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قانون رقم )13( ل�سنة 2008

ب�ساأن

تنظيم �ل�سجل �لعقاري �ملبدئي يف �إمارة دبي

                      

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

بعد الإطالع على الق�نون رقم )7( ل�ضنة 1997 ب�ض�أن ر�ضوم ت�ضجيل الأرا�ضي، 

وعلى الق�نون رقم )7( ل�ضنة 2006 ب�ض�أن الت�ضجيل العق�ري يف اإم�رة دبي، 

وعلى الق�نون رقم )8( ل�ضنة 2007 ب�ض�أن ح�ض�ب�ت �ضم�ن التطوير العق�ري يف اإم�رة دبي،

 وعلى الق�نون رقم )27( ل�ضنة 2007 ب�ض�أن ملكية العق�رات امل�ضرتكة يف اإم�رة دبي، 

وعلى الق�نون رقم )3( ل�ضنة 2006 ب�ض�أن حتديد من�طق متلك غري املواطنني ب�إم�رة دبي،

وعلى لئحة �ضجل الو�ضط�ء العق�ريني يف اإم�رة دبي رقم )85( ل�ضنة 2006،

ن�سدر �لقانون �لآتي:

املادة )1(

ي�ضمى هذا الق�نون "ق�نون تنظيم ال�ضجل العق�ري املبدئي يف اإم�رة دبي رقم )13( ل�ضنة 2008"

املادة )2(

يكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�ين املبينة اإزاء كل منه� م� مل يق�ض ال�ضي�ق بخالف ذلك:

: اإم�رة دبي. الإم�رة  

: دائرة الأرا�ضي والأمالك. الدائرة  

: ال�ضجل العق�ري لدى الدائرة.  ال�ضجل العق�ري 
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ال�ضجل العق�ري املبدئي : جمموعة الوث�ئق املحررة اأو املحفوظة خطيً� اأو الكرتونيً� ب�ل�ضجل اللكرتوين 

لدىالدائرة التي تثبت فيه� عقود بيع العق�رات وغريه� من الت�ضرف�ت الق�نونية على اخل�رطة قبل 

نقله� اإىل ال�ضجل العق�ري.

العق�ر : الأرا�ضي واملن�ض�آت الث�بتة املق�مة عليه� والتي ل ميكن نقله� من مك�ن لآخر دون تلف اأو تغري 

هيئته�.

الوحدة العق�رية : اأي جزء مفرز من العق�ر وي�ضمل اأي جزء مفرز على اخل�رطة.

البيع على اخل�رطة : بيع الوحدات العق�رية املفرزة على اخل�رطة اأو التي تكون يف طور الإن�ض�ء اأو التي 

مل يكتمل اإن�ض�وؤه�.

املطور الرئي�ضي : كل من يرخ�ض ملم�ر�ضة اأعم�ل تطوير العق�رات يف الإم�رة وبيع وحداته� للغري.

املطور الفرعي : كل من يرخ�ض ملم�ر�ضة اأعم�ل تطوير العق�رات وبيع وحداته� للغري والذي يطور جزءًا 

من م�ضروع عق�ري ع�ئد ملطور رئي�ضي مبوجب اتف�ق بينهم�.

ب�ضـــ�أن   2006 ل�ضنة  رقــــم )85(  لالئحة  وفـــقً�  العق�رية  الو�ض�طة  اأعـمــ�ل  كل من مي�ر�ض   : الو�ضيط 

تنظيم �ضـــجـــل الو�ضط�ء العق�ريني يف اإم�رة دبي.

اجله�ت املخت�ضة : اجله�ت املخت�ضة برتخي�ض اأو ت�ضجيل امل�ض�ريع العق�رية يف الإم�رة.

املادة )3(

ت�ضجل يف ال�ضجل العق�ري املبدئي جميع الت�ضرف�ت التي ترد على الوحدات العق�رية املب�عة    .1

على اخل�رطة، ويقع ب�طاًل البيع وغريه من الت�ضرف�ت الق�نونية الن�قلة اأو املقيدة للملكية اأو 

اأي من احلقوق املتفرعة عنه� اإذا مل يتم ت�ضجيل هذه الت�ضرف�ت يف ذلك ال�ضجل.
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قبل  للملكية  املقيدة  اأو  الن�قلة  الت�ضرف�ت  من  ت�ضرف  ب�أي  اأو  ب�لبيع  ت�ضرف  كل مطور  على    .2

العمل ب�أحك�م هذا الق�نون اأن يتقدم اإىل الدائرة لت�ضجيله� يف ال�ضجل العق�ري اأو يف ال�ضجل 

العق�ري املبدئي ح�ضب الأحوال، وذلك خالل مدة ل تتج�وز �ضتني يومً� من ت�ريخ العمل ب�أحك�م 

هذا الق�نون.

