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القــــــانـــــون رقم )14( ل�سنـــــــة 2008 

ب�سان 

الـــــرهن التــــــاأمينـــــي فـــــي اإمـــــــارة دبي

نحــــن حممــــد بــــن را�شــــد اآل مكتـــــوم حــــاكم دبــــــي

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

وعلى القانون االحتادي رقم )8( ل�شنة 2004 ب�شان املناطق احلره املالية،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2006م ب�شان الت�شجيل العقاري يف اإمارة دبي،

وعلى النظام رقم )3( ل�شنة 2006م ب�شان حتديد مناطق متلك غري املواطنني للعقارات يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2007 ب�شان ح�شابات �شمان التطوير العقاري يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2007م ب�شان ملكية العقارات امل�شرتكة يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2008 ب�شان تنظيم ال�شجل العقاري املبدئي يف اإمارة دبي،

ن�شــــدر القـــــانـــــون الآتي:

الف�شــــل الأول 

التعـــــريفـــــات والأحكام العـــــامــــــة

الـمــــــادة )1(

ي�شمى هذا القانون »قانون الرهن التاأميني يف اإمارة دبي رقم )14( ل�شنة 2008«

التعــــــريفات

الـمــــــادة )2(

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

اإمارة دبي  الإمارة  

دائرة االأرا�شي واالأمالك  الدائرة  
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رئي�ض الدائرة الرئي�ض 

االأر�ض واملن�شاآت الثابتة املقامة عليها والتي ميكن نقلها من مكان الآخر دون  العقار  

تلف اأو تغري هيئتها.  

اجلزء املفرز من العقار وي�شمل اأي جزء مفرز على اخلارطة.   الوحدة العقارية  

اأو الكرتونيا لدى الدائرة التي  اأو املحفوظة خطيا  جمموعة الوثائق املحررة  ال�شجل العقاري  

تثبت فيها كافة احلقوق العقارية وما يطراأ عليها من تعديالت. 

التي  الدائرة  لدى  الكرتونيا  اأو  املحفوظة خطيا  اأو  املحررة  الوثائق  جمموعة  ال�شجل العقاري املبدئي  

تثبت فيها عقود بيع العقارات وغريها من الت�شرفات القانونية على اخلارطة 

قبل نقلها اإىل ال�شجل العقاري.  

عقد يك�شب الدائن على عقار اأو وحدة عقارية حقا عينيا لوفاء دينه له مبوجبه  الرهن التاأميني  

اأن يتقدم على الدائنني العاديني والدائنني التالني له يف املرتبة ال�شتيفاء حقه 

من ثمن العقار يف اأي يد يكون.  

البيع  ال�شخ�شي مبوجب عقد  اأو �شاحب احلق  العيني  اأو احلق  العقار  مالك  الراهن  

العقاري  ال�شجل  يف  وامل�شجل  اخلارطة  على  املباع  العقار  مالك  مع  املوقع 

املبدئي.  

الدائن الذي يقوم باإقرا�ض الراهن ب�شمان عقار قائم فعال اأو حكما. املرتهن  

الـمــــــادة )3(

ت�شري اأحكام هذا القانون على رهن العقارات والوحدات العقارية تاأمينا للدين، وال فرق بني اأن يكون 

ما يوؤمن به الدين العقار بكامله اأو ح�شة �شائعة فيه، اأو حقا عينيا اأو حقا �شخ�شيا على عقار مباع على 

اخلريطة.

الـمــــــادة )4(

اأ�شوال لدى م�شرف  اأو موؤ�ش�شة متويل مرخ�شة وم�شجلة  اأو �شركة  اأن يكون الدائن املرتهن بنكا  يجب 

االإمارات املركزي ملزاولة ن�شاط التمويل العقاري بالدولة.
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الـمــــــادة )5(

1- يجب اأن يكون الراهن مالكا للعقار املرهون اأو الوحدة العقارية املرهونة واأهال للت�شرف فيها.

2- ويجوز اأن يكون الراهن نف�ض املدين اأو كفيال عينيا يقدم رهنا مل�شلحة املدين.

