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قانون رقم ) 27 (  ل�سنة 2007

ب�ساأن

ملكية العقارات امل�شرتكة يف امارة دبي

نحن    حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي 

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم )5( ل�شنة 1985  ب�شاأن املعامالت املدنية وتعديالته ، 

وعلى القانون رقم )7(  ل�شنه 2006  ب�ساأن الت�سجيل العقاري  يف امارة دبي 

وعلى النظام رقم )3(  ل�شنه 2006 ب�ساأن حتديد املناطق املخ�س�سة لتملك غري املواطنني يف امارة 

دبي . 

ن�سدر القانون االتي : 

الف�شل االول

الت�شمية والتعاريف  واالحكام العامة

املادة )1(

ي�سمى هذا القانون » قانون ملكية العقارات امل�سرتكة يف اإمارة دبي رقم )27(  ل�شنه 2007 «.

املادة )2(

يكون  للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة اإزاء كل منها ما مل يدل �سياق الن�ص على خالف ذلك: 



االمارة : امارة دبي . 

الدائرة : دائرة االرا�سي واالمالك 

الرئي�ص : رئي�ص الدائرة 

ال�سجل : ال�سجل العقاري لدى الدائرة . 

كل من يرخ�ص ملمار�سة اعمال تطوير العقارات يف االمارة وبيع وحداتها 

وذلك طبقا الحكام نظام املجمع الرئي�سي . 

كل من يرخ�ص ملمار�سة اأعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها والذي

مينحه املطور  الرئي�سي احلق يف تطوير جزء  من م�سروعة العقاري وفق 

احكام نظام املجمع الرئي�سي  املطبق على امل�سروع . 

كامل املبنى او اي جزء منه او االر�ص او كليهما والتي يتم تق�سيم اأي 

منها اىل وحدات خم�س�سة للتمليك امل�ستقل ويتم حتديد جزء من ذلك 

املبنى او االر�ص كاأجزاء م�سرتكة . 

اأية �سقة او طابق اأو جزء  من اأر�ص او بيت  ) فيال ( مت�سل ببيت اآخر اأو 

ب�سكل م�ستقل تقع �سمن عقار م�سرتك . 

االجزاء امل�سرتكة من العقار واملخ�س�سة لال�ستخدام امل�سرتك ملالكي 

و�ساغلي الوحدة املبينة يف خمطط املوقع . 

املخطط امل�سجل يف ال�سجل والذي يبني الوحدات واأجزائها امل�سرتكة . 

كل من ي�سجل يف ال�سجل كمالك اأية وحدة مبا يف ذلك اال�سخا�ص الذين 

لديهم عقد اإيجار طويل االجل او حق انتفاع ملدة حمددة  وكذلك املطور

الرئي�سي او الفرعي فيما يتعلق بالوحدات غري املباعة . 

املطور الرئي�سي 

املطور  الفرعي     

العقار امل�سرتك 

الوحدة 

  

االجزاء امل�سرتكة     

خمطط املوقع 

 

املالك  



ال�سروط واالحكام التي يخ�سع لها تطوير وت�سغيل العقار امل�سرتك . 

م�ستند ي�سدر وفق اللوائح املعنية وي�سجل يف ال�سجل ويبني ترتيبات �سيانة 

املرافق واالجزاء امل�سرتكة وامل�ساركة يف التكاليف املتعلقة بها مبا يف ذلك 

املعدات واخلدمات املوجودة يف اأي جزء  من مبنى اأخر خا�سع الحكام هذا 

القانون .

اجلمعية التي توؤ�س�ص وفق اأحكام املادة )17(  من هذا القانون . 

القواعد واالحكام املنظمة جلمعية املالك والتي ت�سدر �سندا لهذا 

القانون. 

كل من ي�سـتاأجر اأية وحدة – عدا عقد االيجار طويل االجل – واي �سخ�ص

من زوار  مالكها . 

