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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني 

٥-  قانون رقم )6( ل�شنة 2019 ب�شاأن ملكية �لعقار�ت �مل�شرتكة يف �إمارة دبي.
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قانون رقم )٦( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

ملكية العقارات امل�سرتكة يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

 1985 ل�شنة   )5( رقم  �الحتادي  بالقانون  ادر  �ل�شّ �ملدنّية  �ملُعامالت  قانون  على  �الطالع  بعد 
وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن �إن�شاء جمل�س تنفيذي الإمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )7( ل�شنة 2006 ب�شاأن �لت�شجيل �لعقاري يف �إمارة دبي،

وعلى �لقانون رقم )27( ل�شنة 2007 ب�شاأن ُملكّية �لعقار�ت �ملُ�شرتكة يف �إمارة دبي،
جل �لعقاري �ملبدئي يف �إمارة دبي وتعديالته، وعلى �لقانون رقم )13( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم �ل�شِّ

وعلى �لقانون رقم )7( ل�شنة 2013 ب�شاأن د�ئرة �الأر��شي و�الأمالك، 
ة يف �إمارة دبي، وعلى �ملر�شوم رقم )22( ل�شنة 2009 ب�شاأن مناطق �لتطوير �خلا�شّ

وعلى �ملر�شوم رقم )17( ل�شنة 2013 ب�شاأن ترخي�س وت�شنيف �ملُن�شاآت �لُفندقّية يف �إمارة دبي،
وعلى �ملر�شوم رقم )26( ل�شنة 2013 ب�شاأن مركز ف�س �ملُنازعات �الإيجارّية يف �إمارة دبي،

مة للمناطق �حُلّرة يف �إمارة دبي، وعلى �لت�شريعات �ملُن�ِشئة و�ملُنظِّ

ُن�سدر القانون التايل:
ا�سم القانون

املادة )1(
ُي�شّمى هذ� �لقانون »قانون ُملكّية العقارات املُ�سرتكة يف اإمارة دبي رقم )٦( ل�سنة 201٩«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
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يدل �شياق �لن�س على غري ذلك:
: �إمارة دبي. �الإمارة 

: ُحكومة دبي. �حُلكومة 
: �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة. �ملجل�س �لتنفيذي 
: د�ئرة �الأر��شي و�الأمالك. �لد�ئرة 
: ُموؤ�ّش�شة �لتنظيم �لعقاري. �ملُوؤ�ّش�شة 

: مركز ف�س �ملُنازعات �الإيجارّية يف �الإمارة.  �ملركز 
ُمّططات  و�عتماد  �لبناء  ُرَخ�س  باإ�شد�ر  ة  �ملُخت�شّ لطة  �ل�شُّ  : ة  �جلهة �ملُخت�شّ

�ملناطق يف �الإمارة.

: ُمدير عام �لد�ئرة. �ملُدير �لعام 
: �ملُدير �لتنفيذي للُموؤ�ّش�شة. �ملُدير �لتنفيذي 

جل �ملُنّظم مُبوجب �لقانون رقم )7( ل�شنة 2006 �ملُ�شار �إليه. : �ل�شِّ جل �لعقاري  �ل�شِّ
�الإمارة  يف  �لعقار�ت  تطوير  �أعمال  مُبمار�شة  له  ُيرّخ�س  من  ُكل   : �ملُطّور �لرئي�س 
وفقًا  رئي�س  كُمطّور  وُم�شّنف  للغري،  وحد�تها  يف  و�لت�شرُّف 

للت�شريعات �ل�شارية يف �الإمارة.
�لعقار�ت يف �الإمارة،  �أعمال تطوير  ُيرّخ�س له مُبمار�شة  : ُكل من  �ملُطّور �لفرعي 
�لرئي�س �حلق  �ملُطّور  للغري، �لذي مينُحه  و�لت�شرُّف يف وحد�تها 
�ملُجّمع  نظام  �أحكام  وفق  �لرئي�س،  �مل�شروع  من  ُجزء  تطوير  يف 
يف  �ل�شارية  للت�شريعات  وفقًا  فرعي  كُمطّور  وُم�شّنف  �الأ�شا�س، 

�الإمارة. 
: وي�شمل �ملُطّور �لرئي�س و�ملُطّور �لفرعي. �ملُطّور 

ومر�فق  �لتحتّية  �لُبنية  وت�شييد  �لف�شاء  �الأر��شي  تطوير  م�شروع   : �مل�شروع �لرئي�س 
�خلدمات �ملُ�شرتكة فيها وتق�شيمها �إلى عّدة �أر��ٍس بغر�س بيعها، 
�أو  �شكنّية  �ملُجّمعات الأغر��س  �أو  �لطو�بق  دة  ُمتعدِّ �ملباين  وت�شييد 
كم�شروع  �ملُوؤ�ّش�شة  فه  ُت�شنِّ �لذي  ُمتلطة،  �أو  �شناعّية  �أو  جتارّية 

رئي�س وفقًا للمعايري �لتي يعتمدها �ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن.
�شة لال�شتخد�م �ملُ�شرتك،  : وي�شمل �ملبنى و�أجز�ئه وُملحقاته �ملُخ�شّ �لعقار �ملُ�شرتك 
مبا يف ذلك �الأر�س �ملُقام عليها، وكذلك �الأر�س �لتي يتم تق�شيمها 
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�شة للتمليك �ملُ�شتِقل. �إلى وحد�ت �أو �أر��ٍس ُم�شّ
: �لعقار�ت �ملُ�شرتكة �لتي يتم حتديدها وفقًا للمعايري �لتي يعتمدها  �مل�شاريع �لُكربى 

�ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن.
من  ه  ترخي�شُ يتم  �ملُ�شرتك،  للتملُّك  وحد�ته  �س  ُتخ�شَّ عقار  �أي   : �مل�شروع �لُفندقي 
ة لال�شتخد�م كُمن�شاأة ُفندقّية، وي�شمل دومنا ح�شر  �جلهة �ملُخت�شّ

�لفنادق، �لفلل �لُفندقّية، �ل�شقق �لُفندقّية، و�لغرف �لُفندقّية.
: �أي �شقة �أو حمل �أو مكتب �أو ُم�شتودع �أو طابق �أو �أر�س �أو ُجزء من  �لوحدة 
عقار  �شمن  يقع  ُم�شتقل  بيت  �أو  �آخر  ببيت  ل  ُمّت�شِ بيت  �أو  �أر�س 
�أو  ناعي  �ل�شِّ �أو  �لتِّجاري  �أو  �ل�ّشكني  لال�شتخد�م  �شو�ًء  ُم�شرتك، 

غريها من �ال�شتخد�مات �الأخرى.
�لتي  و�لهند�شّية  �لتخطيطّية  �شومات  و�لرُّ �ملُخّططات  جمموعة   : ُمّطط �مل�شروع 
�لد�ئرة  من  �ملُعتمدة  �لرئي�س،  للم�شروع  �لرئي�س  �ملُطّور  ُيعّدها 

ة. و�جلهة �ملُخت�شّ
: �خلارطة �لتعريفّية �لتي ُيعّدها �ملُطّور حُلدود �ملبنى �شمن �لعقار  ُمّطط �ملوقع 

ة. �ملُ�شرتك، �ملُعتمدة من �لد�ئرة و�جلهة �ملُخت�شّ
: وت�شمل ُمّطط �مل�شروع وُمّطط �ملوقع. �ملُخّططات 

: �ملناطق و�مل�شاحات �ملُحّددة يف ُمّطط �مل�شروع، �ململوكة للُمطّور  �ملر�فق �ملُ�شرتكة 
�مل�شروع  وخدمة  �ملُ�شرتك  لال�شتخد�م  �شة  �ملُخ�شّ ُمقّيدة،  ُملكّية 
�لّنو�فري،  �خل�شر�ء،  �مل�شاحات  �حلد�ئق،  وت�شمل،  �لرئي�س، 
�لعاّمة،  �ل�شاحات  �ملالعب،  �ل�شباحة،  برك  �لُبحري�ت،  �ل�شو�رع، 

�ملو�قف �لعاّمة لل�شيار�ت، ممّر�ت �ملُ�شاة، �ل�شو�طئ، وغريها.
�ملُ�شرتك  لال�شتخد�م  �ملُ�شرتك  �لعقار  يف  �شة  �ملُخ�شّ �الأجز�ء   : �الأجز�ء �ملُ�شرتكة 

ملالكي و�شاغلي �لوحد�ت �ملُبّينة يف ُمّطط �ملوقع.
�ملر�فق  �أو  �ملُِعّد�ت  �أو  �لتجهيز�ت  �أو  �لتو�شيالت  �أو  �الأجز�ء   : ة  �الأجز�ء �ملُ�شرتكة �خلا�شّ
�شة يف �لعقار �ملُ�شرتك لال�شتخد�م �حل�شري لعدد ُمعّي  �ملُخ�شّ

من �ملاُلك يف �لعقار �ملُ�شرتك دون غريهم من �ملاُلك �الآخرين.
: �ملو�قع و�مل�شاحات �ملُحّددة يف ُمّطط �مل�شروع �أو ُمّطط �ملوقع  �ملناطق �ململوكة للُمطّور 
من غري �ملر�فق �ملُ�شرتكة �أو �الأجز�ء �ملُ�شرتكة، �لتي تعود ُملكّيتها 
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�أو  �لتِّجاري  �أو  �خلا�س  لال�شتخد�م  �شها  ُيخ�شِّ و�لتي  للُمطّور، 
�ال�شتثماري.

