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 2008( لسنة 14قانون رقم )
 بشأن

 الرهن التأميني في إمارة دبي 
  ــــــــــ

 

 نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي
 

بشأن المعامالت المدنية  1985( لسنة 5طالع على القانون االتحادي رقم )بعد اال
 وتعديالته،

 الحرة المالية،بشأن المناطق  2004( لسنة 8وعلى القانون اإلتحادي رقم )
 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، 2006( لسنة 7وعلى القانون رقم )
بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في  2006( لسنة 3وعلى النظام رقم )

 إمارة دبي،
 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، 2007( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، 2007( لسنة 27انون رقم )وعلى الق
 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، 2008( لسنة 13وعلى القانون رقم )

 

 نصدر القانون اآلتي:
 الفصل األول

 التعريفات واألحكام العامة
 

 (1المادة )
 

 ".2008( لسنة 14التأميني في إمارة دبي رقم )قانون الرهن يسمى هذا القانون " 
 

 التعريفات
 (2المادة )

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخالف 
 ذلك:

 إمارة دبي     اإلمارة  
 دائرة األراضي واألمالك      الدائرة  
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 رئيس الدائرة      الرئيس 
األرض والمنشآت الثابتة المقامة عليها والتي ال يمكن نقلها   العقار

 من مكان آلخر دون تلف أو تغير هيئتها. 
 الجزء المفرز من العقار ويشمل أي جزء مفرز على  الوحدة العقارية  

 الخارطة.
لكترونيًا إمجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطيًا أو  السجل العقاري 

ثبت فيها كافة الحقوق العقارية وما يطرأ لدى الدائرة التي ت
 عليها من تعديالت.

لكترونيًا لدى إمجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطيًا أو     السجل العقاري المبدئي
الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغيرها من 
التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى السجل 

  العقاري.
 عقد يكسب الدائن على عقار أو وحدة عقارية حقًا عينيًا  الرهن التأميني 

لوفاء دينه يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين 
والدائنين التالين له في المرتبة الستيفاء حقه من ثمن العقار 

 في أي يد يكون.
مالكككك العقككككار أو الحككككق العينككككي أو صككككاحب الحككككق الشخصككككي  الراهن 

موجككككب عقكككككد البيككككع الموقكككككع مككككع مالكككككك العقككككار المبكككككاع علكككككى ب
الخارطكككة والمسككككجل فكككي السككككجل العقكككاري أو السككككجل العقككككاري 

 المبدئي. 
الدائن الذي يقوم بإقراض الراهن بضمان عقار قائٍم فعاًل أو  المرتهن 

 حكمًا.
 

 

 

 

 

 

 (3المادة )
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تأمينكًا للكدين،  وال فكرق بككين  تسكري أحككام هكذا القكانون علكى رهكن العقكارات والوحكدات العقاريكة
أن يككككون مككككا يككككنمن بككككه الككككدين العقككككار بكاملككككه أو حصككككة شككككائعة فيككككه  أو حقككككًا عينيككككًا أو حقككككًا 

 شخصيًا على عقار مباع على الخارطة.
 

 (4لمادة )ا
 

يجككب أن يككككون الكككدائن المككرتهن بنككككًا أو شكككركة أو منسسكككة تمويككل مرخصكككة ومسكككجلة أصكككوال 
 لمزاولة نشاط التمويل العقاري بالدولة. مصرف اإلمارات المركزي لدى

 

 (5المادة )
 

يجككككب أن يكككككون الككككراهن مالككككككًا للعقككككار المرهككككون أو الوحكككككدة العقاريككككة المرهونككككة وأهكككككاًل  -1
 للتصرف فيهما.

 يقدم رهنًا لمصلحة المدين.هن نفس المدين أو كفياًل عينيًا ويجوز أن يكون الرا  -2

مككن هككذا القككانون يجككب أن يكككون العقككار ( 22،23،24مككع مراعككاة مككا ورد فككي المككواد ) -3
المرهكون أو الوحكدة العقاريككة المرهونكة رهنككًا تأمينيكًا قائمككًا وموجكودًا فعككاًل أو حكمكًا علككى 

 الخارطة عند إجراء الرهن.
 ال يجوز أن يقع الرهن التأميني إال على عقار أو وحدة عقارية يصح التعامل فيهما. -4

 

 (6المادة )
 

لحقكككككات العقكككككار أو الوحككككدة العقاريكككككة المرهونكككككة مكككككن أبنيكككككة وغكككككراس يشككككمل الكككككرهن التكككككأميني م
 وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليها من منشآت الحقة على إبرام عقد الرهن.