3- مع مراعاة ما ورد يف املواد )24،23،22( من هذا القانون يجب اأن يكون العقار املرهون اأو الوحدة 

العقارية املرهونة وهنا تاأمينيا قائما وموجودا فعال اأو حكما على اخلارطة عند اإجراء الرهن.

4- ال يجوز اأن يقع الرهن التاأميني اإال على عقار اأو وحدة عقارية ي�شح التعامل فيهما.

الـمــــــادة )6(

ي�شمل الرهن التاأميني ملحقات العقار اأو الوحدة العقارية املرهونة من اأبنية وغرا�ض وعقارات بالتخ�شي�ض 

وكل ما ي�شتحدث عليها من من�شاآت الحقة على اإبرام عقد الرهن.

الـمــــــادة )7(

1- ال ينعقد الرهن التاأميني اإال بت�شجيله لدى الدائرة ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

2- يلتزم الراهن بر�شوم العقد اإال اإذا اتفق اأطراف العقد على خالف ذلك.

الـمــــــادة )8(

1- يقدم طلب اإجراء الرهن التاأميني اإىل الدائرة موقعا من الراهن واملرتهن اأو الكفيل العيني ـ اإن وجد 

ـ مت�شمنا البيانات االآتية:

اأ-     جميع املعلومات املتعلقة بالعقار.

ب-    قيمة العقار.

ج-    قيمة الدين.

د-    مدة الرهن.

هـ- بيانات الراهن واملرتهن والكفيل العيني ومواطن كل منهم وحمل قامتهم.
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اأو  العقاري  ال�شجل  الدائرة ويوؤ�شر بذلك يف  النموذج املعد لدى  التوقيع على عقد الرهن وفق  2- يتم 

ال�شجل املبدئي ح�شب احلال وحتدد درجة الرهن وفق اأ�شبقية التاأ�شري بالرهن.

3- ت�شلم الدائرة املتعاقدين �شند الرهن موقعا من املوظف املخت�ض ويختم بخامت الدائرة.

4- يجوز اأن يكون �شند الرهن الكرتونيا وتكون له حجية �شند الرهن اخلطي يف االإثبات.

الـمــــــادة )9(

يجب اأن يكون مقابل الرهن التاأميني دينا حمددا ثابتا يف الذمة اأو موعودا به عند اإجراء الرهن.

الف�شـــــل الثـــــانــــــي 

الآثــار القـــــانـــــونيــــــة للرهـــن التـــــــاأميــــني

الـمــــــادة )10(

ال يجوز للراهن الت�شرف يف الوحدة العقارية اأو العقار املرهون بالبيع اأو الهبة اأو غريها اأو ترتيب اأي حق 

عيني اأو �شخ�شي عليهما اإال مبوافقة املرتهن، و�شريطة اأن يقبل املت�شرف اإليه احللول حمل الراهن يف 

االلتزامات املرتتبة على عقد الرهن، وللمرتهن اأن ي�شرتط يف عقد الرهن �شمان الراهن مع املت�شرف 

اإليه يف الوفاء بهذه االلتزامات.

الـمــــــادة )11(

اإذا ا�شرتط يف عقد الرهن التاأميني متليك املال املرهون للمرتهن يف مقابل دينه اإن مل يوؤده الراهن يف 

االأجل املعني، اأو اإذا ا�شرتط بيعه دون مراعاة االإجراءات القانونية فالرهن �شحيح وال�شرط يف احلالني 

باطل، ويبطل ال�شرط كذلك ولو مت باتفاق الحق.
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الـمــــــادة )12(

للرهن حق اإدارة عقاره املرهون واحل�شول على غلته حتى تاريخ نزع ملكية جربا عن طريق بيعه باملزاد 

العلني عند عدم وفاء الدين.

الـمــــــادة )13(

ينتقل الرهن عند هالك العقار املرهون اأو تعيبه اإىل املال الذي يحل حمله، وللمرتهن اأن ي�شتويف حقه 

من هذه االأموال وفقا ملرتبته.