اي من اخلدمات التالية : 

1- متديد خطوط املياه او توريدها 

2- متديد خطوط الغاز او توريده 

3- توريد الكهرباء 

4- تكييف الهواء 

5- خدمة الهاتف 

6- بيانات الكمبيوتر او خدمة التلفاز 

7- نظام ال�سرف ال�سحي 

8- ت�سريف مياه االأمطار 

9- نظام ازالة او التخل�ص من النفايات او املخلفات

10- نظام ت�سليم الربيد اأو الطرود اأو الب�سائع

11- اأي نظام او خدمة اخرى خم�س�سة لتح�سني املرافق يف الوحدات او 

نظام املجمع الرئي�سي

نظام ادارة املبنى 

جمعية املالك 

  

النظام اال�سا�سي للجمعية 

ال�ساغل   

خدمات املرافق



املادة )3(

ت�سجل لدى الدائرة االرا�سي  التي ميلكها املطورون والتي ت�ستخدم الن�ساء العقارات امل�سرتكة،   -1

وكذلك الوحدات التي يبيعها هوؤالء املطورين 

يف حال ا�ستخدام اأية وحدة من عقار م�سرتك من قبل مالكي عقار م�سرتك اآخر، ت�سبح جمعية   -2

مالك العقار الثاين ع�سوا يف جمعية مالك العقار االول . 

املادة )4(

تعد الدائرة وحتتفظ ب�سجالت خا�سة للعقارات امل�سرتكة ومالكيها ، وت�سدر �سندات امللكية الالزمة لها 

وتنظم وتوثق عمليات بيعها ورهنها او اأي ت�سرف اخر يتم على هذه العقارات ، كما وت�سجل لديها عقود 

االيجار طويلة  االجل وحقوق االنتفاع املتعلقة  بها .  ويحق لكل ذي �ساأن االطالع على تلك ال�سجالت . 

املادة )5(

ت�سري اأحكام املادة  )4(  من القانون رقم )7( ل�شنه 2006 ب�ساأن الت�سجيل العقاري يف اإمارة دبي على 

متلك العقار امل�سرتك . 

الف�شل الثاين

ملكية العقارات امل�شرتكة

املادة )6(

ي�سكل خمطط املوقع ونظام املجمع الرئي�سي والنظام اال�سا�سي للجمعية جزءا  من �سند ملكية   -1

العقار امل�سرتك وترفق معه ،  وحتتفظ الدائرة بالن�سخة اال�سلية من نظام املجمع الرئي�سي يف 

كافة االوقات . 

 – الوحدات االخرى وجمعية املالك  – جتاه مالكي و�ساغلي  التقيد  الوحدة  يجب على مالك   -2

بنظام املجمع الرئي�سي  والنظام اال�سا�سي للجمعية . 



املالك  وجمعية  االخرى  الوحدات  و�ساغلي  مالكي  جتاه   – التقيد  الوحدة  �ساغل  على  يجب   -3

ذلك  على  احكامهما  ت�سري  ما  بقدر  للجمعية  اال�سا�سي  والنظام  الرئي�سي  املجمع  – بنظام 
ال�ساغل 

املادة  )7(

مامل يت�سمن خمطط املوقع  خالف ذلك تتكون االجزاء امل�سرتكة من العقار امل�سرتك وبدون   -1

ح�سر ، ما يلي :-

االجزاء  الهيكلية للعقار امل�سرتك مبا يف ذلك الدعائم الرئي�سية  واال�سا�سات واالعمدة  )اأ(  

واجلدران  الهيكلية والعتبات واال�سقف وو�سالت اال�سقف والردهات وال�سالمل وممرات 

اخلارجية  اجلدران  على  الواقعة  والنوافذ  واملداخل  الطوارىء   وخمارج  ال�سالمل 

والواجهات واال�سطح . 

ال�سباحة  وحمامات  الرتفيهية  واملعدات  واملرافق  احلرا�سة  وغرف  ال�سيارات  مواقف  )ب( 

واحلدائق ومرافق التخزين واالماكن املخ�س�سة ال�ستخدام جمعية املالك او من تعينه 

او تربم معه عقد الدارة العقار امل�سرتك . 