 

 (7المادة )
 

ال ينعقكد الككرهن التككأميني إال بتسككجيله لككدى الككدائرة ويقككع بككاطاًل كككل اتفككاق علككى خككالف  -1
 ذلك.

 يلتزم الراهن برسوم العقد إال إذا اتفق أطراف العقد على خالف ذلك.  -2
 

 
 (8المادة )
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يقدم طلب إجراء الرهن التأميني إلى الدائرة موقعًا من الراهن والمرتهن أو الكفيل  -1
 العيني ك إن وجد ك متضمنًا البيانات اآلتية:

 جميع المعلومات المتعلقة بالعقار. -أ

 قيمة العقار. -ب

 الدين.قيمة  -ج

 مدة الرهن. -د

 بيانات الراهن والمرتهن والكفيل العيني وموطن كل منهم ومحل إقامتهم. -هك
 

يتم التوقيع على عقد الرهن وفق النموذج المعد لدى الدائرة وينشر بذلك في السجل  -2
العقاري أو السجل العقاري المبدئي حسب الحال وتحدد درجة الرهن وفق أسبقية 

 التأشير بالرهن.

 الدائرة المتعاقدين سند الرهن موقعًا من الموظف المختص ويختم بخاتم الدائرة.تسلم  -3
لكترونيًا وتكون له حجية سند الرهن الخطي في إيجوز أن يكون سند الرهن  -4

 اإلثبات.

 
 (9المادة )

 

يجكب أن يكككون مقابكل الككرهن التككأميني دينكًا محككددًا ثابتككًا فكي الذمككة أو موعككودًا بكه عنككد إجككراء 
 الرهن. 

 

 الفصل الثاني
 اآلثار القانونية للرهن التأميني 

 

 (10المادة )
 

ال يجوز للراهن التصكرف فكي  الوحكدة العقاريكة أو العقكار المرهكون بكالبيع أو الهبكة أو غيرهمكا 
أو ترتيككككككب أي حككككككق عينكككككككي أو شخصككككككي عليهمككككككا إال بموافقكككككككة المككككككرتهن  وشككككككريطة أن يقبكككككككل 

لتزامكات المترتبككة علكى عقكد الكرهن، وللمككرتهن أن المتصكرف إليكه الحلكول محككل الكراهن فكي اال
 يشترط في عقد الرهن ضمان الراهن مع المتصرف إليه في الوفاء بهذه االلتزامات.

 (11المادة )
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إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المال المرهون للمرتهن فكي مقابكل دينكه إن لكم يكنده 
ه دون مراعكككاة اإلجككككراءات القانونيككككة  فككككالرهن الكككراهن فككككي األجككككل المعكككين  أو إذا أشككككترط بيعكككك

 صحيح والشرط في الحالين باطل  ويبطل الشرط كذلك ولو تم باتفاق الحق.
 

 (12المادة )
 

للككراهن حكككق إدارة عقكككاره المرهكككون والحصكككول علكككى غلتككه حتكككى تكككاري  نكككزع ملكيتكككه جبكككرًا عكككن 
 طريق بيعه بالمزاد العلني عند عدم وفاء الدين.

 

 (13المادة )
 

ينتقكل الكرهن عنكد هكالك العقكار المرهكون أو تعيبككه إلكى المكال الكذي يحكل محلكه  وللمككرتهن أن 
 يستوفي حقه من هذه األموال وفقًا لمرتبته.

 

 (14المادة )
 

ال يجككوز اقتضكككاء الكككدين مككن غيكككر العقكككار المرهككون ولكككيس للكفيكككل العينككي أن يطلكككب الرجكككوع 
 لمرهون.على أموال المدين قبل التنفيذ على العقار ا

 

 (15المادة )
 

للمكككرتهن رهنكككًا تأمينيكككًا أن يتنكككازل عكككن حقككككه آلخكككر بشكككرط موافقكككة المكككدين ويسكككجل سككككند  -1
 التنازل لدى الدائرة.

