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قانون رقم ) 16( ل�سنة 2007

باإن�ساء 

م�ؤ�سـ�سة التنظيـم العقــاري 

نحن    حممد بن را�سد اآل مكت�م     حاكم دبي

بعد �لإطالع على �لقانون رقم )7( ل�سنة 2006 ب�ساأن �لت�سجيل �لعقاري يف �إمارة دبي،

وعلى مر�سوم ت�سكيل جلنة �سوؤون �لأر��سي ل�سنة 1960،

ن�سدر القان�ن الآتي:

املادة )1(

ي�سمى هذ� �لقانون » قان�ن اإن�ساء م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري رقــم ) 16 ( ل�سنة 2007«.

املادة )2(

يكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية �ملعاين �ملّبينة �إز�ء كل منها، ما مل يدل �سياق �لن�ص على خالف ذلك:

�ساحب �ل�سمو حاكم دبي.  �حلاكم 

�إمارة دبي. �لإمارة 

حكومة دبي.  �حلكومة   

�ملجل�ص �لتنفيذي لالإمارة. �ملجل�ص �لتنفيذي    

موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري.  �ملوؤ�س�سة  

�ملدير �لتنفيذي للموؤ�س�سة.  �ملدير �لتنفيذي       

د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك. �لد�ئرة  

�جلمعية �لتي يوؤ�س�سها مالك �لوحد�ت �لعقارية �سو�ًء كانت   جمعية �ملالك 

�لوحدة منها �سقة �أو طابقًا �أو جزءً� من �أر�ص باعتبار كل    

منها جزءً� من عقار م�سرتك.  



املادة )3(

ُتن�ساأ مبوجب هذ� �لقانون موؤ�س�سة عامة ت�سمى » موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري » تتمتع ب�سخ�سية �عتبارية 

و��ستقالل مايل و�إد�ري و�أهلية قانونية ملبا�سرة جميع �لأعمال و�لت�سرفات �لتي تكفل حتقيق �أغر��سها، 

ولها �أن تتعاقد مع �لغري و�أن تقا�سي وتقا�سى بهذه �ل�سفة، و�أن تنيب عنها �أي �سخ�ص �آخر لهذه �لغاية 

وتلحق بد�ئرة �لأر��سي و�لأمالك. 

املادة )4(

يكون مقر �ملوؤ�س�سة �لرئي�ص يف دبي، ويجوز �أن تن�سئ لها فروعًا د�خل �لإمارة وخارجها. 

املادة )5(

تهدف �ملوؤ�س�سة �إىل تنظيم �لقطاع �لعقاري يف �لإمارة من خالل �مل�ساهمة يف �إعد�د �ل�سرت�تيجيات 

�ملتعلقة بهذ� �لقطاع وتطوير وتنفيذ خطط �لعمل �لالزمة، مبا يف ذلك :  

�قرت�ح �لت�سريعات �لالزمة لتنظيم عمل مكاتب �لو�سطاء �لعقاريني وجمعية �ملالك.  -1

�إ�سد�ر �للو�ئح �لتنظيمية �ملتعلقة بتدريب وتاأهيل مكاتب �لو�سطاء �لعقاريني.   -2

ترخي�ص جميع �لأن�سطة ذ�ت �ل�سلة بعمل �ملوؤ�س�سة مبا يف ذلك ترخي�ص �لأن�سطة �ملتعلقة   -3

مبز�ولة ن�ساط �لتطوير �لعقاري يف �لإمارة.

�عتماد �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية و�ملالية �ملوؤهلة لإد�رة ح�سابات �سمان �لتطوير �لعقاري للمطورين   -4

�لعقاريني وفق �لت�سريعات �ل�سادرة بهذ� �ل�ساأن.

ترخي�ص وتنظيم مكاتب �لو�سطاء �لعقاريني و�لرقابة و�لإ�سر�ف على �أعمالها.  -5

ترخي�ص وتنظيم �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لتي تدير �لعقار�ت و�ملجمعات �ل�سكنية و�لرقابة   -6

و�لإ�سر�ف على �أعمالها.

ت�سجيل وت�سديق عقود �إيجار �لوحد�ت �لعقارية �لكائنة يف �لإمارة على �ختالف �أنو�عها وفقًا   -7

للت�سريعات �لتي ت�سدر يف هذ� �ل�ساأن.

�لرقابة و�لإ�سر�ف على �أعمال جمعيات �ملالك و�لتدقيق على ح�ساباتها و�سجالتها.  -8



رقابة �لإعالنات �لعقارية �لتي تن�سر يف و�سائل �لإعالم �ملختلفة �لعاملة يف �لإمارة مبا فيها   -9

�لعاملة يف �ملناطق �حلرة.

