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 ٢٠١٧( لسنة ١٩قانون رقم )

 ٢٠٠٨( لسنة ١٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 بشأن

 دبيفي إمارة  تنظيم السجل العقاري المبدئي

 دبيحاكم              راشد آل مكتوم  نحن محمد بن

 ر العقاري في إمارةويضمان التطحسابات بشأن  ٢٠٠٧( لسنة ٨القانون رقم )على االطالع بعد 

 دبي،

 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، 2007( لسنة ١٦القانون رقم )وعلى 
 ،تهبي وتعديالد ةإمار في يئالمبدالعقاري ن تنظيم السجل أبش ٢٠٠٨( لسنة ١٣)وعلى القانون رقم 

 :صدر القانون التالين  

 ستبدلةالمادة الم  

 (١) المادة

 النص التالي:إليه،  شارالم   ٢٠٠٨( لسنة ١٣)رقم ن ( من القانو١١بنص المادة )ستبدل ي  

 (١١) المادة

 علىبالتزاماته بتنفيذ عقد البيع  المشتريإخالل القواعد واإلجراءات التالية في حال ع ت تب)أ( 

برم بينه وبين المطو    ر العقاري:الخارطة الم 

 ر العقاري إخطار الدائرة بإخالل المشتري بالتزاماته التعاقدية، وفقا  المطو  على  -١

 ريتضمن هذا النموذج بيانات المطو  أن على لدى الدائرة لهذه الغاية،  للنموذج المعد

 علىلعقد البيع  ف الوحدة العقارية التي كانت محال  صاشتري، وأوالعقاري والم

 توأي بيانابها، المشترى  أخل   واضحا  لاللتزامات التعاقدية التيالخارطة، وتوصيفا  
 خرى تحددها الدائرة.أ

 المشتري بالتزاماتهإخالل خطار وبعد التحقق من صحة الدائرة فور استالمها لإلعلى  -٢

ي:يلالتعاقدية، القيام بما 
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 (٣٠ر العقاري خالل )ء بالتزاماته التعاقدية مع المطو  إخطار المشتري بالوفا -أ

 يا  وثابت التاريخ،يكون هذا اإلخطار خطأن على طار، ثالثين يوما  من تاريخ اإلخ

 المسجلبواسطة البريد حضوريا  أو الدائرة إما قبل ويتم إبالغ المشتري به من              

 تحددها الدائرة.أخرى أي وسيلة  أوالبريد اإللكتروني  أوبعلم الوصول              

 ر العقاري والمشتري، إن أمكن ذلك، ويتم إثباتراء التسوية الودية بين المطو  إج -ب

ر العقاري والمشتري.  هذه التسوية بملحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل المطو 

من هذه المادة دون قيام  /أ( من الفقرة )أ(2ـ إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند )3
ر العقاري،المشتري بتنفيذ ال  تزاماته التعاقدية أو إتمام التسوية الودية بينه وبين المطو 

 يلي:العقاري تفيد فيها ما  رالمطو  لصالح رسمية تصدر الدائرة وثيقة 

 في الفقرة )أ( من هذهعليها العقاري باإلجراءات المنصوص  رالمطو  التزام  -أ

 المادة.

 ع علىالبيالعقارية محل عقد  ر العقاري للوحدةالمطو  نجاز إتحديد نسبة  -ب

 .لشأنا دى المؤسسة في هذاوالقواعد المعتمدة ل الخارطة، وفقا  للمعايير

 من( ٣)ر العقاري بعد استالمه للوثيقة الرسمية المشار إليها في البند للمطو  يجوز  -٤

 المشتريبحق التدابير التالية  اتخاذاإلنجاز، نسبة وبحسب الفقرة )أ( من هذه المادة 

 القضاء أو التحكيم:إلى  لجوءدون ال

 فإنه( من الوحدة العقارية، %80) على ر العقاري لنسبة تزيد المطو  إنجاز حال في  -أ

 يلي:ن له أي مما يكو

 ي واحتفاظه بكامل المبالغ المسد دةالعقد المبرم بينه وبين المشترعلى اإلبقاء  -١              

 اد ما تبقى من قيمة العقد.بسدبة المشتري طالله مع م                    

 الوحدة العقارية محل العقد بالمزاد العلني القتضاءبيع الطلب من الدائرة  -٢

 بةالمشتري لكافة التكاليف المترتل تحمما تبقى من المبالغ المستحقة له، مع    

 هذا البيع.على   

 من قيمة (%40)على يزيد  فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم ما الـ  3          

