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قانون رقم )8( ل�سنة 2007م 

ب�ساأن

ح�ضابات �ضمان �لتطوير �لعقاري يف �إمارة دبي

نحن      حممد بن ر��ضد �آل مكتوم     حاكم دبي

بعد االإطالع على القانون االحتادي رقم )5( ل�سنة 1985م يف �شاأن املعامالت املدنية وتعديالته. 

وعلى القانون رقم )7( ل�سنة 2006م يف �شاأن الت�شجيل العقاري يف اإمارة دبي.

وعلى النظام رقم )3( ل�سنة 2006م يف �شاأن حتديد مناطق متلك غري املواطنني للعقارات يف اإمارة 

دبي.

ن�ضدر �لقانون �لآتي:

�لف�ضل �لأول

�لتعريفات و�لأحكام �لعامة

املادة )1(

ي�شمى هذا القانون » قانون ح�ضابات �ضمان �لتطوير �لعقاري يف �إمارة دبي رقـم )  8   ( 

ل�سنة 2007«.

�لتعريفات

املادة )2(

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة اإزاء كل منها ما مل يق�ض ال�شياق بخالف ذلك:

اإمارة دبي االإمارة 

دائرة االأرا�شي واالأمالك الدائرة 

رئي�ض الدائرة الرئي�ض 



مدير عام الدائرة املدير العام 

ال�شجل املعد بالدائرة لقيد املطورين. ال�شجل 

احل�شاب امل�شريف اخلا�ض بامل�شروع العقاري الذي تودع فيه املبالغ املدفوعة   ح�شاب ال�شمان 

من امل�شرتين لوحدات على اخلارطة اأو من املمولني للم�شروع .     

املوؤ�ش�شة املالية اأو امل�شرفية املعتمد من الدائرة الإدارة ح�شاب ال�شمان. اأمني احل�شاب         

اجلهات احلكومية املخت�شة برتخي�ض املطورين.  اجلهات املخت�شة 

ال�شخ�ض الطبيعي اأو املعنوي املرخ�ض له مبزاولة ن�شاط �شراء وبيع العقارات   املطور 

بغر�ض تطويرها وي�شمل املطور الرئي�شي اأو الفرعي.  

م�شاريع ت�شييد البنايات املتعددة الطوابق اأو املجمعات لالأغرا�ض ال�شكنية اأو   التطوير العقاري 

التجارية.   

كل �شيء م�شتقر بحيزه ثابت فيه ال ميكن نقله دون تلف اأو تغري هيئته. العقار 

اجلزء املفرز من العقار الذي يقوم املطور ببيعه للغري. الوحدة 

املادة )3(

ت�شرى اأحكام هذا القانون على املطور الذي يقوم ببيع وحدات على اخلارطة يف م�شاريع التطوير العقاري 

باالإمارة وا�شتالم دفعات من امل�شرتين اأو املمولني مقابل ذلك.

املادة )4(

اأ�شماء املطورين املرخ�ض لهم  العقاريني« تقيد فيه  بالدائرة �شجل خا�ض ي�شمى »�شجل املطورين  يعد 

مبزاولة ن�شاط التطوير العقاري باالإمارة, وال يجوز الأي مطور مزاولة ذلك الن�شاط ما مل يكن مقيدًا يف 

ذلك ال�شجل  ومرخ�شًا من اجلهات املخت�شة وفق ال�شروط التي ت�شدرها يف هذا ال�شاأن.

املادة )5(

اأو  املحلية  املعار�ض  يف  امل�شاركة  اأو  اخلارجية,  اأو  املحلية  االإعالم  و�شائل  يف  االإعالن  للمطور  يجوز  ال 

من  خطي  ت�شريح  على  احل�شول  بعد  اإال  اخلارطة,  على  عقارات  اأو  وحدات  لبيع  للرتويج  اخلارجية 



الدائرة, وي�شدر املدير العام القرارات الالزمة لتنظيم �شروط االإعالن يف و�شائل االإعالم وامل�شاركة 

باملعار�ض.

