لسنة 14بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2013( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 2013( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بشأن دائرة األراض ي واألمالك 2013( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي 2013( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 بشأن إنشاء مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي 2013( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 "بشأن استبدال مسمى "حكومة دبي الذكية" بـ "حكومة دبي اإللكترونية 2013( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 القضائي بإنشاء املجلس  1992( لسنة 6بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2014( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبيبشأ 1997( لسنة 6بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2014( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 دبي لألملنيوم إلى شركة مساهمة خاصةبشأن تحويل مؤسسة  2014( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
 بشأن التعرفة املرورية في إمارة دبي 2006( لسنة 22القانون رقم )بتعديل بعض أحكام  2014( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مركز دبي لألمن اإللكتروني 2014لسنة ( 11قانون رقم ) اضغط
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 القضائي بشأن معهد دبي 2009( لسنة 27بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2014( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 بشأن مقدمي الخدمات األمنية ومستخدميها 2008( لسنة 24بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2014( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 بشأن النيابة العامة 1992( لسنة 8أحكام القانون رقم )بتعديل بعض  2014( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
 بشأن املجمعات اإلبداعية في إمارة دبي 2014( لسنة 15قانون رقم ) اضغط
 املالي العامليبشأن مركز دبي  2004( لسنة 9بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2014( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 إمارة دبيبشأن حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في   2014( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء املجلس القضائي  1992( لسنة 6بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2014( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 ائر الحكومية في إمارة دبيبشأن عقود الدو  1997( لسنة 6بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2014( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 1992( لسنة 2حكام قانون التفتيش القضائي رقم )بتعديل بعض أ 2014( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء 2015( لسنة 17قانون رقم ) اضغط
 محمد بن راشد آل مكتوم العاملية بإنشاء مؤسسة مبادرات 2015( لسنة 33قانون رقم ) اضغط
 بشأن التصرف باللقطة واألموال املتروكة في إمارة دبي 2015( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة حكومة دبي الذكية 2015( لسنة 30قانون رقم ) اضغط
 بشأن هيئة تنمية املجتمع في دبي 2015( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 بشأن مركز دبي التجاري العاملي 2015( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 بيبشأن إدارة املوارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة د 2015( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة سقيا اإلمارات 2015( لسنة 3قانون رقم ) اضغط

 اضغط

ة للعسكريين املحليين العاملين في حكومة بشأن املعاشات والتأمينات االجتماعي  2008( لسنة  21بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2015( لسنة  4قانون رقم )

 دبي
 بإنشاء مؤسسة دبي ورلد سنترال 2015( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف 2015( لسنة 12قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مجلس املناطق الحرة في إمارة دبي 2015( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة 2015( لسنة 18قانون رقم ) اضغط
 بشأن نقل ملكية مؤسسة طيران دبي إلى مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية 2015( لسنة 24قانون رقم ) اضغط
 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي 2015( لسنة 21القانون رقم ) اضغط
 بشأن نظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي 2015( لسنة 26قانون رقم ) اضغط
 بشأن التصرف في املركبات املحجوزة في إمارة دبي 2015( لسنة 23قانون رقم ) اضغط
 الطرق واملواصالت بإنشاء هيئة 2005( لسنة 17بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2015( لسنة 15قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة دبي للمرأة 2006لسنة ( 24بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2015( لسنة 25قانون رقم ) اضغط
 ادل البيانات في إمارة دبيبشأن تنظيم نشر وتب 2015( لسنة 26قانون رقم ) اضغط
 اإلمارات العاملي لالعتمادبإنشاء مركز  2015( لسنة 27قانون رقم ) اضغط
 ة دبيبشأن الجريدة الرسمية لحكوم 2015( لسنة 32قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة مدينة دبي للطيران 2015( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 ية في إمارة دبيبشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاد 2011( لسنة 13بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2015( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
 بشأن فرض رسم درهم االبتكار 2015( لسنة 20قانون رقم ) اضغط
  ـة الصحــة في دبيبإنشاء هيئـ 2007( لسنة 13بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2015( لسنة 16قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء متحف املستقبل 2015( لسنة 19قانون رقم ) اضغط
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 بشأن مركز دبي لإلحصاء 2015( لسنة 28قانون رقم ) اضغط
 بيبشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة د 2015( لسنة 22قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مكتب مدينة دبي الذكية 2015( لسنة 29قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء هيئة الطرق واملواصالت 2005( لسنة 17بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2015( لسنة 15قانون رقم ) اضغط
 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي 2016( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي 2016( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 املناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبيبشأن التشريعات التنظيمية الصادرة عن سلطات  2016( لسنة 15قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة 2009( لسنة 23ديل بعض أحكام القانون رقم )بتع 2016( لسنة 16قانون رقم ) اضغط
 بشأن دائرة التشريفات والضيافة بدبي  2016( لسنة 11قانون رقم ) اضغط

