
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شأن فيم 1989( لسنة 2قانون اتحادي رقم )

بممارسة تجارتي  اونعلتا مجلس دول نيلمواط السماح

 التجزئة والجملة في الدولة



 

 

في شأن م 1989( لسنة 2قانون اتحادي رقم )

بممارسة تجارتي السماح لمواطني دول مجلس التعاون 

 ةالتجزئة والجملة في الدول
 

 زايد بن سلطان آل نھيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، نحن
 

اختصاصات الوزارات وصالحيات  شأن في م،1972 لسنة (1) رقم االتحادي القانون وعلى المؤقت، الدستور على االطالع بعد

 االتحادي القانون وعلى التجاري، لسجلا شأنم، في 1975( لسنة 5الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون االتحادي رقم )

 رقم االتحادي لقانونا علىو لدولة،ا في االقتصادية ةطشنلأل التعاونمجلس  دول مواطني ممارسة شأن في م،1984 لسنة (2) رقم

م، بتعديل بعض أحكام القانون 1984( لسنة 1التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) لشركاتا نأش في م،1984 سنةل (8)

 االتفاقية علىبالموافقة  م،1982 لسنة (47) رقم االتحادي المرسوم وعلى التجارية، الشركات شأن في م1984 لسنة (8)االتحادي رقم 

 الوطني والمجلس الوزراء مجلس وموافقةوالتجارة  االقتصاد وزير عرضه ما على وبناء التعاون، مجلس دول بين الموحدة االقتصادية

 القانون أصدرنا اللتحاد، األعلى المجلس وتصديق االتحادي

 اآلتي:
 

 (1المادة :)
 

 التجزئة تجارة بممارسة االعتباريين أو الطبيعيين األشخاص من التعاون مجلس دول لمواطني يسمح

 جلسم نم رارق بھا صدري لتيا وابطضالو دعلقوال اوفق لمتحدةا العربية اإلمارات ولةد في لجملةا وتجارة

 التالية: األحكام مراعاة مع وذلك الوزراء
 

 (2المادة :)

 

 من يكون أن القانون ذاھ  ألحكام  اوفق  لجملةا  جارةت  وأ  التجزئة  جارةت  ممارسة  يف  يرغب  لذيا  لطبيعيا  لشخصا  في  يشترط

 وأن المتحدة، العربية اإلمارات دولة في ومقيما التعاون مجلس دول إحدى مواطني

لنشاطا ممارسةب ومقي

بولطملا 

 .نفسهب هتزاولم 

 على يكون أن القانون اذھ ألحكام اوفق ةلجملا ارةجت وأ التجزئة جارةت ممارسة في يرغب الذي االعتباري الشخص في ويشترط

 من % 50 عن فيھا المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني حصة تقل ال شركة ھيئة

 المال. رأس
 

 (3المادة :)
 

 لتنفيذ اإلمارات إصدار اللوائح االلزمة في مع السلطات المختصة بالتنسيق على وزير االقتصاد والتجارة

 القانون. ھذا
 

 (4:) المادة
 

 3/ 1/ ومن التجزئة، جارةت يخص يماف م،1987 3/ 1/ نم به ويعمل سميةرلا لجريدةا في نونلقاا ذاھ ينشر

 .لجملةا جارةت صخي فيمام 1990



 

 

رئيس دولة  نھيان زايد بن سلطان آل

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 ظبي، بأبو الرئاسة قصر في عنا صدر

 ھـ،1410محرم  14 بتاريخ:

 م.1989 أغسطس 15 الموافق:


