
العدد )45٩( - ال�سنة )5٣( - 18 حمرم  1441هـ - املوافق 17 �سبتمرب  201٩م 5 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قانون رقم )4( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

ُموؤ�ّس�سة التنظيم العقاري
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2007 ب�ساأن ح�سابات �سمان التط�ير العقاري يف اإمارة دبي،

وعلى القان�ن رقم )16( ل�سنة 2007 باإن�ساء ُم�ؤ�ّس�سة التنظيم العقاري،
جل العقاري املبدئي يف اإمارة دبي وتعديالته،  وعلى القان�ن رقم )13( ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم ال�سِّ

وعلى القان�ن رقم )13( ل�سنة 2012 باإن�ساء معهد دبي العقاري، 
وعلى القان�ن رقم )7( ل�سنة 2013 ب�ساأن دائرة الأرا�سي والأمالك،

وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2018 ب�ساأن اإدارة امل�ارد الب�سرّية حلك�مة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�سنة 2010 باعتماد الالئحة التنفيذّية للقان�ن رقم )13( 

جل العقاري املبدئي يف اإمارة دبي، ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم ال�سِّ
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )37( ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم ُمزاولة مهنة التقييم العقاري يف 

اإمارة دبي،

ُن�سدر القانون التايل:
التعريفات
املادة )1(

تك�ن للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القان�ن، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة 
: املجل�س التنفيذي لالإمارة. املجل�س التنفيذي 
: دائرة الأرا�سي والأمالك. الدائرة 
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: ُمدير عام الدائرة. املُدير العام 
: ُم�ؤ�ّس�سة التنظيم العقاري. املُ�ؤ�ّس�سة 
: املُدير التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة. املُدير التنفيذي 

ُمزاولتها  ترخي�س  املُ�ؤ�ّس�سة  تت�لى  التي  بالعقارات،  لة  املُّت�سِ الأن�سطة   : الأن�سطة العقارّية 
مُب�جبه  ال�سادرة  والقرارات  القان�ن  هذا  لأحكام  وفقًا  الإمارة،  يف 

والت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.
دة الّط�ابق واملُجّمعات، لأغرا�س �سكنّية اأو  : م�ساريع ت�سييد املباين ُمتعدِّ م�ساريع التط�ير العقاري 

دة الأغرا�س. جتارّية اأو �سناعّية اأو ُمتعدِّ
مبا  املُ�سرتك،  لال�ستخدام  �سة  املُخ�سّ وُملحقاِتها  واأجزاِئها  املباين   : العقارات املُ�سرتكة 
اإلى  التي يتم تق�سيمها  يف ذلك الأر�س املُقامة عليها، وكذلك الأر�س 

�سة للتمليك املُ�ستِقل. وحدات اأو اأرا�ٍس ُم�سّ

تطبيق القانون على املُوؤ�ّس�سة
املادة )2(

ُتطّبق اأحكام هذا القان�ن على »ُموؤ�ّس�سة التنظيم العقاري« املُن�ساأة مُب�جب القان�ن رقم )16( 
ل�سنة 2007 املُ�سار اإليه، باعتبارها ُم�ؤ�ّس�سة عاّمة، تتمّتع بال�سخ�سّية العتبارّية والأهلّية القان�نّية 

فات التي تكُفل حتقيق اأهدافها، وُتلحق بالدائرة.  الالزمة ملُبا�سرة الأعمال والت�سرُّ

مقر املُوؤ�ّس�سة
املادة )٣(

ُين�ِسئ لها ُفروعًا داخل  اأن  يك�ن مقر املُ�ؤ�ّس�سة الرئي�س يف الإمارة، ويج�ز بقرار من املُدير العام 
الإمارة.

اأهداف املُوؤ�ّس�سة
املادة )4(

تهدف املُ�ؤ�ّس�سة اإلى حتقيق ما يلي:
املُ�ساهمة يف الّنه��س بالقطاع العقاري، �سمن منظ�مة ُمتكاِملة من الإجراءات التنظيمّية    .1

ز دور هذا القطاع يف التنمية القت�سادّية ال�ساملة لالإمارة. والرقابّية التي ُتعزِّ

Issue 459 Pages.indd   6 9/15/19   12:33 PM



العدد )45٩( - ال�سنة )5٣( - 18 حمرم  1441هـ - املوافق 17 �سبتمرب  201٩م 7 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

اآمنة وداعمة مل�ساريع التط�ير العقاري يف الإمارة، على نح� يكفل حماية ُحق�ق  ت�فري بيئة    .2
املُطّ�رين العقاريني واملُ�ستثِمرين.

