قانون رقم (  )14لسنة 2008
بشأن

الرهن التأميني في إمارة دبي
ــــــــــ
محمد بن راشد آل مكتوم

نحن

حاكم دبي

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

وعلى القانون اإلتحادي رقم ( )8لسنة  2004بشأن المناطق الحرة المالية،

وعلى القانون رقم ( )7لسنة  2006بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم ( )3لسنة  2006بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في
إمارة دبي،

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

وعلى القانون رقم ( )27لسنة  2007بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم ( )13لسنة  2008بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي،
نصدر القانون اآلتي:
الفصل األول
التعريفات واألحكام العامة
المادة ()1
يسمى هذا القانون " قانون الرهن التأميني في إمارة دبي رقم ( )14لسنة ."2008
التعريفات
المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخالف
ذلك:
اإلمارة

الدائرة

حكومة ديب  -اجلريدة الرمسية
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الرئيس

العقار

الوحدة العقارية
السجل العقاري

السجل العقاري المبدئي

رئيس الدائرة

األرض والمنشآت الثابتة المقامة عليها والتي ال يمكن نقلها

من مكان آلخر دون تلف أو تغير هيئتها.

الجزء المفرز من العقار ويشمل أي جزء مفرز على
الخارطة.

مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطي ًا أو إ لكتروني ًا
لدى الدائرة التي تثبت فيها كافة الحقوق العقارية وما يطرأ

عليها من تعديالت.

مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطي ًا أو إ لكتروني ًا لدى

الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغيرها من
التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى السجل

الرهن التأميني

العقاري.

عقد يكسب الدائن على عقار أو وحدة عقارية حقاً عينياً
لوفاء دينه يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين
والدائنين التالين له في المرتبة الستيفاء حقه من ثمن العقار

الراهن

في أي يد يكون.

مال ككك العقك ككار أو الحك ككق العينك ككي أو صك ككاحب الحك ككق الشخصك ككي

ب موجك ككب عق ك ككد البيك ككع الموق ك ككع مك ككع مال ك ككك العقك ككار المب ك ككاع عل ك ككى
الخارط ككة والمسك ككجل ف ككي السك ككجل العق ككاري أو السك ككجل العقك ككاري
المرتهن

المبدئي.

الدائن الذي يقوم بإقراض الراهن بضمان عقار قائمٍ فعالً أو

حكم ًا.

المادة ()3
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تسكري أحككام هكذا القكانون علكى رهكن العقكارات والوحكدات العقاريكة تأمينك ًا للكدين ،وال فكرق بككين
أن يك ككون مك ككا يك ككنمن بك ككه الك ككدين العقك ككار بكاملك ككه أو حصك ككة شك ككائعة فيك ككه أو حق ك ك ًا عيني ك ك ًا أو حق ك ك ًا

شخصياً على عقار مباع على الخارطة.

المادة ()4
يجككب أن يك ككون ال ككدائن الم كرتهن بنكك ك ًا أو ش ككركة أو منسس ككة تمويككل مرخص ككة ومس ككجلة أصك كوال
لدى مصرف اإلمارات المركزي لمزاولة نشاط التمويل العقاري بالدولة.
المادة ()5
-1

ال
يجك ككب أن يكك ككون ال ك كراهن مالكك ك ك ًا للعقك ككار المرهك ككون أو الوح ك ككدة العقاريك ككة المرهونك ككة وأهك ك ك ً
للتصرف فيهما.

 - 2ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيالً عيني ًا يقدم رهن ًا لمصلحة المدين.
 - 3مككع مراعككاة مككا ورد فككي المككواد (  )22،23،24مككن هككذا القككانون يجككب أن يكككون العقككار
المرهكون أو الوحكدة العقاريككة المرهونكة رهن كاً تأمينيكاً قائم كاً وموجكوداً فع كالً أو حكمكاً علككى

الخارطة عند إجراء الرهن.
-4

ال يجوز أن يقع الرهن التأميني إال على عقار أو وحدة عقارية يصح التعامل فيهما.
المادة ()6

يشك ككمل ال ك ككرهن الت ك ككأميني م لحق ك ككات العق ك ككار أو الوحك ككدة العقاري ك ككة المرهون ك ككة م ك ككن أبني ك ككة وغك ك كراس
وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليها من منشآت الحقة على إبرام عقد الرهن.
المادة ()7
-1

ال ينعقكد الككرهن التككأميني إال بتسككجيله لككدى الككدائرة ويقككع بككاطالً كككل اتفككاق علككى خككالف

-2

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

ذلك.