املادة )4(

ل يجوز للمطور الرئي�ضي اأو الفرعي البدء يف تنفيذ امل�ضروع اأو بيع وحداته على اخل�رطة قبل ا�ضتالم 

الأر�ض التي �ضيق�م عليه� امل�ضروع واحل�ضول على املوافق�ت الالزمة من اجله�ت املخت�ضة ب�لإم�رة.

ويف جميع الأحوال على الدائرة اأن ت�ضع على �ضحيفة العق�ر الذي يجري تطويره اإ�ض�رة تفيد بذلك.

املادة )5(

يقدم طلب ت�ضجيل الوحدة العق�رية يف ال�ضجل العق�ري املبدئي على النموذج املعد لهذا الغر�ض، وعلى 

اأن ت�ضتوفى البي�ن�ت وامل�ضتندات الالزمة وفقً� لالأ�ضول والإجراءات املتبعة لدى الدائرة.

املادة )6(

يجوز الت�ضرف يف الوحدات العق�رية املب�عة على اخل�رطة وامل�ضجلة يف ال�ضجل العق�ري املبدئي لدى 

الدائرة ب�لبيع اأو الرهن وغري ذلك من الت�ضرف�ت الق�نونية.

املادة )7(

من  ذلك  وغري  البيع  اإع�دة  اأو  البيع  على  ر�ضوم  اأية  تق��ضي  الفرعي  اأو  الرئي�ضي  املطور  على  يحظر 

وي�ضتثنى من  املب�عة على اخل�رطة،  اأو  املكتملة  العق�رية  الوحدات  التي ترد على  الق�نونية  الت�ضرف�ت 

ذلك اأية م�ضروف�ت اإدارية يتق��ضه� املطور الرئي�ضي اأو الفرعي من الغري وتوافق عليه� الدائرة.
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املادة )8(

فور  الدائرة  لدى  العق�ري  ال�ضجل  يف  اإن�ض�وؤه�  يكتمل  التي  امل�ضروع�ت  ت�ضجيل  املطورين  على  يجب 

ب�أ�ضم�ء  املب�عة  الوحدات  ت�ضجيل  ذلك  وي�ضمل  املخت�ضة  اجله�ت  من  الإجن�ز  �ضه�دة  على  ح�ضولهم 

امل�ضرتين الذين اأوفوا ب�لتزام�تهم التع�قدية وفقً� لالإجراءات املتبعة لدى الدائرة.

ولغ�ي�ت هذه امل�دة يجوز للدائرة بن�ًء على طلب امل�ضرتي اأو من تلق�ء نف�ضه� اأن ت�ضجل يف ال�ضجل العق�ري 

الوحدات العق�رية امل�ضجلة يف ال�ضجل املبدئي املب�عة على اخل�رطة ب��ضم امل�ضرتي �ضريطة اأن يكون قد 

اأوفى ب�لتزام�ته التع�قدية.

املادة )9(

اإذا رغب املطور يف ت�ضويق م�ضروعه من خالل و�ضيط عق�ري فعليه التع�قد مع و�ضيط معتمد وفق� لل�ضروط 

والأحك�م املن�ضو�ض عليه� يف لئحة �ضجل الو�ضط�ء العق�ريني يف اإم�رة دبي رقم )85( ل�ضنة 2006م، 

كم� يجب على ذلك املطور ت�ضجيل ذلك العقد لدى الدائرة.

املادة )10(

على  عق�رية  وحدات  اأو  عق�رات  لبيع  عرفية  بيع  عقود  اإبرام  الو�ضيط  اأو  املطور  اأو  املطور  على  يحظر 

اخل�رطة يف م�ض�ريع مل تتم املوافقة عليه� من اجله�ت املخت�ضة، ويقع ب�طاًل كل عقد يربم قبل احل�ضول 

على تلك املوافقة.

املادة )11(

اإذا اأخل امل�ضرتي ب�أي �ضرط من �ضروط عقد بيع الوحدة العق�رية املربم مع املطور فعلى الأخري    .1

اإخط�ر الدائرة بذلك، وعلى الدائرة اإمه�ل امل�ضرتي �ضواًء ح�ضوريً� اأو بوا�ضطة الربيد امل�ضجل 

اأو ب�لربيد اللكرتوين ملدة )30( يومً� للوف�ء ب�لتزام�ته التع�قدية.

اإذا انق�ضت املهلة امل�ض�ر اإليه� يف البند )1( من هذه امل�دة دون قي�م امل�ضرتي بتنفيذ التزام�ته    .2
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التع�قدية، ج�ز للمطور اإلغ�ء العقد واإع�دة م� ا�ضتوف�ه من امل�ضرتي بعد خ�ضم م� ل يزيد على 

30% من قيمة املب�لغ املدفوعة منه.