 الخارطة، ورد ما زادالبيع على الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد               

 ( ستين٦٠خالل) خالل سنة من تاريخ فسخ العقد، أوشتري للملك ذعلى               

 بق.أسهما أيلمشتر آخر. الوحدة العقارية بيع يوما  من تاريخ إعادة               

ر العقاري لنسبة تإنجاز في حال  -ب ( من%80( ولغاية )%60تراوح بين )المطو 
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 يزيدالوحدة العقارية، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم ما ال 

 على( من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع %40)على 

 سنة من تاريخ فسخ العقد، أوخالل شتري للمذلك على الخارطة، ورد ما زاد 

 أيهمالمشتر آخر، الوحدة العقارية ببع ( ستين يوما  من تاريخ إعادة ٦٠خالل )

 أسبق.

 ذلك من خاللقاري، ولعر العقاري العمل في المشروع اشرة المطو  بام  في حال  -ج

 في األعمال اإلنشائية وفقا  للتصاميم المعتمدة من استالمه لموقع البناء والبدء

 /( من الوحدة العقارية،٦٠) عن قل تإنجازه المختصة، وكانت نسبة لجهات ا

 ( من%٢٥ه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما ال يزيد على )فإن

 على الخارطة، ورد ما زاد لمنصوص عليها في عقد البيعقيمة الوحدة العقارية ا

 ( ستين يوما  ٦٠خالل)خالل سنة من تاريخ فسخ العقد، أو شتري للملك ذعلى 

 سبق.آخر، أيهما أ الوحدة العقارية لمشتر  بيع من تاريخ إعادة 

 المشروع العقاري ألي سبب خارج عن ر العقاري بالعمل فيبدء المطو  عدم في حال  -د

 ه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردةدته ودون إهمال أو تقصير منه، فإنإرا

المدفوعة له من قبل المشتري، قيمة المبالغ ( من %٣٠)على يزيد وخصم ما ال 

 .فسخ العقدريخ من تايوما  ( ستين ٦٠) شتري خاللذلك للمعلى ما زاد ورد 

ر العقاري يجب على من المؤسسة، فإنه سبب م  المشروع العقاري بقرار  )ب( في حال إلغاء    المطو 

 في القانونعليها حكام المنصوص ات واألرد كافة المبالغ المستلمة من المشترين، وفقا  لإلجراء

 إليه. المشار ٢٠٠٧لسنة  (٨رقم)

 المادة على عقد بيع األرض التي لم يتمفي هذه ق اإلجراءات والقواعد المنصوص عليها طب  ت  )ج( ال 

 المبرمفي العقد لألحكام المنصوص عليها خاضعا  البيع هذا البيع فيها على الخارطة، ويظل 

 أطرافه.بين 

 علىجميع عقود البيع على ري القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تس)د( 

 إبرامها قبل أو بعد العمل بهذا القانون.التي تم الخارطة سواء 

 علىب تمن النظام العام، ويترالمادة في هذه عليها والقواعد المنصوص اإلجراءات )ه( تعتبر 

 ن.البطالبها عدم االلتزام 

 ء أوفي هذه المادة دون لجوء المشتري للقضاعليها )و( ال تحول اإلجراءات والقواعد المنصوص 

ر العقاري في استخدام الصالحيات المخولة له بموجب هذهالتحكيم في حال تعسف المطو
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 المادة.

 اإللغاءات

 (٢) المادة

 ن.هذا القانووأحكام المدى الذي يتعارض فيه إلى آخر تشريع  أينص في أي لغى ي  

 السريان والنشر

 (٣) المادة

 نشر في الجريدة الرسمية.وي  صدوره، عمل بهذا القانون من تاريخ ي  

 اشد آل مكتومربن محمد                                                                              

 دبيحاكم                                                                                          

 م٢٠١٧اكتوبر ١٨خ: بتاري دبي في صدر

 ـه١٤٣٩محرم28: الموافق