معدات وانظمة املرافق الرئي�سة مبا يف ذلك مولدات الكهرباء وانظمة اال�ساءة وانظمة  )ج(  

ومرافق  التكييف  وانظمة  والتربيد  والتدفئة  وال�ساخنة  الباردة  واملياه  الغاز  ومعدات 

جتميع ومعاجلة النفايات . 

امل�ساعد واخلزانات واالنابيب واملولدات ومداخن ومراوح وجماري  التهوية ووحدات  )د(  

�سغط  الهواء وانظمة التهوية امليكانيكية . 

وا�سالك   الغاز  ومداخن  واأنابيب  ال�سحي  ال�سرف  وجماري  الرئي�سية   املياه  اأنابيب  )هـ(   

وجماري الكهرباء  التي تخدم مالك اأكرث من وحدة . 

التجهيزات والتو�سيالت واملعدات واملرافق التي ي�ستخدمها مالك اأكرث من وحدة . )و(  



اأجهزة قيا�ص متديد او توريد خدمات املرافق .  )ز( 

اأية اجزاء  اخرى ال تقع �سمن حدود اأية وحدة وتكون �سرورية او مطلوبة لوجود و�سيانه  )ح( 

و�سالمة العقار. 

مامل يت�سمن خمطط املوقع خالف ذلك ، تت�سمن االجزاء  امل�سرتكة من العقار امل�سرتك املكون   -2

من اأر�ص ولي�ص من مبنى او جزء  منه وبدون ح�سر ما يلي :

الت�سريف  الر�سيف  وجماري  وحواف  واملمرات   التقاطع  ونقاط  والدوارات   الطرق  )ا( 

واجلزر  الفا�سلة يف الطريق واجل�سور القنطرية وانظمة الت�سريف وما يرتبط بها .

املائية  واملجاري  املائية  واال�سكال  والنوافري  واملنتزهات  والقنوات  والربك  البحريات  )ب( 

االخرى مبا يف ذلك كافة املعدات واملرتبطة بها .

امل�سطحات اخل�سراء وال�ساحات العامة و�ساحات اللعب .  )ج( 

اال�سالك والكوابل  واالنابيب وجماري الت�سريف والقنوات واملكائن واملعدات والتي يتم  )د(  

بوا�سطتها تزويد  الوحدات او االجزاء  امل�سرتكة بخدمات املرافق . 

اأجهزة قيا�ص متديد او توريد خدمات املرافق التي تعترب اأنها خم�س�سة لال�ستخدام  )هـ( 

امل�سرتك من قبل مالكي و�ساغلي الوحدات . 

املادة )8(

مامل يرد غري ذلك يف خمطط املوقع ت�ستمل كل وحدة يف مبنى او جزء من مبنى وبدون ح�سر،    -1

على ما يلي :

الداعمة  والهياكل  الو�سالت  قاعدة  اأ�سفل  حتى  االر�سية  واجزاء  ومواد  االر�سيات  )اأ( 

الر�سية الوحدة . 



اال�سقف اجل�سية وكافة اأنواع اال�سقف االخرى واال�سافات التي ت�سكل جزءا  من الق�سم  )ب( 

الداخلي للوحدة وامل�ساحات بني تلك اال�سقف وكذلك اال�سقف فوق اجلدران الداعمة 

والهياكل داخل الوحدة واجلدران التي تف�سل الوحدة عن بقية العقار امل�سرتك واأية 

وحدات اأو اأجزاء م�سرتكة جماورة . 

اجلدران غري احلاملة للثقل واجلدران غري الداعمة داخل الوحدة . )ج(  

النوافذ والزجاج والرتكيبات التي ت�سكل جزءا من النوافذ الداخلية وانظمة اال�ساءة   )د(  

واالبواب  واطاراتها وكافة املعدات والرتكيبات التي تخدم الوحدة . 