الـمــــــادة )14(

ال يجوز اقت�شاء الدين من غري العقار املرهون ولي�ض للكفيل العيني اأن يطلب الرجوع على اأموال املدين 

قبل التنفيذ على العقار املرهون.

الـمــــــادة )15(

لدى  التنازل  �شند  وي�شجل  املدين  موافقة  ب�شرط  الآخر  حقه  عن  يتنازل  اأن  تاأمينيا  رهنا  للمرتهن   -1

الدائرة،

2- يجوز للدائن اأن يتنازل عن مرتبة رهنه مبقدار دينه اإىل دائن اآخر على ذات العقار املرهون.

الـمــــــادة )16(

يقت�شر اثر الرهن التاأميني على املبلغ املحدد يف عقد الرهن ما مل ين�ض القانون اأو االتفاق على خالف 

ذلك.
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الـمــــــادة )17(

حتدد مرتبة الرهن بالرقم التتابعي للت�شجيل لدى الدائرة، فاإذا تقدم اأ�شخا�ض متعددون يف وقت واحد 

لت�شجيل رهونهم �شد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون ت�شجيل هذه الرهون حتت رقم واحد 

ويعترب هوؤالء الدائنون عند توزيع مبلغ املزاد يف مرتبة واحدة.

الـمــــــادة )18(

للدائن املرتهن رهنا تاأمينيا حق تتبع العقار املرهون يف يد اأي حائز له ال�شتيفاء دينه عند حلول اجل 

الوفاء به طبقا ملرتبته، ويعترب حائزا للعقار كل من انتقلت اإليه بعد الرهن ملكيته اأو ترتب له اأي حق 

عيني اأو �شخ�شي اآخر عليه.

الـمــــــادة )19(

الدين،  وفاء  تاريخ  حتى  كامال  �شالمته  عن  م�شوؤول  وهو  تاأمينيا  رهنا  املرهون  العقار  الراهن  ي�شمن 

وللمرتهن اأن يعرت�ض على كل نق�ض يف �شمانه وان يتخذ من االإجراءات القانونية ما يحفظ حقه، على 

اأن يرجع بالنفقات على الراهن.

الـمــــــادة )20(

ينق�شي الرهن التاأميني بانق�شاء الدين امل�شمون بالرهن بكامله.

الف�شـــــل الـــثــــــــالث

رهـــــــون خـــــــا�ص

الـمــــــادة )21(

يجوز ل�شاحب حق امل�شاطحة رهن املن�شاآت اأو الغرا�ض رهنا تاأمينيا عن مدة امل�شاطحة، دون اأن يكون له 

حق رهن االأر�ض حمل امل�شاطحة ما مل يتفق على خالف ذلك.



الـمــــــادة )22(

يجوز ل�شاحب حق االنتفاع اأو االإيجار طويل االأمد ملدة ال تقل عن )10( �شنوات وال تزيد على

 )99( �شنة رهن املنفعة على العقار اأو الوحدة العقارية املنتفع بها رهنا تاأمينيا عن مدة االنتفاع

 اأو االإيجار طويل االأمد.

الـمــــــادة )23(

ينق�شي رهن حق امل�شاطحة اأو االنتفاع اأو االإيجار طويل االأمد وتلغى القيود من ال�شجل بانتهاء الدين 

امل�شمون بالرهن اأو بانتهاء مدة امل�شاطحة اأو االنتفاع اأو االإيجار طويل االأمد.

الـمــــــادة )24(

تاأمينا  التي مل تكتمل بعد رهنا  اأو  املباعة على اخلارطة  العقارات  اأو  العقارية  الوحدات  يجوز مل�شرتي 

للوفاء مببلغ الدين، �شريطة اأن تكون تلك الوحدات اأو العقارات م�شجلة يف ال�شجل العقاري املبدئي لدى 

الدائرة.