جل �لعقاري كمالك للوحدة، وي�شمل من له حق  : ُكل من ُيقيَّد يف �ل�شِّ �ملالك 
�الأمد  �الإيجار طويل  ��شتئجارها مبوجب عقد  �أو حق  بها  �النتفاع 
�مل�شمول بالقانون رقم )7( ل�شنة 2006 �ملُ�شار �إليه، وكذلك �ملُطّور 

فيما يتعلق بالوحد�ت غري �ملُباعة.
روط والأحكام التي يخ�شع لها تطوير وت�شغيل امل�شروع الرئي�س  : ال�شُّ نظام املُجّمع الأ�شا�س 
�ملعايري  وت�شمل  فيه،  �ملُ�شرتكة  و�ملر�فق  �ملُ�شرتكة  و�لعقار�ت 

�لتخطيطّية و�لبنائّية للُمجّمع.
�لد�ئرة  عن  �ل�شادرة  للو�ئح  وفقًا  �إعد�دها  يتم  �لتي  �لوثيقة   : نظام �إد�رة �ملبنى 
�إجر�ء�ت �شيانة  ُتبّي  �لتي  �ملُ�شرتكة،  �لعقار�ت  وقيدها يف �شجل 
�الأجز�ء �ملُ�شرتكة، ون�شبة ُم�شاركة �ملاُلك يف �لتكاليف �ملُتعلِّقة بها، 
مبنى  من  ُجزء  �أي  يف  �ملوجودة  و�خلدمات  �ملُِعّد�ت  ذلك  يف  مبا 

�آخر.
: �للجنة �لتي يتم تاأ�شي�شها من بي �ملاُلك وفقًا الأحكام هذ� �لقانون. جلنة �ملاُلك 
مة للجنة �ملاُلك �لتي يتم و�شعها و�عتمادها  : �لقو�عد و�الأحكام �ملُنظِّ ظام �الأ�شا�شي  �لنِّ

وفقًا الأحكام هذ� �لقانون. 
لتغطية  �ملالك  من  ��شتيفاوؤه  يتم  �لذي  �ل�ّشنوي  �ملايل  �لبدل   : بدل �خلدمات  

يانة و�إ�شالح �لعقار �ملُ�شرتك. م�شاريف �إد�رة وت�شغيل و�شِ
�ملُطّور  �أو  �ملالك  من  ��شتيفاوؤه  يتم  �لذي  �ل�ّشنوي  �ملايل  �لبدل   : بدل �ال�شتعمال 

يانة و�إ�شالح �ملر�فق �ملُ�شرتكة. �لفرعي لقاء �إد�رة وت�شغيل و�شِ
�ملالك  وي�شمل  له،  �أُِعّدت  ملا  وفقًا  �لوحدة  من  ي�شتفيد  من  ُكل   : �ل�شاغل 

له �ملالك �ال�شتفادة منها. و�ملُ�شتاأجر و�أي �شخ�س �آخر ُيخوِّ
�شة  �ملُتخ�شِّ �ملُوؤ�ّش�شة،  من  �ملُعتمدة  �ل�شركة  �أو  �لفردّية  �ملُوؤ�ّش�شة   : �شركة �الإد�رة 
باإد�رة �ملر�فق �ملُ�شرتكة �أو �لعقار�ت �ملُ�شرتكة �أو �الأجز�ء �ملُ�شرتكة 

بح�شب �الأحو�ل.
�شة  �ملُتخ�شِّ �ملُوؤ�ّش�شة،  من  �ملُعتمدة  �ل�شركة  �أو  �لفردّية  �ملُوؤ�ّش�شة   : �شركة �إد�رة �مل�شروع �لُفندقي 
باإد�رة �مل�شاريع �لُفندقّية و�الأجز�ء �ملُ�شرتكة فيها وفقًا الأحكام هذ� 
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�لقانون. 
�أو  �ملُ�شرتك  �لعقار  �أو  �ملُ�شرتكة  �ملر�فق  �إد�رة  تتولى  �لتي  �جلهة   : جهة �الإد�رة 
�أو  ر  �ملُطوِّ وت�شمل  �لقانون،  هذ�  الأحكام  وفقًا  �ملُ�شرتكة  �الأجز�ء 

�شركة �الإد�رة �أو �شركة �إد�رة �مل�شروع �لُفندقي ح�شب �الأحو�ل.
تكييف  �لكهرباء،  توريده،  �أو  �لغاز  توريدها،  �أو  �ملياه  وت�شمل،   : خدمات �ملر�فق 
رف  �ل�شّ و�لتلفاز و�الت�شاالت،  �لكمبيوتر  �لهاتف، كو�بل  �لهو�ء، 
حي، ت�شريف مياه �الأمطار، �إز�لة �أو �لتخلُّ�س من �لنفايات  �ل�شِّ
رود �أو �لب�شائع، �أعمال �لب�شتنة  �أو �ملُخّلفات، ت�شليم �لربيد �أو �لطُّ
�شة لتح�شي �ملر�فق  ر�عة، و�أي نظام �أو خدمة �أخرى ُم�شّ و�لزِّ

�ملُ�شرتكة �أو �الأجز�ء �ملُ�شرتكة.

نطاق التطبيق
املادة )٣(

يف  �ملُ�شرتكة  و�لعقار�ت  �لرئي�شة  �لعقاري  �لتطوير  م�شاريع  كاّفة  على  �لقانون  هذ�  �أحكام  ُتطّبق 
ة و�ملناطق �حُلّرة. �الإمارة، مبا يف ذلك مناطق �لتطوير �خلا�شّ

�سجل العقارات املُ�سرتكة
املادة )4(

ًا للعقار�ت �ملُ�شرتكة، ي�شتمل على ما يلي: ُتِعّد �لد�ئرة �شجاًل خا�شّ �أ-  
رون، �لتي �شُتقام عليها �لعقار�ت �ملُ�شرتكة. �الأر��شي �لتي ميلكها �ملُطوِّ   .1

رون، و�أ�شماء  �شة للتمليك �ملُ�شتِقل يف �لعقار �ملُ�شرتك �لتي يبيعها �ملُطوِّ �لوحد�ت �ملُخ�شّ   .2
مالكي هذه �لوحد�ت.
�أع�شاء جلنة �ملاُلك.   .3

نظام �إد�رة �ملبنى.  .4
�ملُخّططات.   .5

جهة �الإد�رة.   .6
ُعقود �إد�رة �لعقار �ملُ�شرتك �أو �الأجز�ء �ملُ�شرتكة.   .7

ة ون�شبتها من م�شاحة �لوحد�ت يف  م�شاحة �الأجز�ء �ملُ�شرتكة و�الأجز�ء �ملُ�شرتكة �خلا�شّ   .8
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�لعقار �ملُ�شرتك.
�ملناطق �ململوكة للُمطّور يف �لعقار �ملُ�شرتك.   .9

تتعلق  �أخرى  وثائق  و�أي  و�ل�ّشند�ت  �ل�ّشهاد�ت  �ل�شاأن  ذوي  طلب  على  بناًء  �لد�ئرة  ُت�شِدر  ب-  
جل �ملُ�شار �إليه يف �لفقرة )�أ( من هذه  بالوحدة �أو �لعقار �ملُ�شرتك، وذلك من و�قع بيانات �ل�شِّ

جل. �ملادة، ويحق لكل ذي م�شلحة �الطالع على هذ� �ل�شِّ

قواعد التملُّك
املادة )٥(

روط املن�شو�س عليها يف القانون رقم )7( ل�شنة 2006 �ملُ�شار �إليه على متلُّك  ت�شري القواعد وال�شُّ
�لعقار �ملُ�شرتك.

�سند ُملكّية العقارات املُ�سرتكة
املادة )٦(

من  ُجزءً�  �ملبنى  �إد�رة  ونظام  �الأ�شا�شي  ظام  و�لنِّ �الأ�شا�س  �ملُجّمع  ونظام  �ملُخّططات  ل  ُت�شكِّ �أ-  
�شند ُملكّية �لعقار �ملُ�شرتك، وحتتفظ �لد�ئرة بالنُّ�شخة �الأ�شلّية لُكلٍّ منها.

بنظام  �ملاُلك  وجلنة  �الأخرى  �لوحد�ت  و�شاغلي  و�ملالك  �ملُطّور  جتاه  �لتقيُّد  �ل�شاغل  على  ب-  
عليه  ت�شري  �لذي  بالقدر  وذلك  �ملبنى،  �إد�رة  ونظام  �الأ�شا�شي  ظام  و�لنِّ �الأ�شا�س  �ملُجّمع 

�أحكامها.
ة،  يلتزم �ملُطّور عند �كتمال �لعقار �ملُ�شرتك وُح�شوِله على �شهادة �الإجناز من �جلهة �ملُخت�شّ ج-  
باأن ُيوِدع لدى �لد�ئرة �ملُ�شتند�ت �ملُ�شار �ليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة خالل )60( �شتي 
�ملُهلة ملُّدة ال تزيد على )30(  دور �شهادة �الإجناز، وللد�ئرة متديد هذه  تاريخ �شُ يومًا من 

ثالثي يومًا، �شريطة �إبد�ء �ملُطّور �أ�شبابًا معقولة للتمديد تقبُلها �لد�ئرة. 
�ملبنى  �إد�رة  �إيد�ع نظام  �ملادة  �لفقرة )ج( من هذه  �ملُقّرر مبوجب  �ملُطّور  �لتز�م  ال ي�شمل  د-  

�لذي تتولى �ملُوؤ�ّش�شة �إعد�ده.
�ملادة  هذه  من  )�أ(  �لفقرة  يف  �إليها  �ملُ�شار  �ملُ�شتند�ت  بتقدمي  �ملُطّور  �لتز�م  عدم  حال  يف  هـ-  
خالل �ملُهلة �ملُحّددة يف �لفقرة )ج(، فاإّنه يجوز للد�ئرة �أن تطُلب من �أي جهة تر�ها ُمنا�ِشبة 
تزويدها بتلك �ملُ�شتند�ت و�إيد�عها لديها، مع حتميل �ملُطّور كاّفة �لّنفقات و�لتكاليف �لتي قد 

ترتّتب على ذلك.
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ة باالأجز�ء  تتولى �لد�ئرة مبا يتو�فق مع �أحكام هذ� �لقانون �إ�شد�ر وحتديث �خلر�ئط �خلا�شّ و-  
ة و�ملر�فق �ملُ�شرتكة. �ملُ�شرتكة و�الأجز�ء �ملُ�شرتكة �خلا�شّ

نات الأجزاء املُ�سرتكة ُمكوِّ
املادة )7(

نات �لتالية: تتاأّلف �الأجز�ء �ملُ�شرتكة للمبنى، ودومنا ح�شر، من �ملُكوِّ �أ-  
�الأجز�ء �لهيكلّية للعقار �ملُ�شرتك، مبا يف ذلك �لّدعائم �لرئي�شة و�الأ�شا�شات و�الأعمدة    .1
و�جُلدر�ن �لهيكلّية و�الأ�شقف وو�شالت �الأ�شقف و�ل�ّشالمل وممّر�ت �ل�شالمل و�لو�جهات 

و�الأ�شطح.
�لعتبات و�لّردهات وممّر�ت �ملو�قف و�ملد�خل ومارج �لطو�رئ و�لّنو�فذ �لو�قعة على    .2

�جُلدر�ن �خلارجّية، ما مل يت�شّمن ُمّطط �ملوقع خالف ذلك. 
باحة، و�حلد�ئق، ومر�فق  ُغَرف �حلر��شة، و�ملر�فق و�ملُِعّد�ت �لرتفيهّية، وحّمامات �ل�شِّ   .3
جلنة  �أو  �الإد�رة  جهة  ال�شتخد�م  �شة  �ملُخ�شّ �ل�شّيار�ت  ومو�قف  و�ملكاتب،  �لتخزين، 

و�ر، ما مل يت�شّمن ُمّطط �ملوقع خالف ذلك. �ملاُلك �أو �لزُّ
�الإ�شاءة،  و�أنظمة  �لكهرباء،  ُمولِّد�ت  ذلك  يف  مبا  �لرئي�شة،  �ملر�فق  و�أنظمة  ُمِعّد�ت    .4
�لتكييف،  و�أنظمة  و�لتربيد،  و�لتدِفئة  و�ل�ّشاخنة  �لباردة  و�ملياه  �لغاز  وُمِعّد�ت  و�أنظمة 

فايات.  ومر�فق جتميع وُمعاجلة �لنِّ
�لتهوية،  وجماري  ومر�وح  ومد�خن  و�ملُولِّد�ت،  و�الأنابيب،  و�خلّز�نات،  �مل�شاعد،    .5

ووحد�ت �شغط �لهو�ء، و�أنظمة �لتهوية �مليكانيكّية. 
و�أبر�ج  �لغاز،  ومد�خن  و�أنابيب  حي،  �ل�شِّ رف  �ل�شّ وجماري  �لرئي�شة،  �ملياه  �أنابيب    .6

و�أ�شالك وجماري �لكهرباء و�الت�شاالت �لتي تخدم ُمالك �أكرث من وحدة.
�أجهزة قيا�س متديد �أو توريد خدمات �ملر�فق.   .7

�أي �أجز�ء �أخرى ال تقع �شمن ُحدود �أي وحدة، وتكون �شرورّية �أو مطلوبة لوجود و�شيانة    .8
و��شتد�مة و�شالمة وت�شغيل �لعقار �ملُ�شرتك. 