املادة )12(

تعترب م�ض�حة الوحدة العق�رية املب�عة �ضحيحة ول يعتد ب�لزي�دة التي تتحقق يف امل�ض�حة بعد الت�ضليم، 

اأم� اإذا حدث نق�ض يف امل�ض�حة فيلتزم املطور بتعوي�ض  ول يجوز للمطور املط�لبة بقيمة تلك الزي�دة، 

امل�ضرتي عن ذلك النق�ض اإل اإذا ك�ن النق�ض غري موؤثر، واآنئٍذ ل يكون املطور ملزمً� بتعوي�ض امل�ضرتي 

عن ذلك النق�ض.

املادة )13(

اأو الت�ضريع�ت  اأو امتن�ع تفر�ضه اأحك�م هذا الق�نون  اأو الو�ضيط ب�أي فعل  اإذا ثبت للدائرة قي�م املطور 

الأخرى ال�ض�رية املفعول فعلى مدير ع�م الدائرة اإعداد تقرير بذلك واإح�لة الأمر اإىل جه�ت التحقيق 

املخت�ضة.

املادة )14(

ي�ضدر رئي�ض املجل�ض التنفيذي الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون.

املادة )15(

ين�ضر هذا الق�نون ب�جلريدة الر�ضمية، ويعمل به من ت�ريخ ن�ضره.

حممد بن ر��سد �ل مكتوم    

حاكم دبي   

�ضدر يف دبي بت�ريخ 14 اأغ�ضط�ض، 2008

املوافق 13 �ضعب�ن 1429هـ 





قرار المجلس التنفيذي  رقم )6( لسنة 2010
باعتماد الالئحة التنفيذية

للقانون رقم )13( لسنة 2008
بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في 

إمارة دبي





قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي  رقم )6( ل�سنه 2010

باعتماد �لالئحة �لتنفيذية

للقانون رقم )13( ل�سنه 2008

ب�ساأن تنظيم �ل�سجل �لعقاري �ملبدئي يف �مارة دبي

نحن حمد�ن بن حممد بن ر��سد �ل مكتوم      ويل عهد دبي 

رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�ضنه 2003  ب�ض�أن ان�ض�ء املجل�ض التنفيذي لم�رة دبي . 

وعلى الق�نون رقم )7( ل�ضنه 1997 ب�ض�أن ر�ضوم ت�ضجيل الرا�ضي يف ام�رة دبي وتعديالته . 

وعلى الق�نون رقم )7( ل�ضنه 2006 ب�ض�أن ال�ضجل العق�ري يف ام�رة دبي  

وعلى الق�نون رقم )8( ل�ضنه 2007 ب�ض�أن ح�ض�ب�ت �ضم�ن التطوير العق�ري يف ام�رة دبي. 

وعلى الق�نون رقم )13( ل�ضنه 2008 ب�ض�أن تنظيم ال�ضجل العق�ري املبدئي يف ام�رة دبي . 

وتعديالته ، وي�ض�ر اليه فيم� بعد بـــ  » الق�نون «  

وعلى الالئحة رقم )85( ل�ضنه 2006 ب�ض�أن تنظيم �ضجل الو�ضط�ء العق�ريني يف ام�رة دبي .

ن�سدر  �لقر�ر �لتايل : 

املادة )1(

يكون للكلم�ت والعب�رات الواردة يف هذا القرار ذات املع�ين املحددة لكل منه� يف الق�نون . 

املادة )2(

يعترب تقدمي املطور الرئي�ضي او الفرعي طلب ت�ضجيل الت�ضرف الق�نوين املتعلق ب�لوحدة العق�رية لدى 



الدائرة خالل املدة املن�ضو�ض عليه� يف الفقرة )2( من امل�دة )3(  من الق�نون . التزام� منه بهذه املدة،  

حتى وان مل تقم الدائرة ب�مت�م اجراءات الت�ضجيل خالل تلك امل�دة . 