المادة ()8
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-1

يقدم طلب إجراء الرهن التأميني إلى الدائرة موقع ًا من الراهن والمرتهن أو الكفيل
العيني ك إن وجد ك متضمن ًا البيانات اآلتية:
أ-

جميع المعلومات المتعلقة بالعقار.

ب-

قيمة العقار.

ج-

قيمة الدين.

هك -

بيانات الراهن والمرتهن والكفيل العيني وموطن كل منهم ومحل إقامتهم.

د-
-2

مدة الرهن.

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

 - 3تسلم الدائرة المتعاقدين سند الرهن موقع ًا من الموظف المختص ويختم بخاتم الدائرة.
 - 4يجوز أن يكون سند الرهن إ لكترونياً وتكون له حجية سند الرهن الخطي في
اإلثبات.

المادة ()9
يجكب أن يكككون مقابكل الككرهن التككأميني دينكاً محككدداً ثابت كاً فكي الذمككة أو موعككوداً بكه عنككد إج كراء
الرهن.
الفصل الثاني
اآلثار القانونية للرهن التأميني
المادة ( )10
ال يجوز للراهن التصكرف فكي الوحكدة العقاريكة أو العقكار المرهكون بكالبيع أو الهبكة أو غيرهمكا

أو ترتيك ك ككب أي حك ك ككق عين ك ك ككي أو شخصك ك ككي عليهمك ك ككا إال بموافق ك ك ككة الم ك ك كرتهن وش ك ك كريطة أن يقب ك ك ككل

المتصكرف إليكه الحلكول محككل الكراهن فكي اال لتزامكات المترتبككة علكى عقكد الكرهن ،وللم كرتهن أن
يشترط في عقد الرهن ضمان الراهن مع المتصرف إليه في الوفاء بهذه االلتزامات.
المادة ( )11

حكومة ديب  -اجلريدة الرمسية
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إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المال المرهون للمرتهن فكي مقابكل دينكه إن لكم يكنده

الك كراهن فك ككي األجك ككل المع ككين أو إذا أشك ككترط بيع ك كه دون مراع ككاة اإلج ك كراءات القانونيك ككة فك ككالرهن
صحيح والشرط في الحالين باطل ويبطل الشرط كذلك ولو تم باتفاق الحق.
المادة ( )12
لل كراهن ح ككق إدارة عق ككاره المره ككون والحص ككول عل ككى غلتككه حت ككى ت ككاري ن ككزع ملكيت ككه جبك كراً ع ككن

طريق بيعه بالمزاد العلني عند عدم وفاء الدين.

المادة ( )13
ينتقكل الكرهن عنكد هكالك العقكار المرهكون أو تعيبككه إلكى المكال الكذي يحكل محلكه وللم كرتهن أن
يستوفي حقه من هذه األموال وفقاً لمرتبته.
المادة ( )14
ال يجككوز اقتض ككاء ال ككدين مككن غي ككر العق ككار المرهككون ول ككيس للكفي ككل العينككي أن يطل ككب الرج ككوع
على أموال المدين قبل التنفيذ على العقار ا لمرهون.
المادة ( )15
-1

للمك كرتهن رهنك كاً تأمينيك كاً أن يتن ككازل ع ككن حقك ككه آلخ ككر بش ككرط موافق ككة الم ككدين ويس ككجل سك ككند

-2

يجككوز لل ككدائن المك كرتهن أن يتنككازل ع ككن مرتب ككة رهنككه بمق ككدار دين ككه إلككى دائ ككن خ ككر عل ككى

التنازل لدى الدائرة.

ذات العقار المرهون.

المادة ( )16
يقتصككر أث ككر ال ككرهن الت ككأميني عل ككى المبل ككل المح ككدد فككي عق ككد ال ككرهن م ككا ل ككم ي ككنص الق ككانون أو
االتفاق على خالف ذلك.
المادة ( )17
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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

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

للدائن المرتهن رهناً تأمينيكاً حكق تتبكع العقكار المرهكون فكي يكد أي حكائز لكه السكتيفاء دينكه عنكد

حلككول أج ككل الوف ككاء بككه طبقك ك ًا لمرتبت ككه ويعتبككر ح ككائ ًاز للعق ككار كككل م ككن انتقل ككت إليككه بع ككد ال ككرهن

ملكيته أو ترتب له أي حق عيني أو شخصي خر عليه.
المادة ( )19

يضمن الراهن العقكار المرهكون رهنكاً تأمينيكاً وهكو مسكنول عكن سكالمته ككامالً 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.
المادة ( )20

ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بالرهن بكامله.
الفصل الثالث
رهون خاصة
المادة ( )21
يجكوز لصككاحب حكق المسككاطحة رهكن المنشككآت أو الغ كراس رهنك ًا تأميني ك ًا عكن مككدة المسككاطحة
دون أن يكون له حق رهن األرض محل المساطحة ما لمُ يتفق على خالف ذلك.