�أي �أجز�ء ُم�شرتكة �أخرى يت�شّمنها ُمّطط �ملوقع.   .9
نات �لتالية: تتاأّلف �الأجز�ء �ملُ�شرتكة لالأر�س، ودومنا ح�شر، من �ملُكوِّ ب-  

رق، والّدوارات، وُنقاط التقاُطع، واملمّرات، وحواف الّر�شيف، واجُلُزر الفا�شلة يف  الطُّ   .1
�لطريق، و�جُل�شور �لقنطرّية، و�أنظمة �لت�شريف وما يرتبط بها.
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و�ملجاري  �ملائّية،  و�الأ�شكال  و�لّنو�فري،  و�ملُتنّزهات،  و�لقنو�ت،  و�لرِبك،  �لُبحري�ت،    .2
�ملائّية �الأخرى، مبا يف ذلك �ملُِعّد�ت �ملُرتِبطة بها، ما مل يت�شّمن ُمّطط �ملوقع خالف 

ذلك.
�ملُ�شّطحات �خل�شر�ء، و�ل�ّشاحات �لعاّمة، و�شاحات �للعب، ومناطق �ال�شرت�حة، ومو�قف    .3
و�ر، ما مل يت�شّمن  �شة ال�شتخد�م جهة �الإد�رة �أو جلنة �ملاُلك �أو �لزُّ �ل�ّشيار�ت �ملُخ�شّ

ُمّطط �ملوقع خالف ذلك.
�الأ�شالك، و�لكو�بل، و�الأنابيب، وجماري �لت�شريف، و�لقنو�ت، و�ملكائن، و�ملُِعّد�ت �لتي    .4

يتم بو��ِشطِتها تزويد �لوحد�ت �أو �الأجز�ء �ملُ�شرتكة باخلدمات �ملُختِلفة.
�أجهزة قيا�س متديد �أو توريد خدمات �ملر�فق.   .5

�أي �أجز�ء ُم�شرتكة �أخرى يت�شّمنها ُمّطط �ملوقع.   .6

املناطق اململوكة للُمطّور
املادة )8(

يجوز للُمطّور عند �عتماد ُمّطط �مل�شروع �أو ُمّطط �ملوقع الأول مرة وبعد �حُل�شول على ُمو�فقة 
ة حتديد مناطق مملوكة له يف ُمّطط �مل�شروع �أو ُمّطط �ملوقع، ُيِعّدها  �لد�ئرة و�جلهة �ملُخت�شّ
�أن يتم منح تلك �ملُو�فقة و��شتغالل �ملناطق  �أو �ال�شتثماري، على  �أو �لتِّجاري  لال�شتعمال �خلا�س 

�ململوكة للُمطّور مبا ال يتعار�س مع نظام �ملُجّمع �الأ�شا�س وُحقوق �ملاُلك.

نات الوحدة ُمكوِّ
املادة )٩(

ما مل يت�شّمن ُمّطط �ملوقع خالف ذلك، تتاأّلف كل وحدة يف مبنى �أو ُجزء من مبنى، ودومنا  �أ-  
نات �لتالية: ح�شر، من �ملُكوِّ

�لد�عمة  �لو�شالت، و�لهياكل  �أ�شفل قاعدة  �الأر�شّيات حتى  و�أجز�ء  �الأر�شّيات، ومو�د    .1
الأر�شّية �لوحدة.

ل ُجزءً� من �لق�شم  �الأ�شقف �جل�شّية، وكافة �أنو�ع �الأ�شقف �الأخرى، و�الإ�شافات �لتي ُت�شكِّ   .2
�لد�خلي للوحدة، و�مل�شاحات بي تلك �الأ�شقف وكذلك �الأ�شقف فوق �جُلدر�ن �لد�عمة 
و�لهياكل د�خل �لوحدة، و�جُلدر�ن �لتي تف�شل �لوحدة عن بقّية �لعقار �ملُ�شرتك، و�أي 

وحد�ت �أو �أجز�ء ُم�شرتكة جُماِورة.
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�مل�شاحة �لد�خلّية و�جُلدر�ن �لد�خلّية غري �لد�عمة و�جُلدر�ن �ملُحيطة بالوحدة.   .3
ل ُجزءً� من �لّنو�فذ �لد�خلّية، و�أنظمة �الإ�شاءة،  جاج و�لرتكيبات �لتي ُت�شكِّ �لّنو�فذ و�لزُّ   .4

و�الأبو�ب و�إطار�تها، وكاّفة �ملُِعّد�ت و�لرتكيبات �لتي تخدم �لوحدة.
�الأجز�ء  من  بها  حلق  ما  وُكل  رفات  �ل�شُّ مثل  للوحدة،  لة  �ملُكمِّ و�الأجز�ء  �حلّمامات    .5

�شة للمالك. �ملُخ�شّ
�شة للوحدة، مثل �حلديقة ومو�قف �ل�شّيار�ت و�ملخازن وُغَرف  �ملر�فق �ملُلحقة �أو �ملُخ�شّ   .6
�حلر��شة حتى لو مل تكن هذه �الأجز�ء ُملت�شقة بها، على �أن تكون م�شاحات هذه �ملر�فق 
افية للوحدة. �شة لها، دون ت�شمي م�شاحتها �شمن �مل�شاحة �ل�شّ ُملحقة بالوحدة �ملُخ�شّ

�لتو�شيالت �لد�خلّية �لتي تخدم �لوحدة.   .7
بها �ل�شاغل. �لرتكيبات و�لتجهيز�ت �لتي ُيركِّ   .8

�الإ�شافات و�لتعديالت و�لتح�شينات �ملُنّفذة على �لوحدة من وقت الآخر.   .9
نات �أخرى يت�شّمنها ُمّطط �ملوقع. �أي ُمكوِّ   .10

لغايات تطبيق حكم �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، ال ت�شمل �لوحدة خدمات �ملر�فق �ملوجودة  ب-  
فيها �لتي تخدم �الأجز�ء �ملُ�شرتكة �أو �أي وحدة �أخرى.

ما مل يت�شّمن ُمّطط �ملوقع خالف ذلك، تتاأّلف كل وحدة من �لعقار �ملُ�شرتك و�لتي تتكّون  ج-  
من �أر�س ولي�س من مبنى �أو ُجزء من مبنى، ودومنا ح�شر، من ُكل �شيء يقع د�خل ُحدود 

�لوحدة، عد� خدمات �ملر�فق �لتي تخدم �الأجز�ء �ملُ�شرتكة �أو �أي وحدة �أخرى.
عن  ُمنا�ِشب  حرم  على  �حُل�شول  يف  �حلق  �ملُ�شتِقل  للتمليك  �شة  ُم�شّ وحدة  ِلُكل  يكون  د-  

�لوحد�ت �أو �الأر��شي �الأخرى و�الأجز�ء �ملُ�شرتكة.
�إذ� كانت �شمن  �ملالكينْ  ُم�شرتكة بي كال  �ملُتجاورة  �لوحد�ت  �لفا�شلة بي  ُتعترب �جُلدر�ن  هـ-  

�الأجز�ء �ملُ�شرتكة. 

�سة للوحدة مواقف ال�سّيارات املُخ�سّ
املادة )10(

ة على توفريها �أو  ُتعترب مو�قف �ل�شّيار�ت �لتي تُن�س �لت�شريعات �ملُعتمدة لدى �جلهة �ملُخت�شّ �أ-  
ورة ُم�شتقّلة  تخ�شي�شها للوحدة ُجزءً� ال يتجّز�أ من �لوحدة وال يجوز ف�شلها عنها �أو بيعها ب�شُ

عنها.
�شة لها با�شم �ملالك وفقًا للتعليمات  على �ملُطّور ت�شجيل �لوحدة ومو�قف �ل�شّيار�ت �ملُخ�شّ ب-  
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ف  �لتي ُي�شِدرها �ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن، وال يجوز يف جميع �الأحو�ل بيع �لوحدة �أو �لت�شرُّ
�شة لها. بها مبعزل عن مو�قف �ل�شّيار�ت �ملُخ�شّ

�إذ� كانت هذه �ملو�قف من �ملو�قف �لز�ئدة عن مو�قف  �إ�شافّية  �أن ي�شرتي مو�قف  للمالك  ج-  
�شة لكاّفة �لوحد�ت يف �لعقار �ملُ�شرتك وفقًا للت�شريعات و�لتعليمات �ملُ�شار  �ل�شّيار�ت �ملُخ�شّ
�إليهما يف �لفقرتي )�أ( و)ب( من هذه �ملادة، ويجوز للُمدير �لعام حتديد �حلاالت �لتي يجوز 

فيها للمالك �شر�ء مو�قف �إ�شافّية.

ُملكّية احل�س�ص يف الأجزاء املُ�سرتكة
املادة )11(

ة غري جُمّز�أة من �الأجز�ء �ملُ�شرتكة، ويتم  �شبة للوحد�ت غري �ملُباعة، ح�شّ ميتلك �ملالك و�ملُطّور بالنِّ
ة على �أ�شا�س م�شاحة �لوحدة من جمموع �مل�شاحة �لُكّلية للعقار �ملُ�شرتك. حتديد هذه �حل�شّ

ف بوحدات العقار املُ�سرتك الت�سرُّ
املادة )12(

فات �لقانونّية، كما يجوز له  ف فيها باأي �شكٍل من �أ�شكال �لت�شرُّ يجوز للمالك بيع وحدته �أو �لت�شرُّ
رهنها ل�شالح �أي من �مل�شارف �أو ُموؤ�ّش�شات �لتمويل �ملايل �ملُرّخ�شة للعمل يف �الإمارة.

