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 ٢٠٠٩ةلسن (٩رقم) ونقان

 أحكامبتعديل بعض 

 ٢٠٠٨( لسنة ١٣القانون رقم )

 مارة دبيإن تنظيم السجل العقاري المبدئي في بشأ
 

 دبي اكمح                                مكتوم  آلراشد بن د نحن محم

 دبي،في إمارة  ضمان التطوير العقاريحسابات بشأن  ٢٠٠٧( لسنة ٨القانون رقم )على االطالع بعد   

 ،مؤسسة التنظيم العقاريء بإنشا ٢٠٠٧( لسنة ١٦القانون رقم )وعلى   

 ويشار إليه فيمادبي في إمارة  لمبدئيابشأن تنظيم السجل العقاري  ٢٠٠٨( لسنة ١٣القانون رقم )وعلى    

 ،"القانون األصلي" بـ يلي   

 االتي:القانون  نصدر

 (١) المادة
 ( من القانون األصلي النص التالي:١١و) (٢يستبدل بنص المادتين )

 (2) المادة
 إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخالف ذلك: لية المعاني المبينةالتايكون للكلمات والعبارات 

 إمارة دبي. :اإلمارة

 دائرة األراضي واألمالك. :الدائرة

 مؤسسة التنظيم العقاري. :المؤسسة

 الدائرة. السجل العقاري لدى :السجل العقاري

 إلكترونيا بالسجل وظة خطياً أالمحفو مجموعة الوثائق المحررة أو :السجل العقاري المبدئي

 اإللكتروني لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود ببع العقارات                             

 السجل العقاري. ها إلىوغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقل                             

 ي منهما.أو أالثابتة المقامة عليها  األرض والمنشأة :العقار

  رز من العقار ويشمل أي جزء مفرز على الخارطة.أي جزء مف :الوحدة العقارية
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 بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي لم يكتمل إنشاؤها. :البيع على الخارطة

 وبيع وحداتها للغير.مارة إلكل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات في ا :المطور الرئيسي

 كل من يطور جزءاً من مشروع عقاري عائد لمطور رئيسي بموجب اتفاق بينهما. :المطور الفرعي

 قاريينالعبشأن تنظيم سجل الوسطاء  2006( لسنة 85وفقاً لالئحة رقم ) كل من يمارس أعمال الوساطة العقارية :الوسيط

 في إمارة دبي.          

 الجهات المختصة بترخيص أو تسجيل المشاريع العقارية في اإلمارة. :الجهات المختصة

 :(١١) المادة 

 ة العقارية المبرم مع المطور فعلى األخيرل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدإذا أخ -١

ً  لدائرة إمهال المشتريا وعلىرة بذلك، الدائ إخطار  وبواسطة البريد المسجل أ وأ سواء حضوريا

ً ٣٠بالبريد اإللكتروني لمدة )  للوفاء بالتزاماته التعاقدية. ( يوما

 ( من هذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته١إليها في البند ) إذا انقضت المهلة المشار -٢

 التعاقدية تطبق األحكام التالية:

 يجوز للمطور العقاري من المشروع %80ال يقل عن  المطور ما في حال إنجاز -أ

 االحتفاظ بكامل المبالغ المدفوعة مع مطالبة المشتري بسداد ما تبقى من قيمة العقد،

 وفى حالة تعذر ذلك جاز للمطور المطالبة ببيع العقار بالمزاد العلني القتضاء ما تبقى 

 للمطور ، يجوزع العقاريمن المشرو %60 ما ال يقل عن رالمطو نجازفي حال إ -ب

 عليها في من قيمة الوحدة العقارية المنصوص %40فسخ العقد وخصم ما ال يجاوز 

 العقد.

 %60ية التي بدأ فيها اإلنشاء ولم تصل نسبته إلى المشاريع العقارفي حالة  -جـ 

 من قيمة الوحدة العقارية المنصوص %25يجوز للمطور فسخ العقد وخصم ما ال يجاوز 

 عليها في العقد.

  لم يبدأ فيها اإلنشاء ألسباب خارجة عن في حالة المشاريع العقارية التي -د
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 تقصير منه يجوز للمطور فسخ العقد وخصم ما ال يجاوز ودون إهمال أو المطورإرادة 

 قيمة المبالغ المدفوعة من قبل المشتري. من 30%

 قيام المقاول باستالم" اإلنشاء“بـ  ( يقصد٢( من البند ))د ألغراض الفقرتين )ج( و -٣

 موفع المشروع العقاري والبدء في األعمال اإلنشائية حسب التصاميم المعتمدة من الجهات

 المختصة.

 ( على المطور إرجاع المبالغ المستحقة للمشتري٢لغايات الفقرتين )ب( و )ج( من البند ) -٤

ً  وسنة واحدة من تاريخ اإللغاء أ خالل مدة ال تجاوز  من تاريخ إعادة خالل مدة ال تجاوز ستين يوما

 ببع الوحدة العقارية أيهما أسبق.

 على تقرير مسبب من هذه المادة، يجوز للمؤسسة بناءً  (٢) ( و١على الرغم مما ورد بالفقرتين ) -٥

 المبالغ المستلمة الحالة يجب على المطور إرجاع جميعأن تقرر إلغاء المشروع العقاري، وفي هذه 

 ( لسنة٨من المشترين وذلك وفقاً لإلجراءات واألحكام المنصوص عليها في القانون رقم )

 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي. ٢٠٠٧

 فيها األراضي التي لم يتم البيع ود بيعال تسري األحكام المنصوص عليها في هذه المادة على عقـ ٦

 المنصوص عليها في العقد المبرم بين طرفيه. ملألحكاعلى الخارطة، حيث تظل خاضعة 

 تسري أحكام هذه المادة على جميع العقود التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون. -٧

 :(٣المادة )
 عمل به من تاريخ نشره.نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وي  ي  

 
 
 

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                                                    

        حاكم دبي                                                                                              

 

                                                         
  ٢٠٠٩ريل أب ١٢ :في دبي بتاريخ صدر

 هـ١٤٣٠ربيع الثاني 16وافق: الم