التو�سيالت الداخلية التي تخدم الوحدة .  )هـ(  

الرتكيبات والتجهيزات التي يركبها مالك او �ساغل الوحدة .  )و( 

اال�سافات والتعديالت والتح�سينات املنفذة على الوحدة من وقت الخر .  )ز(  

ولغايات هذه الفقرة ال ت�سمل الوحدة خدمات املرافق املوجودة فيها التي تخدم االجزاء امل�سرتكة اأو اأية 

وحدة اأخرى . 

مامل يحدد خمطط املوقع خالف ذلك ت�سمل كل  وحدة من عقار امل�سرتك التي تتكون من اأر�ص   -2

ولي�ص من مبنى او جزء من مبنى بدون ح�سر كل �سىء  يقع داخل حدود الوحدة عدا خدمات 

املرافق التي تخدم االجزاء امل�سرتكة اأو اأية وحدة اأخرى . 

لكل وحدة احل�سول على دعم وحرم منا�سبني عن الوحدات االخرى واالجزاء امل�سرتكة .   -3

�سمن  كانت  اذا  املالكني  كال  بني  م�سرتكة  املتجاورة  الوحدات  بني  الفا�سلة  اجلدران  تعترب   -4

االجزاء امل�سرتكة . 



املادة )9(

ميلك مالكو ومطورو الوحدات فيما يتعلق بالوحدات غري املباعة ح�سة غري جمزاأة من االجزاء امل�سرتكة 

وفق الن�سب املبينة يف نظام املجمع الرئي�سي مامل ين�ص االتفاق على خالف ذلك . 

ولغايات هذه املادة حتدد الن�سب على اأ�سا�ص م�ساحة الوحدة من جمموع امل�ساحة الكلية للعقار امل�سرتك 

الف�شل الثالث

الت�شرف بوحدات العقار امل�شرتك

املادة )10(

يجوز ملالك الوحدة بيع وحدته او الت�سرف فيها باأي �سكل من ا�سكال الت�سرف ، كما يجوز له رهنها 

ل�سالح اأي م�سرف اأو اأية موؤ�س�سة مالية ،  على اأن ينقل ذلك الت�سرف كامل حقوقه يف الوحدة واالجزاء  

امل�شرتكة . 

املادة ) 11(

ال يجوز تق�سيم اأية  وحدة مملوكة ب�سكل م�سرتك بني �سخ�سني او اكرث فيما بينهم اال مبوافقة  الدائرة.

املادة )12(

التي يرغب  املالك  االخر  �سراء  ح�سة  االف�سلية يف  اأية وحدة حق  امل�سرتك يف  العقار  ملالك     -1

يبيعها ل�سخ�ص من غري ال�سركاء ، على اأنه اذا مار�ص  هذا احلق  اكرث من مالك ،  فيحق  لهم 

عندئذ ال�سراء بالتنا�سب  مع احل�س�ص القائمة  لكل منهم . 

االأخوات  اأو  االأخوة  اأو  الفروع  اأو  االأ�سول  اأو  الزوجني  بني  البيع  اإذا مت  االأف�سلية  ين�ساأ حق  ال         -2

وفروعهم.



املادة )13(

تعدد  ، ويف حال  كامل  ب�سكل  اال  التخلي عنه  او  ا�ستعماله  يجوز  ، فال  يتجزاأ  ال  االف�سلية  حق   -1

اأ�سحاب  هذا احلق ا�ستعمل كل واحد حقه بن�سبة  احل�س�ص التي ميلكها ، واذا ا�سقط  اأحدهم 

او بع�سهم حقه انتقل ذلك احلق اىل الباقني  بالت�ساوي . 

ي�سقط  حق االف�سلية يف حال وجه البائع ا�سعارا خطيا اىل املالكني االخرين عن طريق الكاتب   -2

العدل  مبينا فيه ا�سم وعنوان امل�سرتي و�سروط البيع ومل يوافق هوؤالء ال�سركاء على تلك ال�سروط 

خالل �سهر واحد  من ا�ستالم ذلك االإ�سعار . 