تق�سيم الوحدات اململوكة لأكرث من �سخ�ص
املادة )1٣(

وحد�ت  �إلى  بينُهم  فيما  �أكرث  �أو  �شخ�شي  بي  ُم�شرتك  ب�شكل  وحدة مملوكة  �أي  تق�شيم  يجوز  ال 
�لد�ئرة  ُمو�فقة  على  �حُل�شول  وبعد  بذلك،  ي�شمح  �الأ�شا�س  �ملُجّمع  نظام  كان  �إذ�  �إال  ُم�شتِقّلة 

ة. و�لرت�خي�س �لالزمة لذلك من �جلهة �ملُخت�شّ

حق الأولوّية
املادة )14(

�إذ� كان يرغب  �آخر يف �لوحدة ذ�تها،  �أي مالك  ة  يكون للمالك حق �الأولوّية يف �شر�ء ح�شّ �أ-  
�أكرث من  مار�س هذ� �حلق  و�إذ�  ركاء،  �ل�شُّ �آخر من غري  ل�شخ�س  فيها  ف  �لت�شرُّ �أو  ببيعها 
ف فيها بالتنا�ُشب مع �حل�ش�س  ة �ملالك �لر�غب بالبيع �أو �لت�شرُّ مالك، فيحق لُهم �شر�ء ح�شّ
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�لقائمة لُكلٍّ منهم.
�أو  �ملالك  ة  بيع ح�شّ �إذ� مت  �ملادة  )�أ( من هذه  �لفقرة  �ملُقّرر مبوجب  �الأولوّية  ين�شاأ حق  ال  ب-  
�أو  �لر�بعة  �لّدرجة  حتى  �الأقارب  �أو  �لّزوجي  بي  �أو  و�لُفروع  ول  �الأ�شُ بي  فيها  ف  �لت�شرُّ

�الأ�شهار حتى �لدرجة �لثانية.

ا�ستعمال حق الأولوّية
املادة )1٥(

تعّدد  حال  ويف  كامل،  ب�شكٍل  �إال  عنه  �لتخّلي  �أو  ��شتعماُله  يجوز  فال  يتجز�أ،  ال  �الأولوّية  حق  �أ-  
�أ�شحاب هذ� �حلق، ��شتعمل ُكلُّ و�حٍد حّقُه بن�شبة �حِل�ش�س �لتي ميُلكها يف �لوحدة، و�إذ� 
ُهم حّقه �نتقل ذلك �حلق �إلى �لباقي بالتنا�ُشب مع �حل�ش�س �لقائمة  �أ�شقط �أحُدُهم �أو بع�شُ

لُكلٍّ منهم.
ف بح�شته �إ�شعارً� خّطيًا  ي�شُقط حق �الأولوّية يف حال وّجه �ملالك �لر�غب يف �لبيع �أو �لت�شرُّ ب-  
�إلى �ملاُلك �الآخرين عن طريق �لكاتب �لعدل، ُمبّينًا فيه ��شم وعنو�ن �ل�شخ�س �لّر�غب يف 
من  يومًا  ثالثي   )30( خالل  ال�شروط  هذه  على  املاُلك  ُيوافق  ومل  البيع،  و�ُشروط  راء  ال�شِّ

تاريخ ��شتالمهم لذلك �الإ�شعار.
فيها،  ف  �لت�شرُّ �أو  بالبيع  �لر�غب  �ملالك  ة  �شر�ء ح�شّ على  �ملاُلك  من  �أي  ُمو�فقة  يف حال  ج-  
�الإ�شعار  ُمّدة  �لعدل خالل  �لكاتب  �ل�شر�ء عن طريق  برغبته يف  �لبائع  �إخطار  فيجب عليه 
م �إجر�ء�ت �لبيع لدى �لد�ئرة خالل ُمّدة  �ملُ�شار �إليها يف �لفقرة )ب( من هذه �ملادة، و�أن ُيتمِّ

ال تزيد على )10( ع�شرة �أيام عمل من تاريخ �نق�شاء ُمّدة �الإ�شعار.
روط املُبّينة يف  اإذا ثبت اأن البيع الذي مت وفقًا لأحكام هذه املادة قد مت ب�ُشروط اأف�شل من ال�شُّ د-  
�الإ�شعار �ملُر�شل الأ�شحاب حق �الأولوّية، جاز لهم ُمطالبة �لبائع بالتعوي�س عّما حلق ِبِهم من 

�شرر �أمام �ملركز.

تاأجري الوحدة
املادة )1٦(

ظام  بالنِّ بالتقيُّد  ُملزمينْ  و�ملُ�شتاأجر  هو  يبقى  �أن  �شريطة  �لوحدة،  تاأجري  للمالك  يجوز  �أ-  
�الأ�شا�شي ونظام �ملُجّمع �الأ�شا�س ونظام �إد�رة �ملبنى جتاه مالكي و�شاغلي �لوحد�ت �الأخرى 

وجلنة �ملاُلك وجهة �الإد�رة.
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يقع على عاتق �ملالك �شد�د بدل �خلدمات وبدل �ال�شتعمال، ما مل يُن�س عقد �إيجار �لوحدة  ب-  
على غري ذلك، ويف جميع �الأحو�ل ال ُيعفى �ملالك من �شد�د بدل �خلدمات وبدل �ال�شتعمال 

يف حال تخلُّف �ملُ�شتاأِجر عن دفِعِهما على �لنحو �ملُقّرر مبوجب هذ� �لقانون.

ف بالأجزاء املُ�سرتكة واملرافق املُ�سرتكة الت�سرُّ
املادة )17(

�أو  تق�شيمها  �أو  ة  خا�شّ ُملكّية  �إلى  �ملُ�شرتكة  �الأجز�ء  حتويل  �الأحو�ل  من  حاٍل  باأي  يجوز  ال  �أ-  
ف فيها ُكليًا �أو ُجزئّيًا، ب�شكل ُم�شتِقل عن �لوحد�ت �لتي تتعّلق بها �إال بعد �حُل�شول  �لت�شرُّ
ة، حتى و�إن كان �ملبنى قيد �الإن�شاء، وي�شع  على �ملُو�فقة �ملُ�شبقة من �لد�ئرة و�جلهة �ملُخت�شّ
ل من ذلك  و�بط �ملُتعّلقة باال�شتفادة من �لعائد �ملايل �ملُتح�شّ �ملُدير �لعام بقر�ٍر ُي�شِدُره �ل�شّ

�لتحويل.
ف باملر�فق �ملُ�شرتكة باأي �شكٍل من �الأ�شكال �أو ��شتغاللها �أو تغيريها �أو �إعادة  ُيحظر �لت�شرُّ ب-  
�حُل�شول على  بعد  �إال  �ملاُلك،  قبل  بها من  �النتفاع  �إلغائها بطريقة حتد من  �أو  تخطيطها 

ة. �ملُو�فقة �ملُ�شبقة من �لد�ئرة و�جلهة �ملُخت�شّ

اإدارة الأجزاء املُ�سرتكة
املادة )18(

تنق�شم �لعقار�ت �ملُ�شرتكة لغايات �إد�رة �الأجز�ء �ملُ�شرتكة فيها �إلى )3( ثالث فئات: �أ-  
�لفئة �الأولى: �مل�شاريع �لُكربى، ويتم حتديد �مل�شاريع �لتي تندرج �شمن هذه �لفئة وفقًا    .1
�ملُطّور  ويتوّلى  �ل�شاأن،  هذ�  يف  �لعام  �ملُدير  من  قر�ر  بتحديدها  ي�شُدر  �لتي  للمعايري 
وُت�شّكل  �ملر�فق،  وخدمات  �ملُ�شرتكة  �الأجز�ء  و�إ�شالح  و�شيانة  وت�شغيل  �إد�رة  م�شوؤولّية 
�لقاطني يف  �ملاُّلك  بي  �أع�شاءها من  �ملُوؤ�ّش�شة  تختار  ُمالك  �لُكربى جلنة  للم�شاريع 
و�بط  ظام �الأ�شا�شي و�ل�شّ �لعقار �ملُ�شرتك، على �أن يتم حتديد مهام جلنة �ملاُلك وفقًا للنِّ
دها �ملُدير �لعام مُبوجب �لقر�ر�ت �ل�شادرة عنه يف هذ� �ل�شاأن. و�ال�شرت�طات �لتي ُيحدِّ
�لفئة �لثانية: �مل�شاريع �لُفندقّية، وهي �مل�شاريع �لتي يجب �أن يعهد �ملُطّور باإد�رة �الأجز�ء    .2
و�بط �لتي يعتمدها �ملُدير  �ملُ�شرتكة فيها �إلى �شركة �إد�رة �مل�شاريع �لُفندقّية وفقًا لل�شّ
�لعام يف هذ� �ل�شاأن، وُت�شّكل للم�شاريع �لُفندقّية جلنة ُمالك تختار �ملُوؤ�ّش�شة �أع�شاءها 
يف حال �إبد�ء �شركة �إد�رة �مل�شاريع �لُفندقّية رغبتها يف ذلك، دون �أن يكون للجنة �ملاُلك 
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ل باإد�رة �مل�شروع �لُفندقي �أو �الأجز�ء �ملُ�شرتكة فيه.  �حلق يف �لتدخُّ
�ملُ�شار  �لُفندقّية  و�مل�شاريع  �لُكربى  �مل�شاريع  غري  من  �لعقارّية  �مل�شاريع  �لثالثة:  �لفئة    .3
�ملُ�شرتكة يف  �الأجز�ء  �إد�رة  وتتولى  �لفقرة،  و�لثانية من هذه  �الأولى  �لفئتي  �إليهما يف 
وفقًا  و�لتعاُقد معها  �ختيارها  �ملُوؤ�ّش�شة  تتولى  �شة  ُمتخ�شِّ �إد�رة  �شركات  �مل�شاريع  هذه 
و�بط و�الأ�ُش�س �لتي ي�شُدر بتحديدها قر�ر من �ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن، وُت�شّكل  لل�شّ
د �ملُوؤ�ّش�شة �أع�شاءها  للم�شاريع �لعقارّية �لتي تندرج �شمن هذه �لفئة جلنة ُمالك حُتدِّ

على �لنحو �ملُقّرر مُبوجب هذ� �لقانون.
�إذ� �جتمع يف �لعقار �ملُ�شرتك �لو�حد �لفئتان �لثانية و�لثالثة �ملُ�شار �إليهما يف �لفقرة )�أ( من  ب-  
هذه �ملادة، فُيعهد باإد�رة �الأجز�ء �ملُ�شرتكة يف هذ� �لعقار �ملُ�شرتك �إلى �شركة �إد�رة �مل�شاريع 
د �ملُوؤ�ّش�شة �أع�شاءها  �لُفندقّية، وُي�شّكل للعقار �ملُ�شرتك يف هذه �حلالة جلنة ُمالك و�حدة حُتدِّ

على �لنحو �ملُقّرر مُبوجب هذ� �لقانون.
للُمطّور �أن يعهد بُكل �أو بع�س �ملهام و�مل�شوؤولّيات �ملُقّررة له مبوجب �لبند )1( من �لفقرة )�أ(  ج-  
من هذه املادة، اإلى �شركة الإدارة ُمقابل اأتعاب و�ُشروط يّتفق عليها الطرفان، على اأن يتم 

�عتماد هذ� �التفاق من ِقَبل �ملُوؤ�ّش�شة.
يف حال عدم وجود �ملُطّور يف �مل�شاريع �لتي تندرج �شمن �لفئتي �الأولى و�لثانية من �لفقرة  د-  

)�أ( من هذه �ملادة، فيتم �ختيار �شركة �الإد�رة من ِقَبل �ملُوؤ�ّش�شة.

