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مر�سوم رقم )4( ل�سنة 2010

ب�س�أن 

تنظيم متليك الأرا�سي ال�سناعية

والتجارية املمنوحة يف اإمارة دبي

نحن    حممد بن را�سد اآل مكتوم      حاكم دبي

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

وعلى  �لتعليمات �ل�سادرة بتاريخ 20 �سبتمرب 1994 ب�ساأن �لأر��سي �ملمنوحة من �حلكومة للمو�طنني 

يف �إمارة دبي، وعلى �لأمر �ل�سادر بتاريخ 20 �سبتمرب 1994 ب�ساأن  حظر ت�سديق كاتب �لعدل على �أي 

عقد �أو �تفاقية �أو م�ستند  يتعلق بالت�سرف يف �لأر��سي �ملمنوحة، وعلى �لأمر �ل�سادر بتاريخ 12 يوليو 

2004 ب�ساأن �لر��سي �ل�سكنية �ملمنوحة للمو�طنني يف �إمارة دبي،

نر�سم مايلي:

التعريفات

املادة )1(

يكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية حيثما وردت يف هذ� �ملر�سوم �ملعاين �ملبّينة �إز�ء كل منها مامل يدل 

�سياق �لن�ص على خالف ذلك:

�لإمارة   �إمارة دبي.

�حلكومة  حكومة دبي.

�لد�ئرة  د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك.



�لأر�ص �ملمنوحة  �لأر�ص �ل�سناعية �أو �لتجارية �ملمنوح حق �لإنتفاع بها للمو�طنني، مبا يف ذلك :

1- �لأر��سي �ل�سادر ب�ساأنها �أمر بالت�سرف

2- �لأر�ص �ملمنوحة �لتي �آلت �إىل �لغري بالإرث �أو �لتنازل �أو �لهبة �أو �لعو�ص.

�مل�ستفيد : �ملو�طن �حلا�سل على �لأر�ص �ملمنوحة.

 متليك الأرا�سي املمنوحة

املادة )2(

يجوز بناء على طلب �مل�ستفيد، متليكه �لأر�ص �ملمنوحة له ملكية مطلقة خالية من �أي قيد يتعلق 

با�ستعمالها �أو �لت�سرف فيها .

اإجراءات متليك الأرا�سي املمنوحة

املادة )3(

يتم  نقل ملكية �لأر�ص �ملمنوحة  للم�ستفيد وفقًا لالإجر�ء�ت �لتالية:

يقدم �مل�ستفيد طلب متلك �لأر�ص �ملمنوحة �إىل �لد�ئرة، �لتي تتوىل در��سته بالتن�سيق مع �جلهات    -1

�ملعنية �لآخرى يف �لإمارة يف �لأحو�ل �لتي ت�ستدعي ذلك، و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب ب�ساأنه.

تقوم �لد�ئرة باتخاذ �إجر�ء�ت متليك �لأر�ص �ملمنوحة للم�ستفيد، وت�سجيلها باإ�سمه يف �ل�سجل    -2

�لعقاري و�إ�سد�ر �سند ملكية لها بعد قيامه ب�سد�د ر�سم نقل �مللكية �ملحدد يف هذ� �ملر�سوم.



ر�سوم متليك الأرا�سي املمنوحة

املادة )4(

ي�ستوفى من �مل�ستفيد �لذي يرغب بنقل ملكية �لأر�ص �ل�سناعية �أو �لتجارية �إليه ر�سم نقل ملكية، 

يتحدد مقد�ره بن�سبة )30%( من �لقيمة �ل�سوقية لالأر�ص �لتي حتددها �لد�ئرة وقت نقل ملكيتها.  

      

 املادة )5(

على �لرغم مما ورد يف �أي ت�سريع �آخر، يجوز حلائز �لأر�ص �ملمنوحة �لتي �آلت �إليه حيازتها عن  �أ-  

طريق �ملبايعة من �مل�ستفيد طلب متليكه �لأر�ص ملكية مطلقة خالية من �أي قيد يتعلق با�ستعمالها �أو 

��ستغاللها.

ب- تتوىل �لد�ئرة متليك �حلائز �لأر�ص �ملمنوحة، بعد در��سة طلبه و�لتاأكد من �سحة �أيلولتها �إليه، 

وقيامه ب�سد�د )50%( من �لقيمة �ل�سوقية لالأر�ص كر�سم نقل ملكية.

اإ�سدار القرارات التنفيذية

املادة )6(

ُي�سدر مدير عام �لد�ئرة �لتعليمات �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �ملر�سوم.

الإلغاءات

املادة)7(

ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�سريع �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�ص فيه مع �أحكام هذ� �ملر�سوم.



النفاذ والن�سر

املادة )8(

ُيعمل بهذ� �ملر�سوم من تاريخ �سدوره، وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم

حاكم دبي 

�سدر يف دبي بتاريخ 2 مار�ص 2010

�ملو�فق 16 ربيع �لأول 1423ه

    