املادة )3(

يف ح�ل قي�م املطور الرئي�ضي او الفرعي بتقدمي طلب ت�ضجيل الت�ضرف  الق�نوين الوارد على الوحدة 

العق�رية بعد فوات املدة املن�ضو�ض عليه� يف الفقرة )2( من امل�دة )3( من الق�نون ، 

ف�نه يجب على الدائرة  يف هذه احل�لة اتب�ع م� يلي :-

ت�ضجيل الت�ضرف الق�نوين يف ال�ضجل العق�ري املبدئي .    .1

فر�ض غرامة م�لية على املطور مقداره�  ) 10000 درهم ( ع�ضرة الف درهم .    .2

     

ليجوز للمطور الرئي�ضي او الفرعي البدء يف تنفيذ امل�ضروع او بيع وحداته على اخل�رطة ال يف ح�ل توفر 

م� يلي :-

ا�ضتالم الر�ض واحل�ضول على �ضه�دة عالئمه� .   -1

ان تكون لديه ال�ضيطرة الفعلية على الر�ض التي �ضيق�م عليه� امل�ضروع .   -2

احل�ضول على املوافق�ت الالزمة من اجله�ت املخت�ضة للبدء بتنفيذ امل�ضروع .   -3

املادة )5(

ال�ضحيفة  قيدا  على  ت�ضع  ان  ال�ض�أن  بن�ء على طلب ذوي  او  نف�ضه�  تلق�ء  �ضواء من  الدائرة  على   -1

العق�رية لالر�ض التي �ضيق�م عليه� م�ضروع عق�ري ، وذلك مب� يفيد انه م�ضروع  تطويري  خ��ضع 

لحك�م  الق�نون ، 

تقوم الدائرة ب�زالة القيد امل�ض�ر اليه يف الفقرة ال�ض�بقة، بعد النته�ء من تنفيذ امل�ضروع العق�ري   -2

وت�ضجيل وحداته ب�أ�ضم�ء امل�ضرتين يف ال�ضجل العق�ري، اأو ب�ضبب الغ�ء امل�ضروع لي �ضبب من ال�ضب�ب 

املن�ضو�ض عليه�  يف امل�دة  )23(  من هذا القرار . 



املادة ) 6 (

يتم تقدمي  طلب ت�ضجيل الوحدة العق�رية يف ال�ضجل العق�ري املبدئي  وفق� للنموذج اللكرتوين اأو الورقي 

املعتمدين  لدى الدائرة معززا  ب�لوث�ئق وامل�ضتندات املحددة من قبله�  يف هذا ال�ض�أن . 

املادة )7(

ل يجوز للمطور الرئي�ضي اأو الفرعي عند اكتم�ل امل�ضروع العق�ري وح�ضوله على �ضه�دة الجن�ز   )1(

من اجله�ت املخت�ضة المتن�ع عن ت�ضليم  او ت�ضجيل الوحدة العق�رية ب��ضم امل�ضرتي  يف ال�ضجل 

العق�ري  ، ط�مل�  ان امل�ضرتي قد او يف بك�فة التزام�ته  التع�قدية ،  حتى ولو ترتب للمطور يف ذمة 

امل�ضرتي اأية التزام�ت م�لية اأخرى غري ن��ضئة عن عقد بيع الوحدة العق�رية . 

ي�ضمل التزام املطور الرئي�ضي  او الفرعي  بت�ضجيل الوحدة العق�رية وك�فة املرافق املخ�ض�ضة له�   )2(

كمواقف ال�ضي�رات ب��ضم امل�ضرتي . 

يف ح�ل امتن�ع املطور الرئي�ضي  او الفرعي  عن ت�ضجيل الوحدة العق�رية ب��ضم امل�ضرتي لي �ضبب   )3(

ك�ن على الرغم من قي�م امل�ضرتي  ب�لوف�ء  بك�فة التزام�ته التع�قدية ، ف�نه يجوز للدائرة بن�ء على 

طلب امل�ضرتي  او من تلق�ء نف�ضه� ت�ضجيل الوحدة العق�رية ب��ضم امل�ضرتي  يف ال�ضجل العق�ري . 

املادة )8(

�ضببه� من  اية مب�لغ م�لية مهم� ك�ن  امل�ضرتي   يتق��ضى من  ان  الفرعي   او  الرئي�ضي  للمطور  ل يجوز 

امل�ضرتي  نظري اي ت�ضرف من الت�ضرف�ت الق�نونية التي ترد  على الوحدة العق�رية من غري املب�لغ  التي 

تعتمده� الدائرة . 

املادة ) 9 (

يلتزم املطور الرئي�ضي او الفرعي  وامل�ضرتي  ب�ضداد ر�ضوم ت�ضجيل الت�ضرف�ت الق�نونية التي ترد  على 

الوحدة العق�رية وفق� للن�ضب املقررة على كل منهم مبوجب الت�ضريع�ت ال�ض�رية .  م� مل يتم التف�ق على 

خالف ذلك . 



املادة )10(

اذا رغب املطور الرئي�ضي او الفرعي بت�ضويق م�ضروعه من خالل و�ضيط عق�ري ،  ف�نه يجب عليه اللتزام 

مب� يلي :-

ان يكون  امل�ضروع املتع�قد على ت�ضويقه من خالل الو�ضيط العق�ري م�ضجال  لدى الدائرة .   -1

ان يتم التع�قد مع و�ضيط عق�ري معتمد ومرخ�ض وفق� لالئحة رقم )85(  ل�ضنه 2006  ب�ض�أن   -2

تنظيم �ضجل الو�ضط�ء العق�ريني  يف ام�رة دبي . 