اإدارة املرافق املُ�سرتكة
املادة )1٩(

يانة �ملر�فق �ملُ�شرتكة يف �مل�شروع �لرئي�س، على �أن يعهد بذلك �إلى  يتوّلى �ملُطّور �لرئي�س �إد�رة و�شِ
�شركة �الإد�رة مُبوجب �تفاقّية خّطية يتم �عتمادها ُم�شبقًا من ِقَبل �ملُوؤ�ّش�شة.

نظام اإدارة املبنى
املادة )20(

�إد�رتها،  �إد�رة �ملبنى يف �مل�شاريع �لُكربى و�مل�شاريع �لُفندقّية �لتي يتولى  ي�شع �ملُطّور نظام  �أ-  
ف قانوين على �لوحد�ت  على �أن يتم �عتماد نظام �إد�رة �ملبنى من �ملُوؤ�ّش�شة قبل �إبر�م �أي ت�شرُّ
�لتي يتاأّلف منها �لعقار �ملُ�شرتك يف �مل�شاريع �لُكربى و�مل�شاريع �لُفندقّية وفقًا الأحكام هذ� 

�لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مُبوجبه ونظام �ملُجّمع �الأ�شا�س.
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ت�شع �ملُوؤ�ّش�شة نظام �إد�رة �ملبنى يف �لعقار�ت �ملُ�شرتكة �الأخرى من غري �مل�شاريع �ملُ�شار �إليها  ب-  
يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، يف حال عدم وجود نظام �إد�رة �ملبنى لهذه �لعقار�ت �ملُ�شرتكة، 

�شة يف هذ� �ملجال. ظام باأي �شركة ُمتخ�شِّ ولها �أن ت�شتعي يف �إعد�د هذ� �لنِّ
�إذ� مت تطوير ُجزء من �لعقار �ملُ�شرتك على مر�حل، فاإّنه يجب و�شع نظام �إد�رة �ملبنى لذلك  ج-  

�جُلزء �لذي مت تطويُره.

نظام املُجّمع الأ�سا�ص
املادة )21(

ف قانوين على  ي�شع �ملُطّور �لرئي�س نظام �ملُجّمع �الأ�شا�س يف �مل�شروع �لرئي�س قبل �إبر�م �أي ت�شرُّ
�الأ�شا�س  �ملُجّمع  نظام  �عتماد  يتم  �أن  على  �لرئي�س،  �مل�شروع  يف  �لوحد�ت  �أو  �ملباين  �أو  �الأر��شي 
�أي تاأثري على ُحقوق  �أي تعديل على نظام �ملُجّمع �الأ�شا�س يت�شّمن  من �ملُوؤ�ّش�شة، وال يجوز �إجر�ء 

�ملُ�شرتين �إال بعد �حُل�شول على ُمو�فقة �ملُوؤ�ّش�شة على ذلك. 

جلنة املُّلك
املادة )22(

�لفقرة  و�لثالثة �ملن�شو�س عليهما يف  �الأولى  للفئتي  �لعقارّية  للم�شاريع  ُت�شّكل جلنة �ملاُلك  �أ-  
)�أ( من �ملادة )18( من هذ� �لقانون، �شريطة �أال يزيد عدد �أع�شاء جلنة �ملاُلك على )9( 

ت�شعة �أع�شاء، مبن فيهم رئي�س جلنة �ملاُلك ونائبه، و�أن تتولى �ملُوؤ�ّش�شة �ختيارُهم.
�إجمايل عدد �لوحد�ت يف  يتم ت�شكيل جلنة �ملاُلك عند ت�شجيل ما ال يقل عن )%10( من  ب-  

جل �لعقاري. �لعقار �ملُ�شرتك با�شم مالكي هذه �لوحد�ت يف �ل�شِّ
ُي�شرتط يف ُع�شو جلنة املاُلك ما يلي: ج-  

عًا باالأهلّية �لقانونّية �لكاملة. �أن يكون ُمتمتِّ   .1
�أن يكون من �ملاُلك �لقاطني يف �لعقار �ملُ�شرتك.   .2

لوك. �أن يكون ح�شن �ل�شرية و�ل�شُّ   .3
�أن يكون ُملتِزمًا ب�شد�د بدل �خلدمات وبدل �ال�شتعمال.   .4

�ملُو�ظبة على ُح�شور �جتماعات جلنة �ملاُلك، و�ملُ�شاركة بفعالّية يف جل�شاتها.   .5
ال يجوز �أن يكون �ملُطّور ُع�شوً� يف جلنة �ملاُلك، �إال �إذ� كان ميلك وحد�ت غري ُمباعة يف �لعقار  د-  

�ملُ�شرتك.
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لها �أمام جهة �الإد�رة و�ملُوؤ�ّش�شة. تختار جلنة �ملاُلك من بي �أع�شاِئها رئي�شًا لها مُيثِّ هـ-  
والقرارات  القانون  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  روط  وال�شُّ الأحكام  املاُلك  جلنة  على  ت�شري  و-  

ظام �الأ�شا�شي. �ل�شادرة مُبوجبه و�لنِّ
ظام �الأ�شا�شي. ت�شع �ملُوؤ�ّش�شة ومبا ال يتعار�س مع �أحكام هذ� �لقانون �لنِّ ز-  

الُع�شوّية  �ُشروط  من  �شرط  لأي  ُفقداِنه  حال  يف  املاُلك  جلنة  يف  املالك  ُع�شوّية  ت�شُقط  ح-  
�ملن�شو�س عليها يف �لفقرة )ج( من هذه �ملادة، على �أن تتولى �ملُوؤ�ّش�شة تعيي ُع�شو بديل عنه 

روط. ن تنطبق عليه هذه ال�شُّ ِمّ
ر �ُشروط الُع�شوّية  يجوز للُموؤ�ّش�شة اإعادة ت�شكيل جلنة املاُلك يف اأي وقت، �شريطة ُمراعاة توفُّ ط-  

فيها. 

اجتماعات جلنة املُلك
املادة )2٣(

ورة دورّية ُكل )3( ثالثة �أ�شهر بو�قع )4( �أربعة �جتماعات  تعقد جلنة �ملاُلك �جتماعاتها ب�شُ �أ-  
يف �ل�شنة، على �أن تعقد �جتماعها �الأّول خالل )30( ثالثي يومًا من تاريخ ت�شكيلها، وتكون 
�جتماعاتها �شحيحة بُح�شور �أغلبّية �أع�شاِئها، على �أن يكون رئي�س جلنة �ملاُلك �أو نائبه من 

بينهم.
�إخطار  �أن يتم  رورة ذلك، على  �ل�شّ �إذ� �قت�شت  لها  �أن تعقد �جتماعًا طارئًا  للجنة �ملاُلك  ب-  

�ملُوؤ�ّش�شة ُم�شبقًا مبوعد هذ� �الجتماع و�أ�شبابه �ملوجبة. 
يكون ِلُكل ُع�شو يف جلنة �ملاُلك �شوت و�حد فقط عند �لت�شويت على قر�ر�ت وتو�شيات جلنة  ج-  
�ملاُلك، �شو�ًء كان ميلك وحدة �أو �أكرث من وحد�ت �لعقار �ملُ�شرتك، وعند ت�شاوي �الأ�شو�ت 

ُيرّجح �جلانب �لذي منه رئي�س �الجتماع.
ر للجنة  �س مكانًا لعقد �جتماعات جلنة �ملاُلك، وكذلك تعيي ُمقرِّ على جهة �الإد�رة �أن ُتخ�شِّ د-  

ة باجتماعات جلنة �ملاُلك. �ملاُلك يتولى �إعد�د �لتقارير و�ملحا�شر �خلا�شّ

مهام جلنة املُلك
املادة )24(

تتولى جلنة �ملاُلك، وعلى �شبيل �حل�شر، �لقيام مبا يلي:
يانة و�إ�شالح �الأجز�ء �ملُ�شرتكة وفقًا الأحكام  ق من قيام جهة �الإد�رة باإد�رة وت�شغيل و�شِ �لتحقُّ   .1
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هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مُبوجبه ونظام �إد�رة �ملبنى.
�لالزمة  �لتو�شيات  وتقدمي  �ملُ�شرتك  �لعقار  يانة  ل�شِ �ملُعّدة  �ل�شنوّية  �ملُو�زنات  �الطالع على    .2

ب�شاأنها، وللجنة �ملاُلك يف �شبيل ذلك طلب �لتقارير �ملالّية �ملُتعلِّقة بالعقار �ملُ�شرتك.
�ملُ�شرتكة،  �الأجز�ء  و�إ�شالح  يانة  و�شِ وت�شغيل  باإد�رة  لة  �ملُّت�شِ عوبات  و�ل�شُّ قات  �ملُعوِّ ُمناق�شة    .3

ورفع �لتو�شيات �لالزمة ب�شاأنها �إلى جهة �الإد�رة �أو �ملُوؤ�ّش�شة، بح�شب �الأحو�ل.
يانة  تلّقي �ل�ّشكاوى و�القرت�حات �ملُقّدمة من �ملاُلك و�شاغلي �لوحد�ت ب�شاأن �إد�رة وت�شغيل و�شِ   .4
و�إ�شالح �الأجز�ء �ملُ�شرتكة و�إخطار جهة �الإد�رة بها، على �أن ترفع جلنة �ملاُلك هذه �ل�ّشكاوى 
و�القرت�حات �إلى �ملُوؤ�ّش�شة �إذ� مل تُقم جهة �الإد�رة مُبعاجلِتها خالل )14( �أربعة ع�شر يومًا 