 بشأن مركز دبي لألمن االقتصادي 2016( لسنة 4قانون رقم ) ضغطا
 بشأن املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية 2012( لسنة 1بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2016 ( لسنة18قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية 2016( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة دبي للمواصالت 1994( لسنة 5بإلغاء القانون رقم ) 2016( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة بيانات دبي 2016( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة دبي ملتحف املستقبل 2016( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
 "بشأن استبدال مسمى "مجمع الصناعات الوطنية" بمسمى "مجمع التقنية 2016( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بشأن النظام املالي لحكومة دبي 2016( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم الصناعة األمنية في إمارة دبي 2016( لسنة 12قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم أعمال املساحة في إمارة دبي 2017( لسنة 6قانون رقم ) اضغط
 دبي املالي العاملي بشأن محاكم مركز 2004لسنة  12بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2017( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة دبي الرياضية 2017( لسنة 11قانون رقم ) اضغط
 لة لثقافة الطفلبإنشاء مركز الجلي 2013( لسنة 9بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2017( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 بشأن مجلس دبي االقتصادي 2017( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء املعهد الدولي للتسامح 2017( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة بنك اإلمارات للطعام 2017( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 ي اإلعاقة في إمارة دبيبشأن تعديل ُمسّمى "اللجنة العليا لحماية حقوق األشخاص ذو  2017( لسنة 13قانون رقم ) اضغط
 ملي الستشارات الوقف والهبةبإنشاء مركز محمد بن راشد العا 2017( لسنة 17قانون رقم ) اضغط
 ملوارد البشرية للعسكريين املحليين العاملين في إمارة دبيبشأن إدارة ا 2012( لسنة 6بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2017( لسنة 18قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي في إمارة دبي 2008( لسنة 13بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2017لسنة ( 19قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء دائـرة املوارد البشرّية لحكومة دبـي 2009( لسنة 31بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2017( لسنة 20قانون رقم ) اضغط
 بشأن مجلس دبي الرياض ي  2009لسنة  11بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2017( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2017( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم املنشآت األهلية في إمارة دبي 2017( لسنة 12قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي 2017( لسنة 14قانون رقم ) اضغط
   دبيبشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي في  2008( لسنة 13بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2017( لسنة 19قانون رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي في دبي 2017( لسنة 19املذكرة التفسيرية للقانون رقم ) اضغط
 دبيبشأن االمر الجزائي في إمارة  2017( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
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 بشأن إدارة تركات غير املسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي 2017( لسنة 15م )قانون رق اضغط