ُم�اكبة النُّم� املُ�سطرد الذي ت�سهُده الإمارة يف القطاع العقاري وكاّفة الأن�سطة املُرتِبطة به.   .3
نهم من العمل يف  تعزيز دور املُ�اطنني يف القطاع العقاري، وتنفيذ الربامج وامل�ساريع التي ُتكِّ   .4

الأن�سطة العقارّية.
ة بذلك. تر�سيخ مبادئ واأخالقّيات ُمزاولة الأن�سطة العقارّية، وو�سع امل�اثيق اخلا�سّ   .5

اخت�سا�سات املُوؤ�ّس�سة
املادة )5(

يك�ن للُم�ؤ�ّس�سة يف �سبيل حتقيق اأهدافها، املهام وال�سالحّيات التالية:
املُ�ؤ�ّس�سات  واعتماد  عليها،  والإ�سراف  والّرقابة  العقاري،  التط�ير  �سمان  ح�سابات  تنظيم    .1

امل�سرفّية واملالّية املُ�ؤّهلة لإدارة هذه احل�سابات.
مة ملُزاويل مهنة التط�ير العقاري، وبيع العقارات، وتاأجريها، وال��سطاء  اعتماد الق�اعد املُنظِّ   .2

العقاريني، والتقييم العقاري، والعقارات املُ�سرتكة، وغريها من الأن�سطة العقارّية.
تنظيم وترخي�س الأن�سطة العقارّية والّرقابة والإ�سراف على ُمزاويل هذه الأن�سطة، ل�سمان    .3

مة للقطاع العقاري. امتثالهم للت�سريعات املُنظِّ
وفقًا  املُ�سرتكة،  العقارات  وت�سغيل  باإدارة  املُرتِبطة  احل�سابات  على  والرقابة  التنظيم    .4

للت�سريعات املعم�ل بها يف هذا ال�ساأن.
اقرتاح الت�سريعات الالزمة لتنظيم عمل ُمزاويل الأن�سطة العقارّية.   .5

اإ�سدار الل�ائح التنظيمّية الالزمة لتدريب وتاأهيل العاملني يف املُن�ساآت املُ�سّرح لها بالعمل يف    .6
الأن�سطة العقارّية.

جالت املُعّدة لديها يف هذا ال�ساأن، واإ�سدار البطاقات  قيد ُمزاويل الأن�سطة العقارّية يف ال�سِّ   .7
التعريفّية لالأفراد العاملني يف الأن�سطة العقارّية.

الّنظر يف ال�سكاوى املُقّدمة بحق ُمزاويل الأن�سطة العقارّية، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات    .8
والقرارات املُنا�ِسبة ب�ساأنها.

الّرقابة والإ�سراف والتفتي�س على ت�سغيل واإدارة و�سيانة العقارات املُ�سرتكة والأجزاء املُ�سرتكة    .9
جالت  وال�سِّ واحل�سابات  التقارير  على  والتدقيق  ا�ستدامتها،  ل�سمان  املُ�سرتكة،  واملرافق 

ة بها، وفقًا للت�سريعات ال�سارية يف هذا ال�ساأن. اخلا�سّ
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القرارات  واإ�سدار  اإجنازها،  ن�سب  وُمراقبة  الإمارة،  يف  العقاري  التط�ير  م�ساريع  اعتماد    .10
والت��سيات الالزمة ب�ساأنها، وفقًا للت�سريعات ال�سارية يف هذا ال�ساأن.

اإ�سدار املُ�افقات الالزمة ملُحت�ى الإعالنات العقارّية يف الإمارة، مبا يف ذلك مناطق التط�ير    .11
عليها  والإ�سراف  والّرقابة  العاملي،  املايل  دبي  مركز  فيها  مبا  احُلّرة  واملناطق  ة،  اخلا�سّ

ة يف الإمارة. بالتن�سيق مع اجلهات املُخت�سّ
العقاري  القطاع  يف  املُ�اطنني  دور  تعزيز  يف  ُت�سِهم  التي  وامل�ساريع  الربامج  وتنفيذ  اإعداد    .12

عهم على العمل فيه. وُت�سجِّ
القطاع  يف  املُتعاِملة  الأطراف  وواجبات  ُحق�ق  ح�ل  وت�ع�ّية  تثقيفّية  برامج  وتنفيذ  تط�ير    .13