من تاريخ �إخطارها بها. 
�شبة للم�شاريع �لعقارّية �لتي تندرج �شمن �لفئة  �لّطلب من �ملُوؤ�ّش�شة ��شتبد�ل جهة �الإد�رة بالنِّ   .5
�مل�شورة  �لقانون، وتقدمي  �ملادة )18( من هذ�  �لفقرة )�أ( من  �ملن�شو�س عليها يف  �لثالثة 

�لالزمة للُموؤ�ّش�شة ب�شاأن �ختيار وتعيي جهة �الإد�رة �جلديدة.
�إخطار جهة �الإد�رة �أو �ملُوؤ�ّش�شة عن �أي عيوب يف �الأجز�ء �لهيكلّية للعقار �ملُ�شرتك، �أو عن �أي    .6

�أ�شر�ر �أو ُعيوب يف �الأجز�ء �ملُ�شرتكة تتطّلب ُمعاجلة طاِرئة.
�ل�ّشالمة  بنو�حي  يتعّلق  ما  ُكل  ة يف  �ملُخت�شّ �جلهة  �أو  �الإد�رة  �أو جهة  �ملُوؤ�ّش�شة  مع  �لتن�شيق    .7

لة بالعقار �ملُ�شرتك. و�لبيئة و�الأمن وغريها من �لّنو�حي �ملُّت�شِ
رفع �أي ُمقرتحات �إلى جهة �الإد�رة ب�شاأن �آلّية �ال�شتفادة من �الأجز�ء �ملُ�شرتكة �أو تعديل نظام    .8

�إد�رة �ملبنى، على �أن يتم �عتماد تعديل نظام �إد�رة �ملبنى من �ملُوؤ�ّش�شة.

بدل اخلدمات
املادة )2٥(

وت�شغيل  �إد�رة  م�شاريف  لتغطية  �خلدمات  بدل  من  ته  ح�شّ �الإد�رة  جهة  �إلى  �ملالك  يدفع  �أ-  
لها �لوحدة  ة بن�شبة �مل�شاحة �لتي ُت�شكِّ يانة و�إ�شالح �الأجز�ء �ملُ�شرتكة، وحُتّدد هذه �حل�شّ و�شِ
من �مل�شاحة �الإجمالّية للعقار �ملُ�شرتك، وفقًا لالآلّية �لتي يعتمدها �ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن، 
وكذلك  �ملُباعة،  غري  للوحد�ت  �شبة  بالنِّ �خلدمات  بدل  من  ته  ح�شّ �ملُطّور  يتحّمل  �أن  على 
�شبة للوحد�ت �ملُباعة �لتي يلتزم فيها �ملُطّور ب�شد�د بدل �خلدمات عن �ملُ�شرتي يف عقد  بالنِّ

�لبيع �أو �حلجز ووفقًا لالأحكام �ملُّتفق عليها يف �لعقد.
الأغر��س تطبيق حكم �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، تكون �لعربة مب�شاحة �لوحدة �ملُ�شّجلة يف  ب-  
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جل �لعقاري عند �حت�شاب ح�شة �ملالك من بدل �خلدمات.   �ل�شِّ

بدل ال�ستعمال
املادة )2٦(

يانة  للُمطّور �لرئي�س ��شتيفاء بدل �ال�شتعمال من �ملالك �أو �ملُطّور �لفرعي لقاء �إد�رة وت�شغيل و�شِ
�شبة للمباين �جلاهزة �أو قيد �الإن�شاء  و�إ�شالح �ملر�فق �ملُ�شرتكة �شمن �مل�شروع �لرئي�س، �شو�ًء بالنِّ
�أو �الأر��شي �لف�شاء، ويتم حتديد ح�شة �ملالك �أو �ملُطّور �لفرعي من بدل �ال�شتعمال، وفقًا لالآلّية 
�لتي ي�شُدر بتحديدها قر�ر من �ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن، على �أن ُير�عى عند حتديد هذه �الآلّية 

نظام �ملُجّمع �الأ�شا�س �ملُعتمد. 

اعتماد بدل اخلدمات وبدل ال�ستعمال
املادة )27(

�أ-  ُيحظر على جهة �الإد�رة فر�س �أو ��شتيفاء �أي بدالت مالّية مهما كان نوُعها من �ملالك نظري 
يانة و�إ�شالح �الأجز�ء �ملُ�شرتكة �أو �ملر�فق �ملُ�شرتكة �أو الأّي �شبٍب �آخر �إال بعد  �إد�رة وت�شغيل و�شِ
�حُل�شول على �ملُو�فقة �ملُ�شبقة من �ملُوؤ�ّش�شة، ويتم �إ�شد�ر هذه �ملُو�فقة وفقًا لنظام �ملُجّمع 

و�بط و�ملعايري �لتي يعتمدها �ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن. �الأ�شا�س �ملُعتمد و�ل�شّ
لغايات تطبيق حكم �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، ال يجوز للُموؤ�ّش�شة �ملُو�فقة �أو �ملُ�شادقة على  ب-  
�شة لبدل �خلدمات �أو بدل �ال�شتعمال �إال بعد �عتمادها من �أحد مكاتب تدقيق  �ملُو�زنة �ملُخ�شّ

�حل�شابات �لقانونّية �ملُعتمدة لديها لهذه �لغاية.
رورة، �عتماد ُمو�زنة ُموؤّقتة لبدل �خلدمات �إلى حي �عتماد �ملُو�زنة  للُموؤ�ّش�شة يف حاالت �ل�شّ ج-  
و�بط �لتي  �ملُ�شار �إليها يف �لفقرة )ب( من هذه �ملادة، ويتم �عتماد �ملُو�زنة �ملُوؤّقتة وفقًا لل�شّ

ي�شُدر بتحديدها قر�ر من �ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن.

عدم �سداد بدل اخلدمات وبدل ال�ستعمال
املادة )28(

�أو �ملُطّور �لفرعي �المتناع عن �شد�د بدل �خلدمات وبدل �ال�شتعمال �ملُعتمد من  ال يجوز للمالك 
�لبدالت  دفع  لتجنُّب  �ملُ�شرتكة  �الأجز�ء  يف  ته  ح�شّ عن  يتخّلى  �أن  للمالك  يجوز  ال  كما  �ملُوؤ�ّش�شة، 

�ملُ�شتحّقة عليه.
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عدم متكني املالك من النتفاع بالوحدة
املادة )2٩(

�أو  للوحدة  ��شتالمه  دون  يُحول  �ملالك  بحق  �إجر�ء  �أي  �تخاذ  �الإد�رة  جهة  �أو  �ملُطّور  على  ُيحظر 
�نتفاعه بها �أو باالأجز�ء �ملُ�شرتكة �أو �ملر�فق �ملُ�شرتكة وذلك بق�شد �إلز�ِمه ب�شد�د بدل �خلدمات �أو 

ادرة مُبوجبه. بدل �ال�شتعمال خالفًا لالإجر�ء�ت �ملن�شو�س عليها يف هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شّ

ف به اإيداع بدل اخلدمات والت�سرُّ
املادة )٣0(

على جهة �الإد�رة فتح ح�شاب خا�س ببدل �خلدمات ِلُكل عقار ُم�شرتك، لدى �أحد �مل�شارف  �أ-  
�ملُرّخ�شة بالعمل يف �الإمارة و�ملُعتمدة من �ملُوؤ�ّش�شة. 

على جهة �الإد�رة �إيد�ع بدل �خلدمات يف �حل�شاب �ملُ�شار �إليه يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة  ب-  
و�بط �لتي ي�شُدر  خالل )7( �شبعة �أيام عمل من تاريخ ��شتيفائها لبدل �خلدمات، وفقًا لل�شّ

بتحديدها قر�ر من �ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن.
ال يجوز �حلجز على �ملبالغ �ملُودعة يف �حل�شاب �خلا�س ببدل �خلدمات ل�شالح د�ئني جهة  ج-  

�الإد�رة الأي �شبٍب كان.
يلتزم �ملُطّور �إلى حي تعيي �شركة �الإد�رة من �ملُوؤ�ّش�شة، باإد�رة �لعقار �ملُ�شرتك و�الحتفاظ  د-  
ببدل �خلدمات �ملُ�شّدد من �ملاُّلك يف �حل�شاب �خلا�س بالبدل على �لنحو �ملُقّرر مبوجب هذ� 

�لقانون.
ف باالأمو�ل �ملُودعة يف �حل�شاب �خلا�س ببدل �خلدمات، ويقت�شر ��شتخد�م  ال يجوز �لت�شرُّ هـ-  

هذه �الأمو�ل ح�شرً� على �الأغر��س �لتالية:
خدمات نظافة �الأجز�ء �ملُ�شرتكة.   .1

خدمات �الأمن و�ل�ّشالمة يف �لعقار �ملُ�شرتك.   .2
و�لتجهيز�ت  و�لرتكيبات  �ملُ�شرتكة  �الأجز�ء  وحت�شي  و�إ�شالح  يانة  و�شِ ت�شغيل  خدمات    .3

و�لتمديد�ت فيها و�الإبقاء عليها بحالة جّيدة.
اأق�شاط التاأمني على العقار املُ�شرتك.  .4

ببدل  �خلا�س  �حل�شاب  وميز�نّيات  ح�شابات  تدقيق  على  بة  ُمرتتِّ �أتعاب  �أي  �شد�د    .5
�خلدمات.

د �ملُوؤ�ّش�شة مقد�رها و�آلّية �شرفها. �شد�د �أتعاب �شركة �الإد�رة �لتي حُتدِّ   .6
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تغطية �مل�شاريف �الإد�رّية للُمطّور �لتي تعتمدها �ملُوؤ�ّش�شة لقاء �إد�رة �مل�شاريع �لُكربى.   .7
�س لتغطية �حلاالت �لطارئة، �أو الإحالل �ملُِعّد�ت و�الأجِهزة  �الحتياطي �لّنقدي �ملُخ�شّ   .8
يف �الأجز�ء �ملُ�شرتكة، على �أن يتم �إيد�ُعه يف ح�شاب ُم�شتِقل عن �حل�شاب �خلا�س ببدل 
�خلدمات، وال يجوز �لت�شرُّف يف ذلك �الحتياطي الأي �أغر��س �أخرى �إال بعد �حُل�شول 
حتتمل  ال  �لتي  �لطارئة  �حلاالت  عد�  فيما  وذلك  �ملُوؤ�ّش�شة  من  ُم�شبقة  ُمو�فقة  على 

�لتاأخري.
�شد�د �أي ُر�شوم �أو نفقات نظري قيام �ملُوؤ�ّش�شة بالتفتي�س و�الإ�شر�ف على �إد�رة وت�شغيل    .9

يانة و�إ�شالح �لعقار�ت �ملُ�شرتكة. و�شِ
تكون  �ملُوؤ�ّش�شة،  وتعتمدها  �الأ�شا�س  �ملُجّمع  نظام  عليها  ين�س  �أخرى  نفقات  �أي  تغطية    .10

يانة و�إ�شالح �الأجز�ء �ملُ�شرتكة. الزمة الإد�رة وت�شغيل و�شِ
يف حال عدم كفاية �الحتياطي �لّنقدي �ملُ�شار �إليه يف �لبند )8( من �لفقرة )هـ( من هذه  و-  
�ملادة لتغطية نفقات �حلاالت �لطارئة، فاإّنه يجوز جلهة �الإد�رة ُمطالبة �ملاُلك بتغطية هذه 

�لنفقات وذلك بعد �حُل�شول على �ملُو�فقة �ملُ�شبقة من �ملُوؤ�ّش�شة على ذلك.