 بشأن إنشاء مؤسسة األوقاف وشؤون القصر 2007( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 دبيبشأن إدارة املوارد البشرية لحكومة  2018( لسنة 8قانون رقم ) اضغط
 دبي –لدي منطقة دبي للمجمعات اإلبداعية  بتعديل بعض املسميات 2018( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة وطني اإلمارات 2018( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء جهاز الرقابة املالية 2018( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 بشأن املناطق الحرة 2001( لسنة 4بشأن إلغاء القانون رقم ) 2018( لسنة 12قانون رقم ) اضغط
 بشأن العمل التطوعي في إمارة دبي 2018( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 بشأن رسم درهم املعرفة 2018( لسنة 1قانون رقم ) اضغط
 صناعة األمنية في إمارة دبيبشأن تنظيم ال 2016( لسنة 12بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2018( لسنة 3قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة وطني اإلمارات 2018( لسنة 7قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء جهاز الرقابة املالية 2018( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 بإنشاء هيئة املعرفة والتنمية البشرية في دبي 2006( لسنة 30بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2018( لسنة 9قانون رقم ) اضغط
 بشأن رسم درهم االبتكار 2018( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 بشأن ملكية العقارات املشتركة في دبي 2019( لسنة 6قانون رقم  ) اضغط
 قضائية في محاكم دبيبشأن الرسوم ال 2015( لسنة 21بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2019( لسنة 2قانون رقم ) اضغط
 دبيبشأن مركز إرادة للعالج والتأهيل في  2019( لسنة 5قانون رقم ) اضغط
 بشأن مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي 2019( لسنة 4قانون رقم ) اضغط
 صندوق دبي للدعم املالي بشأن إنشاء  2009( لسنة 24بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2019( لسنة 10قانون رقم ) اضغط
 ة للعالج والتأهيل في دبيبتشكيل مجلس إدارة مركز إراد 2019( لسنة 22قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 1دبي مشروع قانون اإليجارات الجديد في إمارة 

 ي  ـإمارة دب  مراسيمثالثاً:  
 دبي بتحديد الدوائر الخاضعة لقانون إدارة املوارد البشرية لحكومة 2006( لسنة 40مرسـوم رقم ) اضغط
 دبي )غير نافذ(إمارة  –باعتماد النظام األساس ي ملركز دبي للتحكيم الدولي  2009( لسنة 58مرسوم رقم ) اضغط
 عامالت العقارية بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات املتعلقة بامل 2009( لسنة 56مرسوم رقم ) اضغط
 ة الحاكمة في إمارة دبيبشأن إدارة الدعاوى املتعلقة بالعائل 2009( لسنة 46مرسوم رقم ) اضغط
 بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع املالي للمدين عابد رمضان عبد هللا سعيد راعي البوم 2009( لسنة 34مرسوم رقـم ) اضغط
 ارية املمنوحة في إمارة دبيبشأن تنظيم تمليك األراض ي الصناعية والتج 2010( لسنة 4مرسوم رقم ) اضغط
 ت االئتمانيةبشأن شركة اإلمارات للمعلوما 2010( لسنة 8مرسوم رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة عيس ى صالح القرق الخيرية 2010( لسنة 21مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن متابعة دعاوى الحكومة املنظورة أمام املحاكم 2011( لسنة 11مرسوم رقم ) اضغط
 رباء ومياه دبيبإنشاء هيئة كه  1992( لسنة 1بشأن تعديل بعض أحكام املرسوم رقم ) 2011( لسنة 9مرسوم رقم ) اضغط
قة بشركة  2009( لسنة 61بتعديل بعض أحكام املرسوم رقم ) 2012( لسنة 24مرسوم رقم ) اضغط

ّ
بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في املنازعات املتعل

 أمالك للتمويل )ش.م.ع( وشركة تمويل )ش.م.ع(
 )غير نافذ(  بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي 2012( لسنة 20مرسوم رقم ) اضغط

 
1 New Law – Anticipated within 2020 
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 بشأن مركز فض املنازعات اإليجارية في إمارة دبي 2013( لسنة 26مرسوم رقم ) اضغط
   بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي 2014( لسنة 47مرسوم رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة اإلمارات لآلداب 2013( لسنة 8مرسوم رقم ) اضغط
قضائية خاصة لتصفية الوضع املالي للمدين عابد رمضان  بتشكيل لجنة 2009( لسنة 34بتعديل بعض أحكام املرسوم رقم ) 2013( لسنة 30مرسوم رقم ) اضغط