تقدمي �لدعم و�مل�سورة للمتعاملني عن �أ�س�ص �لتثمني �لعقاري للمن�ساآت وفق �أحدث �ملعايري   -10

�ملعتمدة يف هذ� �ملجال.

�إ�سد�ر �لتقارير �لإح�سائية و�لبحوث و�لدر��سات �لعقارية �ملتخ�س�سة عن �ل�سوق �لعقاري   -11

مبا يف ذلك �إعد�د �لن�سر�ت و�لبيانات �لتي تخدم تلك �لدر��سات وت�ساهم يف �لتعرف على 

�ل�سوق �لعقارية يف �لإمارة.

�إعد�د وتنفيذ بر�مج وم�ساريع ت�سهم يف تعزيز دور �ملو�طنني يف قطاع �لعقار�ت وت�سجعهم   -12

على �لعمل فيه.

تطوير وتنفيذ بر�مج تثقيفية وتوعوية عن حقوق وو�جبات �لأطر�ف �ملتعاملة يف �لقطاع   -13

�لعقاري.

 املادة )6(

يتكون �جلهاز �لتنفيذي للموؤ�س�سة من مدير تنفيذي يعني بقر�ر ي�سدره رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي ومن 

عدد من �ملوظفني يطبق ب�ساأنهم قانون �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006.

املادة )7(

يتوىل �ملدير �لتنفيذي �لإ�سر�ف �لعام على �أعمال ون�ساطات �ملوؤ�س�سة وهو ميثلها يف عالقاتها مع �لغري، 

، وي�سمل ذلك دومنا ح�سر:

و�سع �خلطة �لإ�سرت�تيجية للموؤ�س�سة وخطط عملها ورفعها �إىل �ملجل�ص �لتنفيذي لعتمادها.  -1

تنفيذ �ل�سيا�سة �لعامة �لتي يعتمدها �ملجل�ص �لتنفيذي و�لقر�ر�ت �لتي ُي�سدرها بهذ� �ل�ساأن.  -2

�قرت�ح �ملبادر�ت و�لرب�مج و�مل�ساريع �لتي لها عالقة باأعمال ون�ساطات �ملوؤ�س�سة.  -3

�قرت�ح �لهيكل �لتنظيمي و�للو�ئح �ملالية و�لإد�رية و�لفنية �ملنظمة للعمل يف �ملوؤ�س�سة ورفعها    -4

للمجل�ص �لتنفيذي لعتمادها.  

�لإ�سر�ف على �أعمال �جلهاز �لتنفيذي للموؤ�س�سة وتعيني �ملوظفني فيها.  -5



�إعد�د �ملو�زنة �ل�سنوية للموؤ�س�سة ورفعها �إىل �ملجل�ص �لتنفيذي لعتمادها.  -6

ممار�سة �أية �سالحيات �أخرى يخولها �إليها �ملجل�ص �لتنفيذي �أو ين�ص عليها �أي قر�ر ي�سدر    -7

مبوجب هذ� �لقانون.  

املادة )8(

تنقل من �لد�ئرة للموؤ�س�سة مبوجب هذ� �لقانون �ملهام �لتالية: 

تنظيم عمل �ملكاتب �لعقارية و�لو�سطاء �لعقاريني.  -1

�لدر��سات و�لبحوث �لعقارية.  -2

�إد�رة وتنظيم ح�سابات �سمان �لتطوير �لعقاري.  -3

�لتنظيم و�لإ�سر�ف على جمعيات �ملالك.  -4

املادة )9(

مع مر�عاة �أحكام �ملادة )6( من هذ� �لقانون يجوز للموؤ�س�سة �أن تنقل �إليها من تر�ه منا�سبًا من 

�ملوظفني �لعاملني يف جمال �لتنظيم �لعقاري لدى �لد�ئرة.

املادة )10(

تتبع �ملوؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�سول ومبادئ �ملحا�سبة �لتجارية وتبد�أ �سنتها �ملالية يف 

�ليوم �لأول من يناير وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثالثني من دي�سمرب من كل عام ، على �أن تبد�أ �ل�سنة 

�ملالية �لأوىل من تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثالثني من دي�سمرب من �لعام 

�لتايل.

املادة )11(

تتكون �ملو�رد �ملالية للموؤ�س�سة مما يلي: 

�لدعم �ملقرر للموؤ�س�سة يف �ملو�زنة �لعامة لالإمارة.  -1



�لر�سوم وبدل �خلدمات �لتي تقدمها للجمهور.  -2

�أية مو�رد �أخرى يقرها �ملجل�ص �لتنفيذي.  -3

املادة )12(

ي�سدر رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي �لأنظمة و�لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.

املادة )13(

يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�سريع �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�ص و�أحكام هذ� �لقانون.

املادة )14(

ين�سر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�سمية، ويعمل به من تاريخ ن�سره.

  حممد بن را�سد اآل مكت�م

حاكم دبي  