ان يتم ت�ضجيل عقد ت�ضويق  امل�ضروع من خالل الو�ضيط العق�ري لدى الدائرة .   -3

املادة ) 11(

يعترب ب�طال كل ت�ضرف ق�نوين يقوم ب�برامه املطور الرئي�ضي او الفرعي او الو�ضيط يت�ضمن بيع اي عق�ر 

او وحدة عق�رية  على اخل�رطة  قبل �ضدور  املوافقة على اق�مة امل�ضروع من اجله�ت املخت�ضة ، وت�ضجيله 

لدى الدائرة . 

املادة )12(

اذا اتفق املطور الرئي�ضي او الفرعي مع الو�ضيط على قي�م الخري بت�ضويق امل�ضروع كلي�  او جزئي�،  ف�نه 

يجب  على الو�ضيط ايداع ثمن بيع الوحدة العق�رية التي تو�ضط ببيعه� يف ح�ض�ب �ضم�ن امل�ضروع .  ول 

يجوز  له ايداعه يف ح�ض�به اخل��ض او خ�ضم عمولته من الثمن قبل ايداعه يف ح�ض�ب ال�ضم�ن ،  ويقع 

ب�طال  كل اتف�ق يق�ضى بخالف ذلك . 

املادة )13(

اعتب�را  من ت�ريخ العمل بهذا القرار ، تعترب امل�ض�حة ال�ض�فية هي املعتربة لغ�ي�ت القيد   -1

           يف ال�ضجل العق�ري ،   ويتم احت�ض�ب هذه امل�ض�حة وفق� مل� حتددة  الدائرة يف هذا ال�ض�أن . 



ل يعتد ب�لزي�دة التي تتحقق يف امل�ض�حة ال�ض�فية للوحدة العق�رية املب�عة ، ول يجوز  -2

          للمطور  املط�لبة بقيمة تلك الزي�دة ، م� مل يتم التف�ق على خالف ذلك . 

3-   يلتزم املطور بتعوي�ض  امل�ضرتي عن التغيري يف م�ض�حة الوحدة العق�رية  ب�لنق�ض�ن   

         متى جت�وزت  ن�ضبته )5%(  من امل�ض�حة ال�ض�فية للوحدة . 

يح�ضب التعوي�ض امل�ضتحق للم�ضرتي اإذا ك�نت ن�ضبة النق�ض يف امل�ض�حة ال�ض�فية تزيد على الن�ضبة   -4

املحددة يف الفقرة )3( من هذه امل�دة على اأ�ض��ض ثمن الوحدة العق�رية املتفق عليه يف العقد املربم 

م�بني املطور وامل�ضرتي. 

5-   لغ�ي�ت تطبيق هذه امل�دة تعتمد امل�ض�حة ال�ض�فية املحددة يف عقد بيع الوحدة العق�رية واخل�رطة 

املتعلقة به� ك��ض��ض لحت�ض�ب اأية زي�دة او نق�ض يف م�ض�حة الوحدة العق�رية. 

املادة )14(

يف ح�ل ن�ضوب اأي خالف بني املطور وامل�ضرتي ، ف�نه يجوز  للدائرة ان تقوم مب�ض�عي توفيقية بينهم� 

للمح�فظة على عالقتهم� التع�قدية ،  واأن تقرتح  عليهم� م� تراه من��ضب�  من احللول لهذا الغر�ض ،  ويف 

ح�ل  تو�ضله� اىل ت�ضوية ودية يتم اثب�ته� يف اتف�قية مكتوبة  توقع من قبلهم�  او من قبل من ينوب  عنهم� 

،  ومبجرد  اعتم�د هذه التف�قية  من الدائرة ت�ضبح  ملزمة  لهم� . 

املادة )15(

يف ح�ل اخالل امل�ضرتي  ب�أي من التزام�ته  املن�ضو�ض عليه� يف عقد بيع الوحدة العق�رية املربم بينه وبني 

املطور ،  ف�نه يجب  اتب�ع م� يلي :-

ان يقوم املطور  ب�خط�ر امل�ضرتي ب�لوف�ء ب�لتزام�ته  التع�قدية ام� ح�ضوري� ام�م الدائرة  او   اأ - 

خطي�  بوا�ضطة  الربيد امل�ضجل  او الربيد اللكرتوين �ضريطة ان يقوم بتزويد الدائرة بن�ضخة  

عن هذا الخط�ر يف هذه احل�لة .