 عبد هللا سعيد راعي البوم
 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي 2013( لسنة 43رسوم رقم )م اضغط
 بشأن ترخيص وتصنيف املنشآت الفندقية في إمارة دبي 2013( لسنة 17مرسوم رقم ) اضغط
 بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية املشاريع العقارية امللغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق املتعلقة بها 2013( لسنة 21مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطالت في إمارة دبي 2013( لسنة 41مرسوم رقم ) اضغط
 بإنشاء محميات طبيعية في إمارة دبي 2014( لسنة 22مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي  2014( لسنة 23مرسوم رقم ) اضغط
 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي  2014( لسنة 47مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن حجز املركبات في إمارة دبي 2015لسنة ( 29مرسوم رقم ) اضغط
 ف الصحي في إمارة دبيبشأن رسم الصر  2015( لسنة 1مرسوم رقم ) اضغط
 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية 1997( لسنة 31بتعديل بعض أحكام املرسوم رقم )  2015( لسنة 18مرسوم رقم )  اضغط
 بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2015( لسنة 36مرسوم رقم ) اضغط
 ة في إمارة دبيبشأن اإلعفاء والتخفيض من الغرامات املفروضة على املنشآت االقتصادي 2015( لسنة 10مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي 2015( لسنة 9مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن حجز املركبات في إمارة دبي 2015لسنة ( 29مرسوم رقم ) اضغط
 ف الصحي في إمارة دبيبشأن رسم الصر  2015( لسنة 1مرسوم رقم ) اضغط
 بإلحاق قطعتي أرض باملنطقة الحرة في مطار دبي الدولي  2016( لسنة 32مرسوم رقم ) اضغط
 دبي للطاقة النوويةبتشكيل لجنة  2009( لسنة 26بتعديل بعض أحكام املرسوم رقم ) 2016( لسنة 15مرسوم رقم ) اضغط
 الخاصة ببعض الجهات الحكومية في إمارة دبيباعتماد الرسوم والغرامات  2016( لسنة 1مرسوم رقم ) اضغط
 ة حمدان بن محمد لالبتكار في إدارة املشاريع بإنشاء جائز  2016( لسنة 18مرسوم رقم ) اضغط
 هيئة القضائية ملحاكم دبي ومحاكم مركز دبي املالي العامليبتشكيل ال 2016( لسنة 19مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن رهن األراض ي املمنوحة في أمارة دبي 2016( لسنة 31مرسوم رقم ) اضغط
 بإنشاء مركز اإلمارات للتحكيم البحري  2016( لسنة 14مرسوم رقم ) اضغط
 بتشكيل مجلس أمناء مركز اإلمارات للتحكيم البحري  2016( لسنة 16مرسوم رقم ) اضغط
 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي  2016( لسنة 46مرسوم رقم ) اضغط
 بتشكيل مجلس أمناء املعهد الدولي للتسامح 2017( لسنة 23مرسوم رقم ) اضغط
 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العاملية 2017( لسنة 3مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية 2017( لسنة 20مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن إجازة األمومة والوضع والرعاية للموظفات في حكومة دبي  2017( لسنة 14مرسوم رقم ) اضغط
 دبيدبي للمجمعات اإلبداعية على بعض األراض ي في إمارة  بشأن تطبيق تشريعات التخطيط والبناء الخاصة بسلطة 2017( لسنة 30مرسوم رقم ) اضغط
 ء التراثبشأن مركز حمدان بن محمد إلحيا 2017( لسنة 32مرسوم رقم ) اضغط
 بتعيين قائــد عام شرطة دبـــي  2017( لسنة 12مرسوم رقم ) اضغط
 بتعيين نائب رئيس مجلس دبي الرياض ي  2017( لسنة 2مرسوم رقم ) اضغط
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 نفيذيبشأن نقل مركز محمد بن راشد إلعداد القادة إلى املكتب الت 2017( لسنة 15مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي 2018( لسنة 28مرسوم بقانون رقم ) اضغط
 ستقبلبتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للم 2018( لسنة 31مرسوم رقم ) اضغط
 بشأن إنشاء املؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها 2018( لسنة 17مرسوم رقم ) اضغط
 بإنشاء لجنة التظلمات املركزية العسكرية بدبي واعتماد نظام عملها 2018( لسنة 27مرسوم رقم ) اضغط
 .ت تجديد ترخيصهابشأن إعفاء املنشآت االقتصادية من الغرامات وتسهيل إجراءا 2018( لسنة 20مرسوم رقم ) اضغط
 ألداء التعليمي املتميزبشأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم ل 2018( لسنة 16مرسوم رقم ) اضغط
 دبيباعتماد النظام األساس ي ملركز دبي للتحكيم الدولي إمارة  2019( لسنة 17مرسوم رقم ) اضغط
 باعتماد النظام األساس ي ملركز دبي للتحكيم الدولي  2019( لسنة 17مرسوم رقم ) اضغط
 تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومّية في إمارة دبيبشأن  2019( لسنة 1م رقم )مرسو  اضغط
في حكومة دبيبشأن  2019( لسنة 2مرسوم رقم ) اضغط