المادة ( )22
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يج ككوز لص ككاحب حك ككق االنتف ككاع أو اإليج ككار طويك ككل األم ككد لم ككدة ال تقك ككل ع ككن (  )10سك ككنوات وال

تزيكد علككى (  )99سككنة رهككن المنفعككة علككى العقكار أو الوحككدة العقاريككة المنتفككع بهككا رهن ك ًا تأميني ك ًا
عن مدة االنتفاع أو اإليجار طويل األمد.

المادة ( )23
ينقضي رهن حق المساطحة أو االنتفاع أو اإليجار طويل األمد وتلغى القيود من السجل
بانتهاء الدين المضمون بالرهن أو بانتهاء مدة المساطحة أو االنتفاع أو اإليجار طويل
األمد.
المادة ( )24
يجكوز لمشكتري الوحككدات العقاريكة أو العقككارات المباعكة علكى الخارطككة أو التكي لككم تكتمكل بعككد

رهنهككا تأمينك ك ًا للوفككاء بمبل ككل الككدين شك كريطة أن تك ككون تلككك الوح ككدات أو العقككارات مس ككجلة ف ككي
السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة.

الفصل الرابع

إجراءات التنفيذ على العقار المرهون
المادة ( )25
للدائن المرتهن رهن ًا تأمينيك ًا أو لخلفكه العكام أو الخكاص أن يباشكر إجكراءات نكزع ملكيكة العقكار
المرهكون وييعككه إذا لككم يككند الككدين فككي ميعككاده أو إذا تحقككق شككرط يقضككي بحلككول األجككل قبككل
انقض ككاء ذل ككك الميع ككاد شك كريطة إن ككذار الم ككدين أو ح ككائز العق ككار أو الوح ككدة العقاري ككة المرهونك ككة
بواسطة الكاتب العدل لمدة ال تجاوز  30يوماً.
المادة ( )26
ف ككي حال ككة تخل ككف المك ككدين الك كراهن أو خلف ككه الع ككام أو الخك ككاص أو الكفي ككل العين ككي ع ككن الوفك ككاء
كاء علكى طلكب الكدائن
بالدين خالل المدة المذكورة فكي المكادة السكابقة يصكدر قاضكي التنفيكذ بن ً
الم كرتهن قك كرا ًرا بككالحجز عل ككى العقككار المره ككون تمهي ككد ًا لبيعككه ب ككالمزاد العلنككي وفقك ك ًا ل جك كراءات

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

ولمرة واحدة فقط إذا تبين له:
-1

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

 - 2بأن بيع العقار المرهون أو الوحدة العقارية قد يسبب للمدين ضرراً جسيماً.
المادة ( )28
مع مراعاة ما ورد في المواد (  )27 25،26مكن هكذا القكانون إذا لكم يكند الكدين خكالل المهلكة
المحكددة يبكاع العقكار المرهكون بكالمزاد العلنكي وفقك ًا ل جكراءات المعمكول بهكا لكدى الكدائرة فكي

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

للمدين أو كفيله العيني أن يكندي الكدين المضكمون بكالرهن وملحقاتكه قبكل حلكول ميعكاد الوفكاء
به.
المادة ( )30
تكندى ديككون الككدائنين المكرتهنين رهن ك ًا تاميني ك ًا مكن ثمككن الوحككدة العقاريكة أو العقككار المرهككون أو
من المال الذي حل محله طبق ًا لمرتبة كل منهم ولكو ككانوا قكد أجكروا التسكجيل فكي يكوم واحكد،

واذا كان ثمن البيع غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بباقي الدين.

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

خاص في هذا القانون.

المادة ( )32
تسكتثنى العقككارات التككي تمنحهكا الحكومككة للمككواطنين ومككن فكي حكمهككم لأغ كراض التجاريككة أو
السكككنية مككن تطبي ككق أحكككام هككذا الق ككانون وتخضككع لأوامككر والتعليم ككات الصككادرة مككن الح ككاكم

والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لها في هذا الخصوص.
المادة ( )33
يكون سند الرهن المسجل وفقاً ألحكام هذا القانون حجة على الغير بما دون فيه.
المادة ( )34
يصدر رئيس الدائرة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( )35
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء  60يوماً من تاري نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ  14أغسطس 2008م
الموافـ ــق  13ش ــعبان 1429هـ
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ا لعدد ) – )334السنة (  30 – )42شعبان 1429هـ  -املوافق  31أغ سطس 2008م