ان تقوم الدائرة ب�إمه�ل امل�ضرتي )30(  يوم� للوف�ء  ب�لتزام�ته التع�قدية تبداأ  من ت�ريخ توجيه    ب - 

الخط�ر له من املطور . 



اذا انق�ضت  مدة الخط�ر املن�ضو�ض  عليه� يف الفقرة  )ب(  من هذه امل�دة  دون قي�م  ج-  

امل�ضرتي  بتنفيذ التزام�ته التع�قدية ، ف�نه يجوز للمطور القي�م مب� يلي :        

الحتف�ظ بك�مل  املب�لغ املدفوعة  له من امل�ضرتي ،  واملط�لبة ام� ببيع  الوحدة العق�رية  ب�ملزاد   -1

العلني لقت�ض�ء م� تبقى  من املب�لغ امل�ضتحقة له ، او خ�ضم  م� ل يزيد على )40%(  من قيمة 

الوحدة العق�ريـــة وف�ضخ العقــد ،  وذلك متى ك�نت ن�ضبــــة اجنــــ�ز املطور للم�ضروع لتقل  عن 

. )%80(

العقد وف�ضخ  املن�ضو�ض عليه� يف  العق�رية  الوحدة  خ�ضم م� ل يزيد  على )40%(  من قيمة   -2

العقد متى ك�نت ن�ضبه اجن�ز املطور للم�ضروع  ل تقل  عن )%60( . 

خ�ضم م� ل يزيد على )25%(  من قيمة الوحدة العق�رية املن�ضو�ض عليه� يف العقد وف�ضخ العقد   -3

متى ك�نت ن�ضبة الإجن�ز للم�ضروع لت�ضل اإىل )%60( . 

  ، خ�ضم م� ل يزيد على )30%(  من قيمة املب�لغ  امل�ضددة  من قبل امل�ضرتي ل�ض�لح املطور   -4

وف�ضخ  العقد يف ح�ل  م� اذا ك�ن املطور  مل يبداأ  بتنفيذ امل�ضروع ل�ضب�ب خ�رجة عن ارادته . 

يجوز للمطور  ان يطلب من املحكمة املخت�ضة ان حتكم له بك�مل الن�ضب امل�ض�ر اليه� يف  د - 

الفقرة )ج(  من هذه امل�دة يف احل�لت  التي تكون فيه� املب�لغ املوجودة حتت بدء اقل من 

الن�ضب املحددة يف البنود  )1(، )2(،)3( و )4( . 

املادة )16(

ل يجوز للمطور الذي مل يبداأ بتنفيذ امل�ضروع املط�لبة بف�ضخ العقد والحتف�ظ بن�ضبة )30%(  من املب�لغ 

املدفوعة ،  ال اذا اثبت انه قد او يف بك�مل التزام�ته التع�قدية جت�ه امل�ضرتي ،  وان عدم البدء  بتنفيذ 

امل�ضروع ك�ن بدون اهم�ل او تق�ضري  من ج�نبه ،  او ل�ضب�ب خ�رجة عن ارادته . 



املادة )17(

لغ�ي�ت تطبيق امل�دة )15(  من هذا القرار ،  يراعي  م� يلي :-

لدة  معتمد  ا�ضت�ض�ري  من  �ض�در  فني  تقرير   على  بن�ء  امل�ضروع  اجن�ز  ن�ضب  من  التحقق  يتم   -1

املوؤ�ض�ضة ،  يت�ضمن حتديد م� مت اجن�زه من امل�ضروع  بعد مع�ينته على اأر�ض الواقع . 

يعترب قي�م املطور ب�أعم�ل الت�ضوية وتنفيذ البنية التحتية للم�ضروع  بدءا منه يف تنفيذ امل�ضروع    -2

املادة )18(

القرار  التي ق�م ب�لحتف�ظ به� وفق� مل� ورد يف امل�دة )15(  من هذا  يجب على املطور اع�دة املب�لغ  

للم�ضرتي خالل مهلة ل تزيد على �ضنة واحدة من ت�ريخ ف�ضخ العقد ،  او خالل )60( يوم� من ت�ريخ بيع 

الوحدة العق�رية ايهم� اأ�ضبق . 

املادة )19(

يف ح�ل بيع الوحدة العق�رية ب�ملزاد العلني وفق� لحك�م امل�دة )15(  من هذا القرار ، ف�نه يجوز   -1

للدائرة متى راأت ذلك من��ضب�  ان تقوم ب�يداع ثمن الوحدة يف ح�ض�ب الم�ن�ت وت�ضليم امل�ضرتي  

او من ينوب عنه املب�لغ  املتبقية  له بعد خ�ضم م�ضتحق�ت املطور . 