ّ
 درجات ورواتب وعالوات وبدالت وُمخّصصات ُموظ

 إلى ُمؤّسسة ُمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملّية نقل ُمبادرة تحّدي القراءة العربيبشأن  2019( لسنة 3مرسوم رقم ) اضغط
 ُمؤّسسة ُمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملّية مجلس أمناءبشأن تشكيل  2019( لسنة 4سوم رقم )مر  اضغط
 مجلس إدارة مجلس دبي الّرِّياض ي بشأن تشكيل 2019( لسنة 5مرسوم رقم ) اضغط

 اللجان القضائية الخاصة في إمارة دبي  

 دبي في إمارة  بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية املشاريع العقارية امللغاة 2013( لسنة 21مرسوم رقم ) اضغط

 من السفربتشكيل لجنة قضائية للنظر في تنفيذ أحكام اإلبعاد وأوامر املنع  2007( لسنة 7قرار رقم ) اضغط

 ملتعلقة بتسوية الوضع املالي ملؤسسة دبي العاملية والشركات التابعة لهبتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في املنازعات ا 2009( لسنة 57مرسوم رقم )  اضغط
 بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات املتعلقة باملعامالت العقارية  2009( لسنة 56مرسوم رقم ) اضغط

 بشأن الفصل في املنازعات املتعلقة بشركة تمويل )ش.م.ع( 2011( لسنة 27مرسوم رقم ) اضغط

 إلمارة دبي  قرارات املجلس التنفيذي 
 بشأن تنظيم السجل العقاري املبدئي في إمارة دبي  2008( لسنة 13باعتماد الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 2010( لسنة 6قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 باعتماد الهيكل التنظيمي اإلداري العام ملؤسسة األوقاف وشؤون القصر 2011( لسنة 29قرار املجلس التنفيذي رقم ) ضغطا

 بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات اإلسعاف في إمارة دبي 2011( لسنة 30قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن اعتماد رسوم خدمات محاكم دبي 2011( لسنة 36قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن تنظيم مزاولة املهن الصحية في إمارة دبي 2012( لـسنة 32قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافالت في إمارة دبي  2011( لسنة 33قرار املجلس التنفيذي رقم ) ضغطا

 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة املحاماة واالستشارات القانونية في إمارة دبي 2011( لسنة 22قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 تماعية في إمارة دبيبشأن تنظيم املهن االج 2011( لسنة 20قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية االقتصادية 2011( لسنة 13قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام املركبات في إمارة دبي 2011( لسنة 31قرار املجلس التنفيذي رقم ) ضغطا