�لف�ضل �لثاين

�إن�ضاء ح�ضاب �ل�ضمان

املادة )6(

يجب على املطور الراغب يف بيع وحدات على اخلارطة تقدمي طلب اإىل الدائرة لفتح ح�شاب ال�شمان 

يكون مرفقا بامل�شتندات االآتية:

�شهادة  ع�شوية بغرفة جتارة و�شناعة دبي.  .1

الرخ�شة التجارية.   .2

�شهادة ملكية االأر�ض املراد تطويرها.  .3

ن�شخة من العقد املربم بني املطور الرئي�شي واملطور الفرعي.  .4

الت�شاميم املعمارية واملخططات الهند�شية املبدئية املعتمدة من اجلهات املخت�شة واملطور   .5

الرئي�شي.

بيان مايل بتقدير تكاليف واإيرادات امل�شروع م�شدقًا من مدقق ح�شابات قانوين معتمد.  .6

تعهد من املطور الفرعي ببدء االأعمال االإن�شائية للم�شروع بعد ح�شوله على موافقة املطور   .7

الرئي�شي بالبيع على اخلارطة , اأو تعهد من املطور الرئي�شي يف حالة عدم وجود مطور فرعي.  

منوذج عقد البيع بني املطور وامل�شرتي.  .8

املادة )7(

ين�شاأ ح�شاب ال�شمان مبوجب اتفاقية خطية بني املطور واأمني احل�شاب يتم مبوجبها اإيداع املبالغ 

املدفوعة من امل�شرتين لوحدات على اخلارطة اأو من املمولني وذلك يف ح�شاب خا�ض يفتح لدى اأمني 

احل�شاب با�شم امل�شروع العقاري.

 وحتدد االتفاقية �شروط اإدارة احل�شاب وحقوق والتزامات االأطراف املتعاقدة وتودع ن�شخة من هذه 

االتفاقية لدى الدائرة.



املادة )8(

 

يجوز للدائرة التاأ�شري يف �شجل االأر�ض اململوكة للمطور الرئي�شي باتفاقية ال�شراء املربمة بينه وبني 

املطور الفرعي واملتعلقة بتلك االأر�ض اأو باأي جزء منها , كما يجوز مل�شرتي الوحدات على اخلارطة 

تقدمي طلب اإىل الدائرة للتاأ�شري يف �شجل االأر�ض املراد اإقامة امل�شروع عليها باتفاقية ال�شراء املربمة 

مع املطور الفرعي.

�لف�ضل �لثالث

�إد�رة ح�ضاب �ل�ضمان

املادة )9(

يفتح ح�شاب ال�شمان با�شم امل�شروع ويكون خم�ش�شًا ح�شريًا الأغرا�ض اإن�شاء امل�شروع   .1

العقاري وال يجوز احلجز على املبالغ املودعة فيه ل�شالح دائني املطور.

اإذا تعددت امل�شروعات التي ينفذها املطور , يجب فتح ح�شاب �شمان م�شتقل لكل م�شروع على حدة.  .2

املادة )10(

تعد الدائرة �شجاًل خا�شًا ي�شمى » �شجل اأمناء احل�شاب » تقيد فيه اأ�شماء اأمناء احل�شابات .  .1

ي�شرتط يف اأمني احل�شاب اأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارة ح�شاب ال�شمان.  .2

املادة )11(

يجب على اأمني احل�شاب تزويد الدائرة بك�شوفات دورية باإيرادات ومدفوعات  ح�شاب ال�شمان   .1

, كما يجوز للدائرة اأن تطلب يف اأي وقت من اأمني احل�شاب تزويدها باملعلومات اأو البيانات 

التي ترى �شرورة االإطالع عليها , يف جميع االأحوال يجوز للدائرة اال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا 

للتدقيق يف تلك الك�شوف والبيانات.

اإذا ثبت للدائرة قيام اأمني احل�شاب بارتكاب اأية خمالفة الأحكام هذا القانون اأو لوائحه   .2

التنفيذية فعليها اإخطاره خطيًا بذلك ومنحه مهلة الإزالة هذه املخالفة.



املادة )12(

يجوز للمودعني اأو من ينوب عنهم االإطالع على ال�شجالت املحا�شبية اخلا�شة بهم, وطلب تزويدهم 

بن�شخ منها, كما يجوز ملمثلي اجلهات الر�شمية االإطالع على تلك ال�شجالت واحل�شول على ن�شـخ منها.

املادة )13(

اإذا قام املطور برهن امل�شروع للح�شول على قر�ض من موؤ�ش�شات اأو �شركات التمويل فيجب على هذه 

املوؤ�ش�شات وال�شركات اأن تودع مبلغ القر�ض يف ح�شاب ال�شمان وذلك للت�شرف فيه وفقا الأحكام هذا القانون.