يجوز للمطور النتف�ع ب�لوحدة  العق�رية او ت�أجريه� للغري يف ح�ل عدم بيعه� ب�ملزاد العلني  ،   -2

على ان يقوم برد املب�لغ املتبقية للم�ضرتي خالل املهلة املحددة يف امل�دة )18( من هذا القرار. 

 

املادة )20(

يجوز للم�ضرتي اللجوء  اىل املحكمة املخت�ضة لطلب ف�ضخ العالقة التع�قدية بينه وبني املطور يف اي من 

احل�لت التية :

اذا رف�ض املطور دون مربر تقبله الدائرة  ت�ضليم امل�ضرتي  العقد النه�ئي لبيع الوحدة العق�رية  -1



اذا امتنع املطور عن ربط الدفع�ت  مبراحل الجن�ز الن�ض�ئية املقرتحة من قبل املوؤ�ض�ضة .   -2

اذا ق�م املطور بتغيري املوا�ضف�ت املتفق عليه� يف العقد تغيرياأ جوهري� .   -3

اذا ثبت  بعد الت�ضليم ب�أن الوحدة العق�رية غري �ض�حلة لال�ضتعم�ل ب�ضبب عيوب جوهرية يف   -4

الن�ض�ء . 

اأية ح�لت اخرى  ت�ضتوجب ف�ضخ العقد وفق� للقواعد الق�نونية الع�مة .   -5

املادة )21(

تعترب ال�ضب�ب الت�لية خ�رجة  عن ارادة املطور : 

اذا مت نزع ملكية الأر�ض التي  �ضيق�م عليه� امل�ضروع للمنفعة الع�مة .  -1

اذا ق�مت احدى اجله�ت احلكومية بتجميد امل�ضروع ل�ضب�ب اع�دة التخطيط .   -2

اكت�ض�ف مب�ين او حفري�ت  او خطوط خدم�ت داخل موقع امل�ضروع .   -3

حدود  يف  تغيري  عليه�  ترتب  امل�ضروع  موقع   على  تعديالت   ب�جراء  الرئي�ضي  املطور  ق�م   اذا   -4

امل�ضروع وم�ض�حته ب�ضكل يوؤثر على قي�م املطور الفرعي بتنفيذ التزام�ته . 

اية ا�ضب�ب  اخرى تقدره� املوؤ�ض�ضة .   -5

املادة )22(

يعترب املطور مهمال او مق�ضراأ  يف تنفيذ التزام�ته بتحقق اأي من احل�لت التية :-

الت�أخر بدون مربر يف ا�ضتالم الر�ض واحل�ضول على املوافق�ت الالزمة من اجله�ت املخت�ضة   -1

للبدء يف تنفيذ امل�ضروع .

قي�م املطور  الفرعي ب�لبيع على اخل�رطة دون اأخذ املوافقة اخلطية  من املطور  الرئي�ضي.   -2

الت�أخر  يف احل�ضول على املوافقة اخلطية على املخطط�ت والت�ض�ميم من املطور الرئي�ضي.   -3

الت�أخر يف اعداد امل�ضروع لعم�ل الت�ضييد .   -4

عدم تزويد املوؤ�ض�ضة ب�لبي�ن�ت و املعلوم�ت الالزمة لعتم�د امل�ضروع .  -5

عدم ت�ضجيل امل�ضروع لدى املوؤ�ض�ضة .   -6



المتن�ع عن الف�ض�ح للموؤ�ض�ضة عن البي�ن�ت امل�لية للم�ضروع .   -7

اأية اأ�ضب�ب اخرى تراه� املوؤ�ض�ضة .   -8

املادة )23(

يجـــوز للموؤ�ض�ضة وبن�ء على تقرير  فنــــي م�ضبب ان تقرر الغ�ء امل�ضــــروع العق�ري فــــي اأي من احلــــ�لت 

التية :-

اذا مل يب��ضر املطور وبدون عذر مقبول ب�أعم�ل البن�ء رغم ح�ضوله على املوافق�ت الالزمة من   -1

اجله�ت املخت�ضة .

اذا ارتكب املطور اأي� من اجلرائم املن�ضو�ض  عليه� يف امل�دة )16( من الق�نون رقم )8(  ل�ضنه   -2

2007م  ب�ض�أن ح�ض�ب�ت �ضم�ن التطوير العق�ري يف ام�رة دبي . 

اذا ثبت  للموؤ�ض�ضة  عدم جدية املطور  يف تنفيذ امل�ضروع .   -3

اذا مت �ضحب الر�ض التي �ضيق�م  عليه� امل�ضروع ب�ضبب اخالل املطور الفرعي ب�أي من التزام�ته    -4

التع�قدية  من املطور  الرئي�ضي . 