 بشأن تنظيم قيد مندوبي املنشآت السياحية في إمارة دبي 2012( لسنة 33قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن تنظيم مزاولة املهن الصحية في إمارة دبي 2012( لـسنة 32قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن التأمين الصحي ملوظفي حكومة دبي 2013( لسنة 16قرار املجلس التنفيذي رقم ) 

 بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي 2013( لسنة 27قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم واملؤسسات اإلسالمية في إمارة دبي 2013( لسنة 26قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة األراض ي واألمالك 2013( لسنة 30)قرار املجلس التنفيذي رقم  اضغط
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https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2011/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(29)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202011.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2011/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(30)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202011.html
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https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2013/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(27)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202013.html
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 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي  2010( لسنة 11بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 2013( لسنة 11قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط
 .بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي 2017( لسنة 1قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن استحداث مكتب الشؤون الضريبية في الهيكل التنظيمي لدائرة املالية 2017( لسنة 50قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 بشأن تقديم الفحوصات الطبية في إمارة دبي 2017( لسنة 17قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 استرداد الرسوم املستوفاة عن االستثناءات من املحددات التخطيطية والبنائية في إمارة دبيبشأن  2017( لسنة 5قرار املجلس التنفيذي رقم ) اضغط

 حاكم االمارة قرارات  –ارات إدارية قر  
 بشأن تنظيم مزاولة مهنة االستشارات الهندسية في إمارة دبي   1994( لسنة 89بإصدار الالئحة التنفيذية لألمر املحلي رقم ) 1998لسنة  (51قرار إداري رقم ) اضغط
 دبيبشأن تنظيم املهن االجتماعية في إمارة  2011( لسنة 20ة لقرار املجلس التنفيذي رقم )بإصدار الالئحة التنفيذي 2011( لسنة 39قرار إداري رقم ) اضغط
 بشأن تنظيم املهن االجتماعية في إمارة دبي 2011( لسنة 20بإصدار الالئحة التنفيذية لقرار املجلس التنفيذي رقم ) 2011( لسنة 39قرار إداري رقم ) اضغط
 ي الجهات الحكومية في إمارة دبيبشأن تنظيم أعمال الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من موظف 2014( لسنة 36قـرار رقــــم ) اضغط

 باعتماد موقع وحدود ومساحة مدينة دبي للطيران  2015( لسنة 12قرار رقم ) اضغط

 داخل مدينة دبي الطبيةبشأن تطبيق قانون الضمان الصحي على مقدمي الخدمات الصحية املرخصين  2015( لسنة 8قرار رقم ) اضغط

 غير املواطنين للعقارات في إمارة دبي بشأن إضافة بعض األراض ي الى مناطق تملك 2015( لسنة 14قرار رقم ) اضغط

 ودية للمنازعاتبشأن اختصاص مركز التسوية ال 2016( لسنة 11قرار إداري رقم ) اضغط

 ة دبيبإضافة بعض األراض ي إلى مناطق تملك غير املواطنين للعقارات في إمار  2016( لسنة 8قرار رقم ) اضغط

 إمارة دبي بشأن زيادة معاشات املتقاعدين املدنيين املحليين في 2016( لسنة 5قرار رقم ) اضغط

 بشأن اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات 2017( لسنة 1قرار إداري رقم ) اضغط

 "بشأن تشكيل لجنة "التفتيش والتأديب 2017( لسنة 32قـرار رقــــم ) اضغط

 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دبي لألمن االلكتروني 2017( لسنة 4قرار رقم ) اضغط

 بشأن تنظيم مواقف املركبات في إمارة دبي  2016( لسنة 5بإصدار الالئحة التنفيذية لقرار املجلس التنفيذي رقم ) 2017( لسنة 381قرار إداري رقم ) اضغط

 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي  2016( لسنة 6بإصدار الالئحة التنفيذية لقرار املجلس التنفيذي رقم ) 2017( لسنة 130قرار إداري رقم ) اضغط