الف�شـــــل الـــــرابــــع

اإجـــــراءات التنفـــــيذ علـــــى العقــــــار الـمـــــرهـــــــون

الـمــــــادة )25(

اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون  اأن يبا�شر  اأو اخلا�ض  اأو خللفه العام  تاأمينيا  للدائن املرتهن رهنا 

وبيعه اإذا مل يوؤد الدين يف ميعاده، اأو اإذا حتقق �شرط يق�شي �شرط يق�شي بحلول االأجل قبل انق�شاء 

اأو الوحدة العقارية املرهونة بوا�شطة الكاتب العدل  اأو حائز العقار  اإنذار املدين  ذلك امليعاد، �شريطة 

ملدة ال جتاوز 30 يوما.



الـمــــــادة )26(

يف حالة تخلف املدين الراهن اأو خلفه العام اأو الكفيل العيني عن الوفاء بالدين خالل املدة 

على  باحلجز  قرارا  املرتهن  الدائن  طلب  على  بناء  التنفيذ  قا�شي  ي�شدر  ال�شابقة  املادة  يف  املذكورة 

العقار املرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني وفقا لالإجراءات املعمول بها لدى الدائرة.

الـمــــــادة )27(

مع مراعاة ما ورد يف املادة ال�شابقة اإذا طلب املدين اأو كفيله العيني من قا�شي التنفيذ اإرجاء البيع باملزاد 

العلني، فيجوز له اإجابة الطلب بتاأجيل البيع ملدة ال جتاوز 60 يوما وملرة واحدة فقط اإذا تبني له:

اأ- اإمكانية �شداد املدين الراهن للدين امل�شتحق عليه اإذا اأعطي هذه املهلة.

ب- بان بيع العقار املرهون اأو الوحدة العقارية قد ي�شبب للمدين �شررا ج�شيما.

الـمــــــادة )28(

مع مراعاة ما ورد ي املواد )27،26،25( من هذا القانون اإذا مل يوؤد الدين خالل املهلة املحددة، يباع 

العقار املرهون باملزاد العلني وفقا لالإجراءات املعمول بها لدى الدائرة يف مدة اأق�شاها )30( يوما من 

تاريخ انق�شاء االأجل امل�شار اإليه يف تلك املواد ح�شب احلال.

الـمــــــادة )29(

للمدين اأو كفيله العيني اأن يوؤدي الدين امل�شمون بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.

الـمــــــادة )30(

توؤدي ديون الدائنني املرتهنني رهنا تاأمينيا من ثمن الوحدة العقارية اأو العقار املرهون اأو من املال الذي 

حل حمله طبقا ملرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا الت�شجيل يف يوم واحد، واإذا كان 

ثمن البيع غري كاف ل�شداد الدين، فللدائن احلق يف مطالبة املدين بباقي الدين.



الف�شـــــــل اخلــــــــام�ص

اأحكـــــام ختـــــــاميــــــــة

الـمــــــادة )31(

قانون  وكذلك  وتعديالته،  1985م  ل�شنة   )5( رقم  االحتادي  املدنية  املعامالت  قانون  اأحكام  تطبق 

االإجراءات املدنية االحتاد رقم )11( ل�شنة 1992م فيكل ما مل يرد ب�شاأنه ن�ض خا�ض يف هذا القانون.

الـمــــــادة )32(

ي�شتثنى العقارات التي متنحها احلكومة للمواطنني ومن يف حكمهم لالأغرا�ض التجارية اأو ال�شكنية من 

تطبيق اأحكام هذا القانون وتخ�شع لالأوامر والتعليمات ال�شادرة من احلاكم والقرارات ال�شادرة تنفيذا 

لها يف هذا اخل�شو�ض.

الـمــــــادة )33(

يكون �شند الرهن امل�شجل وفقا الأحكام هذا القانون حجة على الغري مبا دون فيه.

الـمــــــادة )34(

ي�شدر رئي�ض الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

الـمــــــادة )35( 

ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية ويعمل به بعد انق�شاء 60 يوما من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�شد ال مكتوم

حاكم دبي       

�شدر يف دبي بتاريخ 14 اأغ�شط�ض 2008م املوافق 13 �شعبان 1429هـ
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