اذا ت�أثرت  الر�ض كلي�  مب�ضروع�ت التخطيط او اع�دة التخطيط  التي تنفذه� اجله�ت املخت�ضة   -5

ب�لم�رة . 

اذا عجز املطور  عن تنفيذ امل�ضروع ب�ضبب الهم�ل اجل�ضيم .   -6

اذا اأعرب  املطور عن رغبته يف عدم تنفيذ امل�ضروع ل�ضب�ب تقتنع به� املوؤ�ض�ضة .   -7

اذا اأ�ضهر املطور افال�ضه .   -8

لية اأ�ضب�ب اخرى تراه� املوؤ�ض�ضة .   -9

املادة  )24(

يجوز للمطور التظلم من القرار ال�ض�در من املوؤ�ض�ضة  ب�لغ�ء امل�ضروع وذلك خالل مدة ل جت�وز    -1

)7( اأي�م عمل من ت�ريخ اخط�ره بقرار اللغ�ء . 

يجب ان يكون التظلم  مكتوب�  ومبين� فيه اوجه العرتا�ض .   -2



على املوؤ�ض�ضة النظر يف التظلم وا�ضدار قراراه� ب�ض�أنه  خالل )7(  اأي�م عمل من ت�ريخ  تقدميه   -3

له� . 

اذا قبلت  املوؤ�ض�ضة التظلم ،  ف�نه يجب عليه� يف هذه احل�لة حتديد ال�ضروط واملتطلب�ت التي   -4

ينبغي  على املطور  اللتزام  به� للعدول  عن قرار الغ�ء امل�ضروع. 

على املطور  التعهد كت�بة بقبول ا�ضرتاط�ت ومتطلب�ت املوؤ�ض�ضة .   -5

يف ح�ل رف�ض املوؤ�ض�ضة للتظلم ، ف�ن قراره� ال�ض�در  يف هذا ال�ض�أن يكون نه�ئي� ،  ويجب عليه�   -6

امل�ضى يف تنفيذ اجراءات الغ�ء امل�ضروع . 

املادة ) 25(

يف ح�ل الغ�ء  امل�ضروع  من قبل املوؤ�ض�ضة ، ف�نه يجب  عليه� مراع�ة م� يلي :

اعداد تقرير فني يو�ضح اأ�ضب�ب اللغ�ء .   -1

اخط�ر املطور كت�بي� بوا�ضطة الربيد امل�ضجل او الربيد اللكرتوين بقرار اللغ�ء .   -2

للتحقق من  للم�ضروع  امل�يل  املركز  للتدقيق يف  املطور  نفقة  تعيني مدقق ح�ض�ب�ت معتمد على   -3

املب�لغ املدفوعة للمطور  او املودعة يف ح�ض�ب �ضم�ن  التطوير اخل��ض  بذلك امل�ضروع وكذلك 

املب�لغ   التي مت الت�ضرف به� .

الطلب  من اأمني ح�ض�ب �ضم�ن امل�ضروع او املطور  يف ح�ل وجود دفع�ت  خ�رج ح�ض�ب ال�ضم�ن    -4

ب�ع�دة املب�لغ  املودعة  يف احل�ض�ب او املدفوعة  للمطور  اىل ا�ضح�به�  وذلك خالل مدة ل 

جت�وز  )14(  يوم� من ت�ريخ  اللغ�ء . 

املادة )26(

يف ح�ل عدم  توفر اأموال ك�فية يف ح�ض�ب �ضم�ن امل�ضروع ل�ضداد حقوق امل�ضرتين ،  يلتزم املطور  برد 

املب�لغ امل�ضتحقة لهم خالل مهلة ل تزيد  على )60(  يوم�  من ت�ريخ القرار  ال�ض�در ب�لغ�ء  امل�ضروع ، 

ال  اذا وجدت املوؤ�ض�ضة ا�ضب�بً�  ت�ضتدعى متديد هذه املهلة . 



املادة )27(

اذا مل يقوم املطور برد املب�لغ امل�ضتحقة  يف املوعد امل�ض�ر اليه يف امل�دة  )26(  من هذا القرار ، فعلى 

املوؤ�ض�ضة  اتخ�ذ ك�فة الجراءات  الالزمة ل�ضم�ن حقوق  امل�ضرتين  مب� يف ذلك اح�لة المر اىل اجله�ت 

الق�ض�ئية املخت�ضة . 

املادة )28(

يعمل  بهذا القرار  من ت�ريخ �ضدوره ، وين�ضر  يف اجلريدة الر�ضمية . 

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �ل مكتوم 

ويل عهد دبي 

رئي�ض املجل�ض التنفيذي 

�ضدر يف دبي بت�ريخ 14 فرباير 2010م 

املوافق 30 �ضفر 1431 هـ 
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