يف حال موافقة اي من ال�سركاء على ال�سراء يجب عليه اخطار البائع عن طريق الكاتب العدل   -3

برغبته يف ذلك خالل مدة ال جتاوز خم�سة ع�سر يوما  من ا�ستالمه ا�سعار البائع ،  وان يتمم 

اجراءات البيع  لدى الدائرة خالل مدة ال جتاوز ع�سرة اأيام  عمل من انتهاء هذه املدة . 

اذا ثبت ان البيع  مت ب�سروط اأف�سل للم�سرتي  من ال�سروط املبينة يف اال�سعار املر�سل ال�سحاب    -3

املحاكم  اأمام  �سرر  من  بهم  حلق  عما  بالتعوي�ص  البائع  مطالبة  لهم  جاز  االف�سلية   حق 

املخت�سة 

املادة  )14(

بال�سفعة  املتعلقة  االأحكام  القانون  هذا  احكام  مبقت�سى  امل�سجلة  امل�سرتكة  العقارات  على  ت�سرى  ال 

واملن�سو�ص عليها يف قانون املعامالت املدنية  االحتادي رقم )5(  ل�شنه 1985.

  املادة )15(

اال�سا�سي   بالنظام  بالتقيد  وامل�ستاأجر  ملزمني  يبقى هو  اأن  �سريطة  تاأجري وحدته  الوحدة  ملالك  يجوز 

للجمعية ونظام  املجمع الرئي�سي  جتاه مالكي  و�ساغلي الوحدات االخرى وجمعية املالك . 



املادة )16(

ال يجوز باأي حال من االحوال تق�سيم االجزاء امل�سرتكة او الت�سرف فيها او ببع�سها ب�سكل م�ستقل عن 

الوحدات التي تتعلق بها . 

التف�شل الرابع

جمعية املالك

املادة )17(

تتاأ�س�ص جمعية املالك بحكم القانون عند ت�سجيل اأول بيع لوحدة يف عقار م�سرتك يف ال�سجل.   -1

الفرعي  او  الرئي�سي  املطور  ذلك  يف  مبا  امل�سرتك  العقار  وحدات  مالكي  من  اجلمعية  تتكون   -2

بالن�سبة للوحدات غري املباعة . 

الدائرة وت�سقط عند  با�سمه لدى  ت�سجيلها  تاريخ  الوحدة يف اجلمعية من  تبداأ ع�سوية مالك   -3

انتهاء ت�سجيله كمالك لتلك الوحدة . 

املادة )18(

تعترب جمعية املالك موؤ�س�سة  ال تهدف للربح ويكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة عن �سخ�سية   -1

اع�سائها ،  ويكون لها حق التقا�سي بهذه ال�سفة كما يحق لها متلك االموال املنقولة . 

ت�سرى على جمعية املالك االحكام وال�سروط التي ين�ص عليها هذا القانون وكذلك نظام املجمع   -2

الرئي�سي والنظام اال�سا�سي للجمعية ، وميثلها مديرها اأمام الق�ساء اأو اأية جهة اأخرى . 



املادة )19(

ملالك الوحدة وللمطور بالن�سبة للوحدات غري املباعة احلق يف احل�سور  والت�سويت يف اجتماعات   -1

اجلمعية العمومية جلمعية املالك  وفقا للنظام اال�سا�سي للجمعية . 

يكون لكل مالك وحدة عدد من اال�سوات يتنا�سب وح�س�سه يف العقار امل�سرتك  كما يحددها   -2

نظام  املجمع الرئي�سي.

املادة )20(

يجب على كل جمعية مالك اأن تذكر يف ا�سمها عبارة “ جمعية مالك “  ورقم العقار امل�سرتك وا�سمه 

اإن  وجد . 

املادة )21(

عليها  ويتعني  امل�سرتكة  االجزاء  وا�سالح  و�سيانة  وت�سغيل  ادارة  م�سئولية  املالك  تتوىل جمعية   -1

لهذا الغر�ص احل�سول على ترخي�ص من الدائرة . 