العقاري، بالتن�سيق مع معهد دبي العقاري.
يف  والطلب  العر�س  بني  الت�اُزن  بتحقيق  ة  اخلا�سّ را�سات  والدِّ يا�سات  ال�سِّ وحتديث  اإعداد    .14

ال�ّس�ق العقاري، ورفعها اإلى املُدير العام لإقرارها تهيدًا لعتمادها من املجل�س التنفيذي.
املجل�س  من  بها  تكليُفها  يتم  اأهدافها،  لتحقيق  لزمة  تك�ن  اأخرى  �سالحّيات  اأو  مهام  اأي    .15

التنفيذي.

اجلهاز التنفيذي للُموؤ�ّس�سة
املادة )٦(

واملاليني  الإداريني  املُ�ّظفني  من  وعدد  التنفيذي  املُدير  من  للُم�ؤ�ّس�سة  التنفيذي  اجلهاز  يتكّ�ن 
ل�سنة 2018  الب�سرّية حُلك�مة دبي رقم )8(  امل�ارد  اإدارة  ب�ساأِنهم قان�ن  الذين ي�سري  والفنيني، 

ادرة مُب�جبه. والقرارات ال�سّ

تعيني املُدير التنفيذي وحتديد اخت�سا�ساته
املادة )7(

يتم تعيني املُدير التنفيذي بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي. اأ-  
يت�لى املُدير التنفيذي الإ�سراف على اأعمال واأن�سطة املُ�ؤ�ّس�سة، مبا ي�سمن حتقيق اأهدافها،  ب-  

ويك�ن له على وجه اخل�س��س املهام وال�سالحّيات التالية:
يا�سة العاّمة للُم�ؤ�ّس�سة وخططها ال�سرتاتيجّية والتط�يرّية، ورفعها اإلى املُدير  اإعداد ال�سِّ   .1

العام لعتمادها، وُمتابعة تنفيذها.
اإعداد الهيكل التنظيمي للُم�ؤ�ّس�سة، ورفعه اإلى املُدير العام لإقراره، تهيدًا لعتماده من    .2
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املجل�س التنفيذي.
اقرتاح امل�ساريع واملُبادرات والأن�سطة والربامج التي ُت�سِهم يف حتقيق اأهداف املُ�ؤ�ّس�سة    .3

وتكينها من القيام باخت�سا�ساتها، ورفعها اإلى املُدير العام لعتمادها.
رفع تقارير دورّية عن اأعمال املُ�ؤ�ّس�سة ونتائج اأدائها اإلى املُدير العام.   .4

مة للعمل يف املُ�ؤ�ّس�سة، ورفعها  اقرتاح م�ساريع القرارات والل�ائح الإدارّية والفّنية املُنظِّ   .5
اإلى املُدير العام لعتمادها.

الإ�سراف على اأعمال اجلهاز التنفيذي للُم�ؤ�ّس�سة.   .6
اأي مهام اأو �سالحّيات اأخرى يتم تكليُفه بها من املُدير العام.   .7

املوارد املالّية للُموؤ�ّس�سة
املادة )8(

ا يلي: تتكّ�ن امل�ارد املالّية للُم�ؤ�ّس�سة ِمّ
�س للُم�ؤ�ّس�سة يف ُم�ازنة الدائرة. الّدعم املُخ�سّ   .1

اأي م�ارد اأخرى ُيقّرها املُدير العام وفقًا للت�سريعات ال�سارية.   .2

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )٩(

ُي�سدر رئي�س املجل�س التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن.

احللول والإلغاءات
املادة )10(

يِحل هذا القان�ن حمل القان�ن رقم )16( ل�سنة 2007 املُ�سار اإليه. اأ-  
الإيجار  ُعق�د  بت�سجيل  املُتعلِّقة  الخت�سا�سات  كاّفة  ُمزاولة  املُ�ؤ�ّس�سة يف  الدائرة حمل  حتل  ب-  
رين واملُ�ستاأِجرين وغريها من الخت�سا�سات ذات العالقة بُعق�د  وتنظيم العالقة بني املُ�ؤجِّ

الإيجار، املن�س��س عليها يف الت�سريعات ال�سارية بالإمارة.
ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القان�ن. ج-  
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الّن�سر وال�ّسريان
املادة )11(

ُين�سر هذا القان�ن يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 4 �سبتمرب 2019 م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441 هـ
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