املادة )14(

يجب على اأمني احل�شاب االحتفاظ بن�شبة 5٪ من القيمة الكلية حل�شاب ال�شمان بعد ح�شول املطور 

على �شهادة االجناز , وال ت�شرف املبالغ املحتفظ بها اإىل املطور اإال بعد انق�شاء �شنة من تاريخ ت�شجيل 

الوحدات باأ�شماء امل�شرتين.

املادة )15(

يف حالة قيام اأية ظروف طارئة يرتتب عليها عدم اإكمال امل�شروع العقاري يجب على اأمني احل�شاب 

املتعلق بذلك امل�شروع بعد الت�شاور مع الدائرة اتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة على حقوق املودعني 

مبا ي�شمن اإكمال امل�شروع العقاري اأو اإعادة املبالغ املدفوعة من قبل هوؤالء املودعني.

�لف�ضل �لر�بع

�جلـز�ء�ت

املادة )16(

مع عدم االإخالل باأية عقوبات من�شو�ض عليها يف اأي ت�شريع اآخر, يعاقب باحلب�ض وبغرامة ال تقل عن 

100,000 درهم, اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من:



زاول ن�شاط التطوير العقاري باالإمارة بدون ترخي�ض.  .1

قدم اإىل ال�شلطات املخت�شة م�شتندات اأو بيانات غري �شحيحة للح�شول على ترخي�ض ملزاولة   .2

ن�شاط التطوير العقاري.

كل من عر�ض للبيع وحدات يف م�شروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.  .3

كل من اأختل�ض اأو اأ�شتعمل بدون وجه حق اأو بدد دفعات مالية �شلمت له الأغرا�ض اإقامة   .4

امل�شروعات العقارية.

كل مدقق ح�شابات تعمد و�شع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز املايل للمطور, اأو   .5

اأخفى عمدًا وقائع جوهرية يف تقريره.

كل ا�شت�شاري �شادق على م�شتندات كاذبة تخ�ض امل�شروع العقاري مع علمه بذلك.  .6

كل مطور تعامل مع و�شيط دون اأن يكون م�شجاًل يف �شجل الو�شطاء العقاريني لدى الدائرة   .7

وفقًا الأحكام الالئحة رقم )85( ل�سنة 2006م ب�شاأن �شجل الو�شطاء العقاريني باإمارة دبي.

املادة )17(

ي�شطب قيد املطور من ال�شجل يف اأٍي من احلاالت التالية:

اإذا اأ�شهر اإفال�شه.  .1

اإذا مل يبا�شر االأعمال االإن�شائية بعد انق�شاء �شتة اأ�شهر من تاريخ منحه املوافقة بالبيع على   .2

خارطة دون عذر مقبول.

اإذا األغي الرتخي�ض املمنوح له من جهات الرتخي�ض.  .3

اإذا ارتكب اأيًا من املخالفات ذوات االأرقام )2( و )3( و)4( و)5( من املادة )16( من هذا   .4

القانون.

اإذا اأرتكب اأية خمالفة للقوانني واللوائح املنظمة لن�شاط التطوير العقاري باالإمارة.  .5

�لف�ضل �خلام�س

�أحكام ختامية

املادة )18(

على املطورين القائمني وقت العمل باأحكام هذا القانون توفيق اأو�شاعهم مبا يتفق واأحكامه خالل �شتة 



اأ�شهر من تاريخ ن�شره باجلريدة الر�شمية , ويجوز للدائرة متديد هذه املدة الأية مدة اأخرى تراها منا�شبة.

املادة )19(

للدائرة اأن تتقا�شى ر�شومًا مقابل اخلدمات املقدمة مبوجب هذا القانون.

املادة )20(

يلغى اأي ن�ض اأو تدابري وردت يف اأي قانون اأو لوائح اإىل املدى الذي تتعار�ض فيه واأحكام هذا القانون.

املادة )21(

ي�شدر الرئي�ض القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

املادة )22(

ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية , ويعمل به من تاريخ ن�شــره.

                             

�شدر يف دبي بتاريخ 6 مايو 2007م

املوافق 19 ربيع الثاين 1428هـ

  

حممد بن ر��ضد �آل مكتوم                                                        

حاكم دبي                                                                