ووفق  اتعاب  مقابل  �سركة  او  �سخ�ص  اي  اىل  بع�ص �سالحياتها  تفوي�ص  املالك  يجوز جلمعية   -2

�سروط يتفق عليها . 

املادة ) 22(

يدفع كل مالك وحدة اىل جمعية املالك ح�سته من ر�سوم اخلدمة ال�سنوية لتغطية م�ساريف   -1

التي  امل�ساحة  بن�سبة  .  وحتدد  تلك احل�سة  امل�سرتكة  وت�سغيل �سيانة وا�سالح االجزاء  ادارة 

اأم  كان  رئي�سيا  املطور  يدفع  اأن  ، على  امل�سرتك  للعقار  امل�ساحة االجمالية  الوحدة من  ت�سكلها 

فرعيا ح�سته من الر�سوم بالن�سبة للوحدات غري املباعة . 



ال يجوز الي مالك وحدة اأن يتخلي عن ح�سته يف االجزاء امل�سرتكة لتجنب دفع ح�سته من ر�سوم   -2

اخلدمة ال�سنوية . 

املادة )23(

با�ستثناء ما ي�سمح له النظام اال�سا�سي  للجمعية ونظام املجمع الرئي�سي ،  ال يجوز ملالك الوحدة    -1

او ل�ساغلها اجراء  اأية تعديالت  او تغيريات على الهيكل اواملظهر اخلارجي لوحدته اأو اأي جزء 

من العقار امل�سرتك مبا يوؤثر جوهريا  على الوحدة او العقار امل�سرتك او مظهره اخلارجي . 

يقع على عاتق مالك الوحدة الذي يخالف اأيا من احكام الفقرة )1( م�سوؤولية ا�سالح ال�سرر   -2

النا�سىء  على نفقته اخلا�سة  وبالطريقة التي تطلبها جمعية املالك ،  واذا تخلف مالك الوحدة 

عن االلتزام بهذا ال�سرط تتوىل جمعية املالك ا�سالح ال�سرر وا�سرتداد تكاليف اال�سالح من 

املالك . 

الف�شل اخلام�س

االجزاء امل�شرتكة

املادة ) 24(

االجزاء  ا�ستخدام  و�سيوفهم  الوحدة  و�ساغل  مالك  على    ، للجمعية  اال�سا�سي  بالنظام  االلتزام  مع 

اأعدت له وبطريقة  ال مت�ص حقوق االخرين يف ا�ستخدام  تلك االجزاء  او تزعجهم او  امل�سرتكة فيما 

تعر�ص �سالمتهم او �سالمة العقار امل�سرتك للخطر . 

املادة )25(

جلمعية املالك حق امتياز  على كل وحدة فيما يتعلق بر�سوم اخلدمات غري املدفوعة وااللتزامات   -1

االخرى التي تفر�ص على مالك الوحدة وفقا الحكام هذا القانون او النظام اال�سا�سي للجمعية 

وي�ستمر هذا احلق بالنفاذ حتى وان انتقلت ملكية الوحدة اىل اي �سخ�ص اأخر . 



يف حال مل يدفع مالك الوحدة  ح�سته من الر�سوم او تخلف عن تنفيذ اي من التزاماته  يعترب   -2

القرار ال�سادر عن مدير اجلمعية �سد مالك الوحدة بعد انق�ساء  ثالثه اأ�سهر من اخطاره به 

عن طريق الكاتب العدل قابال للتنفيذ من قبل قا�سي التنفيذ لدى اية حمكمة خمت�سة ، ويف 

جميع االحوال  يجوز للمت�سرر  من هذا القرار  االعرتا�ص  عليه خالل تلك املدة لدى املحكمة 

املخت�سة، على اأن يوقف التنفيذ حلني البت يف مو�سوع االعرتا�ص . 