ف به اإيداع بدل ال�ستعمال والت�سرُّ
املادة )٣1(

على �ملُطّور �لرئي�س فتح ح�شاب خا�س ببدل �ال�شتعمال ِلُكل م�شروع رئي�س، لدى �أحد �مل�شارف  �أ-  
�ملُرّخ�شة بالعمل يف �الإمارة و�ملُعتمدة من �ملُوؤ�ّش�شة.

على جهة �الإد�رة حت�شيل بدل �ال�شتعمال و�إيد�عه يف �حل�شاب �خلا�س �ملُ�شار �إليه يف �لفقرة  ب-  
)�أ( من هذه �ملادة خالل )7( �شبعة �أيام عمل من تاريخ ��شتيفائها لبدل �ال�شتعمال، وفقًا 

و�بط �لتي ي�شُدر بتحديدها قر�ر من �ملُدير �لعام يف هذ� �ل�شاأن. لل�شّ
بعد  مايل  عائد  ذ�ت  جتارّية  الأغر��س  �ملُ�شرتكة  �ملر�فق  با�شتغالل  �ملُطّور  قيام  حال  يف  ج-  
�ملُتاأّتية من  �الأرباح  �شايف  ن�شبة من  �إيد�ع  عليه  يجب  فاإّنه  �لد�ئرة،  ُمو�فقة  على  �حُل�شول 
�أيام من  ذلك �ال�شتغالل يف �حل�شاب �خلا�س ببدل �ال�شتعمال، وذلك خالل )10( ع�شرة 
تاريخ ��شتيفاء عو�ئد ��شتغالل �ملر�فق �ملُ�شرتكة، ويتم حتديد �لن�شبة من �شايف �الأرباح بقر�ر 

ي�شُدر يف هذ� �ل�شاأن عن �ملُدير �لعام.
يقت�شر ��شتخد�م �الأمو�ل �ملُودعة يف �حل�شاب �خلا�س ببدل �ال�شتعمال ح�شرً� على �الأغر��س  د-  
�ملُبّينة يف �لفقرة )هـ( من �ملادة )30( من هذ� �لقانون، وذلك فيما يتعّلق باملر�فق �ملُ�شرتكة 
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يف �مل�شروع �لرئي�س. 
�لقانون،  هذ�  من   )30( �ملادة  من  )هـ(  �لفقرة  يف  �إليها  �ملُ�شار  �الأغر��س  �إلى  باالإ�شافة  هـ-  
ُجزء  ��شتخد�م  �ملُوؤ�ّش�شة،  من  �ملُ�شبقة  �ملُو�فقة  على  �حُل�شول  وبعد  �لرئي�س،  للُمطّور  يجوز 
يانة �ملناطق  من �الأمو�ل �ملُودعة يف �حل�شاب �خلا�س ببدل �ال�شتعمال الأغر��س �إ�شالح و�شِ

�ململوكة للُمطّور يف �مل�شروع �لرئي�س متى كانت ُمتاحة النتفاع �لعاّمة ودون ُمقاِبل.
ال يجوز �حلجز على �ملبالغ �ملُودعة يف �حل�شاب �خلا�س ببدل �ال�شتعمال ل�شالح د�ئني �ملُطّور  و-  

�لرئي�س الأي �شبٍب كان.

ا�ستيفاء بدل اخلدمات وبدل ال�ستعمال
املادة )٣2(

جلهة �الإد�رة حق �متياز على كل وحدة فيما يتعلق ببدل �خلدمات غري �ملُ�شّدد عنها، وال يجوز  �أ-  
ف بالوحدة �إال بعد �شد�د هذ� �لبدل جلهة �الإد�رة. �لت�شرُّ

ته من بدل �خلدمات �أو �أي ُجزء منه، فعلى جهة �الإد�رة ُمطالبته  د �ملالك ح�شّ يف حال مل ُي�شدِّ ب-  
ب�شد�د هذ� �لبدل خالل )30( ثالثي يومًا من تاريخ �إخطاره بذلك مُبوجب �إخطار خّطي 
ُت�شاِدق عليه �ملُوؤ�ّش�شة، ويف حال �نق�شاء هذه �ملُهلة ُتعترب �ملُطالبة �ملالّية �ل�شادرة عن جهة 
�الإد�رة للمالك قابلة للتنفيذ لدى قا�شي �لتنفيذ يف �ملركز وفقًا للقو�عد و�الإجر�ء�ت �ملعمول 

بها لديه يف هذ� �ل�شاأن.
مالكها  د  ُي�شدِّ مل  �لتي  �لوحدة  بيع  ذلك،  رورة  �ل�شّ �قت�شت  متى  �ملُخت�س  �لتنفيذ  لقا�شي  ج-  

ته من بدل �خلدمات عن طريق �ملز�د �لعلني القت�شاء قيمة هذ� �لبدل. ح�شّ
�شوم و�مل�شاريف  �لرُّ ته من بدل �خلدمات ب�شد�د  يلتزم �ملالك �لذي تخّلف عن �شد�د ح�شّ د-  

دها قا�شي �لتنفيذ �ملُخت�س. �لق�شائّية و�أتعاب �ملُحاماة �لتي ُيحدِّ
د �ملُوؤ�ّش�شة �لو�شيلة �لتي يتم بها تبليغ �الإخطار �ملُ�شار �إليه يف �لفقرة )ب( من هذه �ملادة. حُتدِّ هـ-  
ت�شري �الأحكام �ملن�شو�س عليها يف هذه �ملادة على ��شتيفاء بدل �ال�شتعمال �ملُ�شتحق للُمطّور  و-  

�لرئي�س.

الرقابة والتفتي�ص
املادة )٣٣(

�ملُ�شرتكة  �لعقار�ت  و�إ�شالح  يانة  و�شِ و�إد�رة  ت�شغيل  على  و�لتفتي�س  �لرقابة  �ملُوؤ�ّش�شة  تتولى  �أ-  
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و�الأجز�ء �ملُ�شرتكة و�ملر�فق �ملُ�شرتكة، ويكون للُموؤ�ّش�شة يف �شبيل ذلك �لقيام مبا يلي:
ق من  و�لتحقُّ �ملُ�شرتكة،  و�ملر�فق  �ملُ�شرتكة  و�الأجز�ء  �ملُ�شرتكة  �لعقار�ت  على  �لتفتي�س    .1
�جلهة  باخت�شا�شات  �الإخالل  دون  وذلك  الأجلها،  �أُِعّدت  �لتي  لالأغر��س  �شالحّيتها 

ة.  �ملُخت�شّ
�الأحو�ل يف حال  بح�شب  �الإد�رة  �أو جهة  للُمطّور  �الإنذ�ر�ت  وتوجيه  �ملُخالفات  ت�شجيل    .2
�أو  �ملُ�شرتكة  �الأجز�ء  �أو  �ملُ�شرتكة  �لعقار�ت  على  باملُحافظة  منهم  تق�شري  �أي  ُثبوت 

�ملر�فق �ملُ�شرتكة، ومنحهم �ملَُهل �لالزمة لت�شويب هذه �ملُخالفات.
�لتدقيق على �إير�د�ت ونفقات �حل�شاب �خلا�س بُكل من بدل �خلدمات وبدل �ال�شتعمال،    .3
ق  ولها يف �شبيل ذلك طلب تزويدها باأي معلومات �أو بيانات �أو ُك�شوفات و�ال�شتعانة مُبدقِّ

ح�شابات قانوين ُمعتمد لديها يف هذ� �ل�شاأن.
�لّنظر يف �ل�ّشكاوى �ملُقّدمة �شد �ملُطّور وجهة �الإد�رة وجلنة �ملاُلك فيما يتعلق باإد�رة    .4
يانة و�إ�شالح �لعقار �ملُ�شرتك و�الأجز�ء �ملُ�شرتكة و�ملر�فق �ملُ�شرتكة، و�تخاذ  وت�شغيل و�شِ

�الإجر�ء�ت �ملُنا�شبة ب�شاأنها.
و�شركات  ُموؤ�ّش�شات  مع  �الإد�رة  جهة  ُترِبمها  �لتي  و�التفاقّيات  �لُعقود  على  �لتدقيق    .5

يانة و�حِلر��شة و�لّنظافة و�لتاأمي وغريها.  �ل�شِّ
�أي مهام �أو �شالحّيات �أخرى يتم تكليُفها بها من �ملُدير �لعام.   .6

�ملهام و�ل�شالحّيات  �عتباري مُبمار�شة  �أو  �أي �شخ�س طبيعي  �إلى  تعهد  �أن  للُموؤ�ّش�شة  يجوز  ب-  
وابط التي يعتمدها املُدير  روط وال�شّ املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، وفقًا لل�شُّ

�لعام يف هذ� �ل�شاأن.

اإبرام الُعقود والتفاقّيات
املادة )٣4(

و�حِلر��شة  يانة  �ل�شِّ و�شركات  ُموؤ�ّش�شات  مع  و�التفاقّيات  �لُعقود  �إبر�م  �الإد�رة  جهة  تتولى  �أ-  
ها  مهامِّ لتاأدية  �لالزم  �ملدى  �إلى  و�ل�ّشركات  �ملُوؤ�ّش�شات  من  وغريها  و�لتاأمي  و�لّنظافة 

و�لتز�ماِتها على �لنحو �لو�رد يف هذ� �لقانون.
�لعقار�ت  �إد�رة  عن  �أ�شهر  �شتة   )6( ُكل  دوري  بتقرير  �ملُوؤ�ّش�شة  تزويد  �الإد�رة  جهة  على  ب-  
ويجوز  عليها،  مّتت  �لتي  يانة  �ل�شِّ و�أعمال  �ملُ�شرتكة  و�ملر�فق  �ملُ�شرتكة  و�الأجز�ء  �ملُ�شرتكة 
�أو  �أن تطُلب من جهة �الإد�رة تزويِدها باأي معلومات  رورة ذلك  للُموؤ�ّش�شة متى �قت�شت �ل�شّ
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بك�شف ح�شاب �الإير�د�ت و�لّنفقات �ملُتعلِّقة ببدل �خلدمات �أو بدل �ال�شتعمال.

