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 2013لسنة  (٧) رقمقرار 

 بشأن

 كواألمال دائرة األراضي

 دبيحاكم  ل مكتومآ نحن محمد بن راشد

 بإنشاء دائرة الطابو، ١٩٦٠يناير  ٢٤بعد االطالع على اإلعالن الصادر بتاريخ 

 سجيل األراضي وتعديالته،رسوم تشأن ب ١٩٩٧( لسنة ٧وعلى القانون رقم )

 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، ٢٠٠٣( لسنة ٣) ن رقموعلى القانو

 العقاري في إمارة دبي،بشأن التسجيل  ٢٠٠٦( لسنة ٧وعلى القانون رقم )

 وتعديالته، ٢٠٠٦( لسنة ٢٧إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )وعلى قانون 

 إمارة دبي، ر العقاري فييبشأن حسابات ضمان التطو ٢٠٠٧( لسنة ٨وعلى القانون رقم )

 المؤجرين والمستأجرين في إمارةظيم العالقة بين نتبشأن  ٢٠٠٧( لسنة ٢٦وعلى القانون رقم )

 ته،دبي وتعديال

 دبي،إمارة بشأن ملكية العقارات المشتركة في  ٢٠٠٧( لسنة ٢٧وعلى القانون رقم )

 دبيارة إمبشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في  ٢٠٠٩( لسنة ٩وعلى القانون رقم )

 وتعديالته،

 :القانون التالي صدرن

 القانوناسم 

 (١) ادةمال

 

 ".٢٠١٣ ( لسنة٧) رقماألراضي واألمالك نون دائرة قا"ى هذا القانون يُسم

 التعريفات

 (٢) المادة

 تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم



 
٠ ١٢بر٠اسبت - اشا  ٨ذواصدة،١٤٣ ١٣ - (،اسد)٣ - (٣٧١امدد)

 

 
5 
 

  ام 

  

 

 

   م 2013سبتمبر  18 –الموافق  - هـ1434ذو القعدة  13 -( 47السنة ) –( 371العدد )             6                                   الجريدة الرسمية.   -حكومة دبي    

 

 

 ا  النص على  ير ذلك:يدل سي

 إمارة دبي.                : اإلمارة

 حاكم دبي. صاحب السمو                  :الحاكم

 حكومة دبي.                :الحكومة

 لمجلس التنفيذي لإلمارة.ا المجلس التنفيذي:  

 واألمالك. دائرة األراضي                 :الدائرة

 ئيس الدائرة.ر               : الرئيس

 مدير عام الدائرة.  المدير العام:

 ع وشراءوبي : وتشمل كافة األعمال المادية والتصرفات القانونية المتعلقة بتطويراألنشطة العقارية

 جير العقارات في اإلمارة و ير ذلك من األنشطةوتسجيل وتنظيم وتقييم وتأ

 أوبعة لها بتقديمها والخدمات العقارية التي تختص الدائرة والمؤسسات التا

 اإلشراف عليها. تنظيمها أو

 لتطبيقنطاق ا

 (٣) المادة

 بتاريخالصادر هذا القانون على دائرة األراضي واألمالك المنشأة بموجب اإلعالن أحكام  تُطبق

 إليه. المشار ١٩٦٠يناير  ٢٤

 الدائرة مقر
 (٤) المادة

 داخل اإلمارة.مكاتب  أو يجوز لها فتح فروعارة، ويكون مقر الدائرة الرئيس في اإلم

 أهداف الدائرة
 (٥) المادة

 ة في اإلمارة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع االستثمارينة باعتبارها الجهة الحكومية المعتهدف الدائر

 العقاري إلى تحقيق ما يلي:

 بة لالستثمار.ر بيئة عقارية عالمية المستوى جاذتوفي -١

داف االستراتيجية للحكومة في مجال القطاع العقاري.تحقيق األه -٢
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 التسجيل العقاري.أنظمة حدث النظم العالمية في مجال مواكبة أ -٣

 قارية في اإلمارة.تعزيز كفاءة التنظيم والرقابة الع -٤

 وتطوير قطاع اإليجارات في اإلمارة.إدارة  -٥

 النظم العالمية في هذا المجال.أحدث أنظمة التسجيل العقاري لمواكبة وتطوير تحديث  -٦

 تشجيع االستثمار العقاري من خالل تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين العقاريين. -٧

 تنمية الشاملة لإلمارة.تعزيز مساهمة القطاع العقاري في ال -٨

 إلى العالمية.بها  استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في اإلمارة وصوالا وتطوير تخطيط  -٩

 اختصاصات الدائرة
 (٦) المادة

 
 بموجب التشريعات السارية، المهامبها ة باإلضافة إلى االختصاصات المنوط تتولى الدائرة

 ية:والصالحيات التال

 السياسات والخطط االستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي االستراتيجية لتطويروضع ـ ١

 وتنظيم القطاع العقاري في اإلمارة، ومتابعة تنفيذها.