الف�شل ال�شاد�س

التزامات مطور العقار

املادة )26(

مع مراعاه اأحكام عقد املقاولة املن�سو�ص عليها يف قانون املعامالت املدنية االحتادي رقم )5(    -1

اأية عيوب  يف االجزاء  الهيكلية  ل�شنه 1985  ت�ستمر م�سوؤولية املطور عن ا�سالح او ت�سحيح 

من العقار  امل�سرتك والتي تخطره بها جمعية املالك او مالك اأية وحدة ملدة ع�سر �سنوات تبداأ 

اعتبارا  من تاريخ احل�سول على �سهادة االجناز  للم�سروع الذي قام يتطويره . 

ت�ستمر م�سوؤولية املطور عن ا�سالح او ا�ستبدال الرتكيبات املعيبة يف العقار  امل�سرتك ملدة �سنة   -2

من تاريخ احل�سول على �سهادة االجناز للم�سروع الذي قام بتطويره او جزء  منه وت�سمل هذه 

الرتكيبات لغايات هذه املادة االعمال امليكانيكية والكهربائية والرتكيبات ال�سحية وتركيبات 

ال�سرف ال�سحي وما �سابه ذلك . 

مع مراعاة احكام الفقرتني )1(و)2(  ال�سابقتني ،  لي�ص يف هذا القانون ما مينع او يوؤثر على اأي   -3

حقوق او �سمانات مكفولة ملالك الوحدة مبوجب اي ت�سريع اآخر جتاه املطور الرئي�سي او الفرعي  

للعقار. 

يقع باطال اي اتفاق بعد نفاذ هذا القانون يتعار�ص مع ماورد يف هذه املادة .   -4



املادة  )27(

ترتيبات  الرئي�سي  املجمع  نظام  يبني    ، امل�سرتك  على مراحل  العقار  م�سروع  تطوير  يف حال   -1

تق�سيم  هذا امل�سروع .

اذا اقت�سر العقار امل�سرتك على جزء  من اأي م�سروع  عقاري ، ومل يت�سمن نظام ادارة املبنى   -2

كيفية ادارة هذا املبنى وجب عندئد ت�سجيل نظام ادارة املبنى يف ال�سجل 

الف�شل ال�شابع

التاأمني على العقار امل�شرتك

املادة )28(

تلتزم جمعية املالك بالتاأمني على العقار امل�سرتك مببلغ ي�سمن ا�سالحه او اعادة بنائه يف حال هالكه 

او تهدمه  الي �سبب من اال�سباب وتكون اجلمعية هي امل�ستفيد من هذا التاأمني . 

املادة )29(

تلتزم  جميعة املالك  برتتيب تاأمني �سد امل�سئولية عن اال�سرار التي تلحق بالعقار امل�سرتك وكذلك عن 

اال�سرار واال�سابات اجل�سدية التي تلحق مبالكي و�ساغلي الوحدات . 

املادة )30(

حت�سب اق�ساط التاأمني امل�ستحقة على مالكي الوحدات �سمن تكلفة ر�سوم اخلدمة الواجبة الدفع جلمعية 

املالك وفقا الحكام املادة )22(  من هذا القانون . 



الف�شل الثامن

احكام ختامية

املادة )31(

با�سمها وبالنيابة عن اع�سائها  القانون يحق جلمعية املالك  املادة  )18( من هذا  مع مراعاة احكام 

مقا�ساة الغري مبن فيهم مالكي الوحدات وم�ستاأجريها وكذلك اي �سخ�ص ي�سغل العقار امل�سرتك وذلك 

عند اخالل اي منهم باأي حكم من اأحكام هذا القانون او بالنظام اال�سا�سي للجمعية . 

املادة )32(

ي�سدر الرئي�سي  اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون .

املادة )33(

ين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،  ويعمل به بعد مرور ثالثه اأ�سهر  من تاريخ ن�سره . 

    

    

حممد بن را�شد ال مكتوم 

حاكم دبي 

�سدر يف دبي بتاريخ 10 دي�سمرب 2007م 

املوافق  30 ذي القعدة  1428 هـ 