يجككوز للكككدائن المكككرتهن أن يتنككازل عكككن مرتبكككة رهنككه بمقكككدار دينكككه إلككى دائكككن  خكككر علكككى  -2
 ذات العقار المرهون.

 

 (16المادة )
 

المبلكككل المحكككدد فككي عقكككد الكككرهن مكككا لكككم يكككنص القكككانون أو يقتصككر أثكككر الكككرهن التكككأميني علكككى 
 االتفاق على خالف ذلك.

 
 (17المادة )
 



 

 م2008سطس أغ 31املوافق  -هـ 1429شعبان  30 – ( 42) السنة –(  (334ا لعدد     6  جلريدة الرمسية                             ا -حكومة ديب
 
 

 

تحكدد مرتبككة الككرهن بككالرقم التتككابعي للتسككجيل لككدى الككدائرة  فككإذا تقككدم أشككخاص متعككددون فككي 
وقكت واحكد  لتسككجيل رهكونهم ضكد مككدين واحكد وعلكى عقككار واحكد فيككون تسككجيل هكذه الرهككون 

 تبر هنالء الدائنون عند توزيع مبلل المزاد في مرتبة واحدة.تحت رقم واحد ويع
 (18المادة )

 

للدائن المرتهن رهنًا تأمينيكًا حكق تتبكع العقكار المرهكون فكي يكد أي حكائز لكه السكتيفاء دينكه عنكد 
حلككول أجكككل الوفكككاء بككه طبقكككًا لمرتبتكككه  ويعتبككر حكككائزًا للعقكككار كككل مكككن انتقلكككت إليككه بعكككد الكككرهن 

 له أي حق عيني أو شخصي  خر عليه.ملكيته أو ترتب 
 

 (19المادة )
 

يضمن الراهن العقكار المرهكون رهنكًا تأمينيكًا وهكو مسكنول عكن سكالمته ككاماًل حتكى تكاري  وفكاء 
الكدين  وللمكرتهن أن يعتككرض علكى كككل نقكص فكي ضككمانه وأن يتخكذ مككن اإلجكراءات القانونيككة 

 ما يحفظ حقه  على أن يرجع بالنفقات على الراهن.
 

 (20المادة )
 

 ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بالرهن بكامله.
 

 الفصل الثالث
 رهون خاصة

 

 (21المادة )
 

يجكوز لصككاحب حكق المسككاطحة رهكن المنشككآت أو الغككراس رهنكًا تأمينيككًا عكن مككدة المسككاطحة  
 دون أن يكون له حق رهن األرض محل المساطحة ما لمُ يتفق على خالف ذلك.

 

 
 
 
 (22المادة )
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( سككككنوات وال 10يجكككوز لصكككاحب حككككق االنتفكككاع أو اإليجكككار طويككككل األمكككد لمكككدة ال تقككككل عكككن )
( سككنة رهككن المنفعككة علككى العقكار أو الوحككدة العقاريككة المنتفككع بهككا رهنككًا تأمينيككًا 99تزيكد علككى )

 عن مدة االنتفاع أو اإليجار طويل األمد.
 

 (23المادة )
 

االنتفاع أو اإليجار طويل األمد وتلغى القيود من السجل ينقضي رهن حق المساطحة أو 
بانتهاء الدين المضمون بالرهن أو بانتهاء مدة المساطحة أو االنتفاع أو اإليجار طويل 

 األمد.
 

 (24المادة )
 

يجكوز لمشكتري الوحككدات العقاريكة أو العقككارات المباعكة علكى الخارطككة أو التكي لككم تكتمكل بعككد 
للوفككاء بمبلكككل الككدين  شكككريطة أن تككككون تلككك الوحكككدات أو العقككارات مسكككجلة فكككي مينكككًا أرهنهككا ت

 السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة.
 