 أحدثالعقاري بالدائرة لمواكبة التسجيل أنظمة  العقاري من خالل تحديث وتطويرالتسجيل  -٢

 ا المجال.النظم العالمية في هذ

 لعقارية،ا ن تنفيذ المشاريعضمالحسابات مة لمنظلعقاري من خالل وضع القواعد ااظيم التن -٣

 ومكاتب الوساطة العقارية، والملكية المشتركة.

 الفرصتشجيع االستثمار العقاري من خالل توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن  -٤
 المجال العقاري في اإلمارة. في الستثماريةا

 هداف الدائرة وعلى وجه الخصوص األهدافالالزمة لتحقيق ألمبادرات والسياسات ااقتراح  -٥

 ثمار العقاري في اإلمارة.االستالمتعلقة بالترويج و

 تطبيقها،بعد اقتراح التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في اإلمارة، وقياس مدى فعاليتها ـ ٦

 عقود إيجار الوحدات العقارية.جيل لمستأجرين، وتسواوتنظيم العالقة بين المؤجرين 

 بها.مزاولتها ومراقبة القائمين على األنشطة العقارية في اإلمارة واإلشراف ترخيص  -٧

 وضع التدابير الكفيلة بحماية واستقرار السو  العقاري في اإلمارة بالتعاون والتنسيق مع -٨

 الجهات المختصة.

 عالياتوالف لمؤتمراتفي اركة الل التنظيم والمشاالترويج العقاري داخل اإلمارة وخارجها من خ -٩
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 والمعارض العقارية المحلية واإلقليمية والدولية.

 المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا المقررة بموجب التشريعاتطلبات النظر في ـ 10

 والسياسات المعتمدة لدى الدائرة.

 به،لمتخصصة بالسو  العقاري والتعريف إعداد وإصدار التقارير والدراسات العقارية ا -١١

 تخدم تلك الدراسات، وتزويد متخذي القرار بنتائجهاالتي وإعداد النشرات والبيانات 

 لالستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية.

 االستثمارية في المجال العقاري في ت والبيانات للمستثمرين عن الفرصتوفير المعلوما -١٢

 مارة.اإل

 تقديم خدمات التقييم العقاري. -١٣

 الخاصة بها. لألراضي وإصدار الخرائط عادة المسح إإجراء عمليات المسح و ـ١٤

 نشر المعرفة العقارية وذلك من خالل إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيلـ ١٥

 م من مزاولي األنشطةالعاملين في السو  العقاري، من مطورين ووسطاء عقاريين، و يره

 العقارية في اإلمارة، وكذلك إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية الخاصة بحقو 

 وواجبات المتعاملين في القطاع العقاري.

 رين العقاريينمتخصصة للمطورين والوسطاء والمستثمتقديم االستشارات العقارية الـ ١٦

 و يرهم.

 م في تعزيز دور المواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاعع تسهيذ برامج ومشاريإعداد وتنفـ 17 

 العقاري.

 القضايا المتعلقةإلى بحث تهدف التي تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العقارية، ـ ١٨

 بالسو  العقاري، واقتراح الحلول المناسبة لها.

 بها.المنوطة ن قيامها بالمهام والخدمات مـ تقييم أداء المؤسسات التابعة للدائرة والتحقق 19

دوري، قارية في اإلمارة، وتحديثها بشكل إعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحدة لألنشطة الع ـ٢٠

 و ايات التخطيط واتخاذ القرار.أهداف هذ  البيانات لخدمة  وتوفير

ا تشكيل مجالس ومجموعات عقارية ولجان استشارية تضم أشـ 21   من ذوي الخبرة في خاصا

 عليها.ائرة في المسائل المعروضة تلفة، لتقديم الرأي والمشورة للدالمخ عقاريةالتخصصات ال

  رة.تكون الزمة لتحقيق أهداف الداأخرى أية مهام ـ ٢٢
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 رئيس الدائرة

 (٧) المادة

 الحاكم.يصدره بمرسوم عين ي  يكون للدائرة رئيس،  -أ

ا الرئيس اإلشرايتولى  -ب  من القرارات لتحقيق ف العام على الدائرة، واتخاذ ما يرا  مناسبا

 له على وجه الخصوص القيام بما يلي:ويكون أهدافها، 

 اعتماد السياسة العامة والخطط االستراتيجية للدائرة والمؤسسات التابعة لها. -١

 التابعة لها.للدائرة والمؤسسات الهيكل التنظيمي إقرار  -٢

 إقرار مشرع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي.ـ ٣

 تقدمها الدائرة والمؤسسات التابعة لها.التي الخدمات وبدل الرسوم إقرار  -٤

 بيعة عملذات عالقة بط الحاكم تكون بها من يتم تكليفه حيات أخرى صال أوأية مهام ـ ٥

 الدائرة.