 بشأن إنهاء عقود إيجار العقارات في منطقة الجداف وإخالء شاغليها للمنفعة العامة 2018( لسنة 1قرار رقم ) اضغط

 بشأن التعويض عن لوحات مركبات األجرة في إمارة دبي 2018( لسنة 8قرار رقم ) اضغط

 بإضافة بعض األراض ي إلى مناطق تملك غير املواطنين للعقارات في إمارة دبي 2012( لسنة 2نظام رقم ) اضغط

 املجتمع في إمارة دبيم بشأن الصحة العامة وسالمة 2003( لسنة 11م بتعديل األمر املحلي رقم )2012( لسنة 2أمر محلي رقم ) اضغط

 ة دبيبإضافة بعض األراض ي إلى مناطق تملك غير املواطنين للعقارات في إمار  2012( لسنة 3نظام رقم ) اضغط

 بإضافة بعض األراض ي إلى مناطق تملك غير املواطنين للعقارات في إمارة دبي 2011( لسنة 1نظام رقم ) اضغط

 ر املواطنين للعقارات في إمارة دبيبشأن تحديد مناطق تملك غي 2006( لسنة 3بتعديل بعض أحكام النظام رقم ) 2010( لسنة 1نظام رقم ) اضغط

: قوانين رأس الخيمة  
ً
 خامسا

  2018( لسنة 2قانون االمر الجزائي رقم ) اضغط

 بشأن الرسوم الخاصة على بيوع األموال غير املنقولة 2017( لسنة 8قرار رقم ) اضغط

 لرسوم الخاصة على بيوع األموال غير املنقولة السكنية بشأن ا 2017( لسنة 10قرار رقم ) اضغط

 العقاري في إمارة رأس الخيمة التطوير ضمان  حسابات بشأن  2008( لسنة  22مرسوم أميري رقم )  اضغط

 بشأن تنظيم مزاولة مهنة االستشارات الهندسية 2019( لسنة 10(قانون رقم  اضغط

 بشأن تنظيم مزاولة مهنة املقاوالت  2019( لسنة 8قانون رقم ) اضغط

 بشأن املحاماة  2012( لسنة 3قانون رقم ) اضغط

  1981بتعديل قانون منح األراض ي لسنة  2013( لسنة 3قانون رقم ) اضغط

https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2013/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(11)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202013.html
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https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2017/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(32)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017.pdf
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2017/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(4)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2017/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(381)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2017/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(130)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2018/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(1)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20-427-2018.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2018/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(8)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202018.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2012/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(2)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202012.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2012/%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(2)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202012.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2012/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(3)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202012.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2011/354%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(1)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202011.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2010/347%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(1)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202010.html
http://rakpp.rak.ae/ar/SiteAssets/Pages/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-2018/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d9%8a%20%d8%b1%d9%82%d9%85%202%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202018.%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9%20%d9%81%d9%8a%20%d8%b1%d8%a3%d8%b3%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a9.pdf
https://mun.rak.ae/Rules%20and%20Regulations/8-2017.pdf
https://mun.rak.ae/Rules%20and%20Regulations/10-2017.pdf
https://mun.rak.ae/Rules%20and%20Regulations/5.pdf
https://mun.rak.ae/Documents/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%20%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%20%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9%20%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9.pdf
https://mun.rak.ae/Documents/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%20%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%20%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9%20%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9%20%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1.pdf
http://www.courts.rak.ae/Shared%20Documents/Laws%20Regulations%20and%20Decisions/1.lawandtodeploysep2013.pdf
http://www.courts.rak.ae/Shared%20Documents/Laws%20Regulations%20and%20Decisions/2.landgrant1980sep2013.pdf


 
 

 

 بشأن الرسوم القضائية  2007( لسنة 3قانون رقم ) اضغط

 بشأن املوارد البشرية الحكومية  2013نة ( لس1قانون رقم ) اضغط

 بشأن تنظيم اعمال مندوبي مكاتب املحامين امام املحاكم والنيابة العامة  2012( لسنة 2نظام رقم ) اضغط
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