 الفصل الرابع
 إجراءات التنفيذ على العقار المرهون 

 (25المادة )
 

للدائن المرتهن رهنًا تأمينيكًا أو لخلفكه العكام أو الخكاص أن يباشكر إجكراءات نكزع ملكيكة العقكار 
هكون وييعككه إذا لككم يككند الككدين فككي ميعككاده  أو إذا تحقككق شككرط يقضككي بحلككول األجككل قبككل المر 

انقضكككاء ذلكككك الميعكككاد  شكككريطة إنكككذار المكككدين أو حكككائز العقكككار أو الوحكككدة العقاريكككة المرهونككككة 
 يومًا. 30بواسطة الكاتب العدل لمدة ال تجاوز 

 

 (26المادة )
 

أو الخككككاص أو الكفيكككل العينكككي عكككن الوفككككاء فكككي حالكككة تخلكككف المككككدين الكككراهن أو خلفكككه العكككام 
بالدين خالل المدة المذكورة فكي المكادة السكابقة يصكدر قاضكي التنفيكذ بنكاًء علكى طلكب الكدائن 
المككرتهن قكككرارًا بككالحجز علكككى العقككار المرهكككون تمهيكككدًا لبيعككه بكككالمزاد العلنككي وفقكككًا ل جكككراءات 

 المعمول بها لدى الدائرة.
 (27المادة )
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ورد فككي المككادة السككابقة إذا طلككب المككدين أو كفيلككه العينككي مككن قاضككي التنفيككذ  مككع مراعككاة مككا
يومككًا  60إرجكاء البيككع بككالمزاد العلنككي  فيجككوز لككه إجابكة الطلككب بتأجيككل البيككع لمككدة ال تجككاوز 

 ولمرة واحدة فقط إذا تبين له:
 

 إمكانية سداد المدين الراهن للدين المستحق عليه إذا أعطي هذه المهلة. -1

 بيع العقار المرهون أو الوحدة العقارية قد يسبب للمدين ضررًا جسيمًا.بأن  -2
 

 (28المادة )
 

( مكن هكذا القكانون إذا لكم يكند الكدين خكالل المهلكة 27  25،26مع مراعاة ما ورد في المواد )
المحكددة  يبكاع العقكار المرهكون بكالمزاد العلنكي وفقكًا ل جكراءات المعمكول بهكا لكدى الكدائرة فكي 

 ( يومًا من تاري  انقضاء األجل المشار إليه في تلك المواد حسب الحال.30أقصاها )مدة 
 (29المادة )

 

للمدين أو كفيله العيني أن يكندي الكدين المضكمون بكالرهن وملحقاتكه قبكل حلكول ميعكاد الوفكاء 
 به.

 
 (30المادة )

 

ة أو العقككار المرهككون أو تكندى ديككون الككدائنين المكرتهنين رهنككًا تامينيككًا مكن ثمككن الوحككدة العقاريك
من المال الذي حل محله طبقًا لمرتبة كل منهم ولكو ككانوا قكد أجكروا التسكجيل فكي يكوم واحكد، 
ذا كان ثمن البيع غير كاف لسداد الدين  فللدائن الحق في مطالبة المدين بباقي الدين.  وا 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 أحكام ختامية

 (31المادة )
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م وتعديالتكه  وكككذلك 1985( لسككنة 5مالت المدنيكة اإلتحككادي رقكم )تطبكق أحكككام قكانون المعككا
م فكي كككل مكا لكم يككرد بشكأنه نككص 1992( لسككنة 11قكانون اإلجكراءات المدنيككة اإلتحكادي رقكم )

 خاص في هذا القانون.
 (32المادة )

 

تسكتثنى العقككارات التككي تمنحهكا الحكومككة للمككواطنين ومككن فكي حكمهككم لأغككراض التجاريككة أو 
السكككنية مككن تطبيكككق أحكككام هككذا القكككانون وتخضككع لأوامككر والتعليمكككات الصككادرة مككن الحكككاكم 

 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها في هذا الخصوص. 
 

 (33المادة )
 

 القانون حجة على الغير بما دون فيه.يكون سند الرهن المسجل وفقًا ألحكام هذا 
 

 (34المادة )
 

 يصدر رئيس الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
 (35المادة )

 

 يومًا من تاري  نشره. 60ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء 
 

 محمد بن راشد آل مكتوم     
 حاكم دبي     

 م2008أغسطس  14بتاريخ  صدر في دبي
 هـ1429شـــعبان  13الموافــــق 

 
 