 ية تشريعاتأأو ة به بموجب هذا القانون يات المنوطمن الصالحأي ض يجوز للرئيس تفوي -ج

 إلى المدير العام.أخرى 

 المدير العام

 (٨) المادة

 الحاكم.يصدره ن بمرسوم عي  عام يُ  يكون للدائرة مدير -أ

 نية والمالية وتمثيلهاالمدير العام اإلشراف على شؤون الدائرة من النواحي اإلدارية والفيتولى ب ـ 

 القيام بما يلي: الغير، ويكون له على وجه الخصوصأمام 

 اقتراح السياسة العامة والخطط االستراتيجية للدائرة والمؤسسات التابعة لها، واإلشراف - ١

 اعتمادها.بعد تنفيذها على 

 اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والمؤسسات التابعة لها.ـ ٢

 ي النواحي اإلدارية والمالية والفنيةالعمل فبتنظيم وائح والقرارات المتعلقة اعتماد الل -٣

 للدائرة والمؤسسات التابعة لها.

 الحساب الختامي لها. وإعدادع الموازنة السنوية للدائرة، واقتراح مشر -٤

 وبدل الخدمات التي تقدمها الدائرة والمؤسسات التابعة لها.اقتراح الرسوم  -٥

 الجهاز التنفيذي للدائرة والمؤسسات التابعة لها.أعمال على ف اإلشرا -٦

 المديرين التنفيذيين للمؤسسات التابعة للدائرة وعلى قيامهم بتنفيذأعمال اإلشراف على  -٧
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 .تهملمؤسساية تنفيذلواتيجية االسترا الخطط

 من الرئيس.بها يتم تكليفه أخرى مهام أية  -٨

 دائرةالتنفيذي لل الجهاز
 (٩) المادة

 بشأنهم قانونويطبق نيين، من الموظفين اإلداريين والفعدد يتكون الجهاز التنفيذي للدائرة من 

 وتعديالته. ٢٠٠٦( لسنة ٢٧إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )

 المؤسسات التابعة للدائرة

 (10دة)الما

 متعلقة بتنظيمؤسسات متخصصة تمارس أعمالها في المجاالت التتبع الدائرة مأن يجوز  -أ

 شطة العقارية في اإلمارة.وتقديم وتطوير األن

ا  -ب  الحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها اقتراح إعادة يجوز للدائرة وفقا

 احاتلك االقترترفع تأن وأ راض تلك المؤسسات أو حلها أو دمجها، على أهداف تحديد 

 ة العتمادها.إلى الجهات المختص

 تلتزم المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة ورفع تقارير دورية عن -ج

 أعمالها وبرامجها واإلحصائيات والدراسات والمعلومات التي تتوفر لديها إلى المدير العام.

 الرسوم
 (١١) المادة

 مها الرسوم التي يصدرصرفات العقارية والخدمات التي تقددائرة نظير تسجيل التلتستوفي ا 

 بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 الموارد المالية للدائرة
 (١٢) المادة

 تكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:ت

 الدعم المقرر لها في الموازنة العامة للحكومة. -١

 مة من قبلها.الخدمات المقدوبدل الرسوم  -٢
 

 

 

 



   م 2013سبتمبر  18 –الموافق  - هـ1434ذو القعدة  13 -( 47السنة ) –( 371العدد )                                              الجريدة الرسمية.   -حكومة دبي  
 

10 

 

 

 

  

يقرها المجلس التنفيذي.أخرى أية موارد  -٣  

 

 حسابات الدائرة والسنة المالية

 (١٣) المادة

 ومعايير المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ائرةبع الدتت

 من كل اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبرللدائرة في 

 عام.

 ارات التنفيذيةإصدار القر

 (١٤) المادة

 هذا القانون.أحكام رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ صدر ي  

 اإللغاءات

 (١٥) المادة

 ١٩٩٧( لسنة ٧والقانون رقم ) بإنشاء دائرة الطابو ١٩٦٠يناير  ٢٤ى اإلعالن الصادر بتاريخ غليُ 

 إلى المدى الذي يتعارض فيهآخر تشريع أي ص في نأي غى لبشأن رسوم تسجيل األراضي، كما يُ 

 هذا القانون.وأحكام 

 السريان والنشر

 (١٦) المادة

 في الجريدة الرسمية. نشرتاريخ صدور ، ويُ  عمل بهذا القانون منيُ 

 بن راشد آل مكتوم دحمم

 حاكم دبي

 م٢٠١٣سبتمبر ١٨ :خيفي دبي بتار رصد

 ـه١٤٣٤القعدة  ذو ١٣ق:المواف