يانة اأعمال الإ�سلح وال�سِّ
املادة )٣٥(

يانتها �أو �الإبقاء عليها  �إذ� تبّي للُموؤ�ّش�شة �أن �الأجز�ء �ملُ�شرتكة �أو �ملر�فق �ملُ�شرتكة مل تتم �شِ �أ-  
�إخطار  مُبوجب  �الإد�رة  جهة  ُمطالبة  لها  فيكون  للخدمة،  و�شاحِلة  ونظيفة  جّيدة  حالة  يف 
يانة �لتي تر�ها ُمنا�ِشبة  خّطي باتخاذ ما يلزم من �إجر�ء�ت �أو تنفيذ �أعمال �الإ�شالح و�ل�شِّ

يف هذ� �ل�شاأن.
�إليه يف �لفقرة  يانة �ملطلوبة يف �الإخطار �ملُ�شار  على �ملُوؤ�ّش�شة حتديد �أعمال �الإ�شالح و�ل�شِّ ب-  

)�أ( من هذه �ملادة، ووقت بدء �لقيام بها و�النتهاء منها. 
يانة وفقًا الأحكام �لفقرة )�أ(  يف حال تخلُّف جهة �الإد�رة عن �لقيام باأعمال �الإ�شالح و�ل�شِّ ج-  
من هذه �ملادة، فاإّنه يجوز للُموؤ�ّش�شة تكليف �أي جهة �أخرى للقيام بهذه �الأعمال �أو �أي منها، 
بة على ذلك من �حِل�شاب �خلا�س ببدل �خلدمات �أو بدل  وخ�شم �لتكاليف و�لّنفقات �ملرُتتِّ

�ال�شتعمال �ملُ�شار �إليهما يف �ملادتي )30( و)31( من هذ� �لقانون. 

تاأمني اإ�سلح الأجزاء املُ�سرتكة واملرافق املُ�سرتكة
املادة )٣٦(

دها وذلك عن كاّفة  على جهة �الإد�رة تقدمي �شمان م�شريف ل�شالح �لد�ئرة بالقيمة �لتي حُتدِّ �أ-  
�لعقار�ت �ملُ�شرتكة �لتي تتولى �إد�رتها، لتاأمي �إ�شالح �الأ�شر�ر �لتي تلحق باالأجز�ء �ملُ�شرتكة 

�أو �ملر�فق �ملُ�شرتكة نتيجة �إهمال �أو تق�شري جهة �الإد�رة.
�إذ� حلق بالعقار �ملُ�شرتك �أو �أجز�ِئه �ملُ�شرتكة �أو �ملر�فق �ملُ�شرتكة �أ�شر�ر نا�شئة عن فعل جهة  ب-  
�إخطار خّطي  ومُبوجب  للُموؤ�ّش�شة  فيجوز  تق�شريها يف عملها،  �أو  �إهمالها  ب�شبب  �أو  �الإد�رة 

دها.  ُمطالبة جهة �الإد�رة باإ�شالح تلك �الأ�شر�ر خالل �ملُّدة �لتي حُتدِّ
يف حال عدم قيام جهة �الإد�رة باإ�شالح �الأ�شر�ر خالل �ملُّدة �ملُحّددة يف �الإخطار �ملُوّجه لها  ج-  
وفقًا حلكم �لفقرة )ب( من هذه �ملادة، فاإّنه يجوز للُموؤ�ّش�شة تكليف �أي جهة �أخرى لتنفيذ 
بة على ذلك  ُكل �أو بع�س �ملُتطّلبات �لو�ردة بذلك �الإخطار، و�قتطاع �لتكاليف و�لّنفقات �ملرُتتِّ

مان �مل�شريف �ملُ�شار �إليه يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة. من �ل�شّ
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عدم كفاءة املُطّور اأو �سركة اإدارة امل�ساريع الُفندقّية
املادة )٣7(

يف حال ُثبوت عدم كفاءة �أو ُقدرة �ملُطّور �أو �شركة �إد�رة �مل�شاريع �لُفندقّية على �إد�رة �لعقار  �أ-  
)�أ(  �لفقرة  �ملن�شو�س عليهما يف  و�لثانية  �الأولى  �لفئتي  �ملُ�شرتكة يف  �الأجز�ء  �أو  �ملُ�شرتك 
من �ملادة )18( من هذ� �لقانون على �لّنحو �لذي ي�شمن ��شتد�متها و�شالحّيتها للخدمة، 
�شة تتولى �إد�رة وت�شغيل ذلك �لعقار  فاإّنه يجوز للُمدير �لتنفيذي تعيي �شركة �إد�رة ُمتخ�شِّ

�ملُ�شرتك �أو �أجز�ِئه �ملُ�شرتكة.
ُتطّبق �الأحكام �ملن�شو�س عليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة يف حال ُثبوت عدم كفاءة �أو  ب-  
ُقدرة �ملُطّور �لرئي�س على �إد�رة �ملر�فق �ملُ�شرتكة يف �مل�شروع �لرئي�س على �لّنحو �لذي ي�شمن 

��شتد�متها و�شالحّيتها للخدمة. 

عدم كفاءة �سركة الإدارة
املادة )٣8(

�الأجز�ء  يانة  و�شِ �إد�رة  يف  �الإد�رة  �شركة  ُقدرة  �أو  فعالّية  �أو  كفاءة  عدم  �ملُوؤ�ّش�شة  ر�أت  �إذ�  �أ-  
�ملادة  )�أ( من  �لفقرة  �ملن�شو�س عليها يف  �لثالثة  �لفئة  �لعقارية من  �مل�شاريع  �ملُ�شرتكة يف 
�لعقار  �إد�رة  تتولى  بديلة  �إد�رة  �شركة  تعيي  للُموؤ�ّش�شة  يكون  فاإّنه  �لقانون،  هذ�  من   )18(

�ملُ�شرتك، على �أن تتولى �ملُوؤ�ّش�شة �تباع �الإجر�ء�ت �لتالية: 
�إطالع جلنة �ملاُلك على �ملُخالفات �ملُرتكبة من �شركة �الإد�رة وطلب ر�أيها يف ذلك.   .1

�إلى �شركة �الإد�رة يت�شّمن بيان �الأخطاء و�ملُمار�شات �ل�شلبّية �لتي  �إنذ�ر خّطي  توجيه    .2
يانة و�إ�شالح �الأجز�ء �ملُ�شرتكة، ول�شركة �الإد�رة �لرد على  تتبعها يف �إد�رة وت�شغيل و�شِ

هذ� �الإنذ�ر �خلّطي خالل )14( �أربعة ع�شر يومًا من تاريخ تبلُِّغها به.
�خلدمات  ببدل  �خلا�س  �حل�شاب  على  للتدقيق  قانوين  ح�شابات  تدقيق  مكتب  تعيي    .3

ق من مدى �لتز�م �شركة �الإد�رة مبيز�نّية بدل �خلدمات �ملُعتمدة من �ملُوؤ�ّش�شة. و�لتحقُّ
منح �شركة �الإد�رة ُمهلة لت�شليم �إد�رة �لعقار �ملُ�شرتك �إلى �شركة �الإد�رة �لبديلة خالل    .4
دور قر�ر �ملُوؤ�ّش�شة بتعيي �شركة �الإد�رة  ُمّدة ال تزيد على )30( ثالثي يومًا من تاريخ �شُ

�لبديلة.
�إذ� جنم عن �أعمال �شركة �الإد�رة �لتي مت ��شتبد�لها �إحلاق �شرر باأي من �ملُمتلكات يف �لعقار  ب-  
�ملُ�شرتك �أو �الأجز�ء �ملُ�شرتكة، فيتم حتميلها قيمة �إ�شالح هذ� �ل�شرر، على �أن يتم خ�شم 
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مان �مل�شريف �خلا�س بتلك �ل�شركة و�ملُ�شار �إليه يف �لفقرة )�أ( من �ملادة  هذه �لقيمة من �ل�شّ
)36( من هذ� �لقانون.

اإجراء تعديلت على العقار املُ�سرتك
املادة )٣٩(

�ملظهر �خلارجي  �أو  �لهيكل  على  تغيري�ت جوهرّية  �أو  تعديالت  �أي  �إجر�ء  لل�ّشاغل  يجوز  ال  �أ-  
للوحدة �أو �أي ُجزء من �لعقار �ملُ�شرتك، �إال بعد �حُل�شول على ُمو�فقة �ملُطّور �لرئي�س و�لد�ئرة 

ة، ومبا ال يِخل بت�شريعات �لبناء �ل�شارية يف �الإمارة. و�جلهة �ملُخت�شّ
رر  �ل�شّ �إ�شالح  م�شوؤولية  �ملادة  هذه  من  )�أ(  �لفقرة  حكم  ُيخالف  �لذي  �ل�شاغل  يتحّمل  ب-  
دها �ملُطّور �لرئي�س �أو  ة وبالطريقة �لتي ُيحدِّ �لّنا�ِشئ عن �لتغيري �أو �لتعديل على نفقته �خلا�شّ

�ملُوؤ�ّش�شة. 
رر وفقًا حلكم �لفقرة )ب( من هذه �ملادة، فاإّنه يكون  �إ�شالح �ل�شّ �إذ� تخلف �ل�شاغل عن  ج-  
نفقات  �ل�شاغل  وحتميل  �ل�شرر  هذ�  الإ�شالح  جهة  �أي  تكليف  �لرئي�س  �ملُطّور  �أو  للُموؤ�ّش�شة 

وتكاليف �الإ�شالح.
يوفه ��شتخد�م �الأجز�ء �ملُ�شرتكة فيما  مع ُمر�عاة �أحكام نظام �إد�رة �ملبنى، على �ل�ّشاغل و�شُ د-  
�أُِعّدت له وبالطريقة �لتي ال مت�س ُحقوق �الآخرين يف ��شتخد�م �الأجز�ء �ملُ�شرتكة �أو ُتوؤّدي �إلى 

�إزعاجهم �أو تعري�س �شالمتهم �أو �شالمة �لعقار �ملُ�شرتك للخطر.

م�سوؤولّية املُطّور
املادة )40(

مع ُمر�عاة �أحكام عقد �ملُقاولة �ملن�شو�س عليها يف �لقانون �الحتادي رقم )5( ل�شنة 1985  �أ-  
�ملُ�شار �إليه، ت�شتمر م�شوؤولّية �ملُطّور يف �إ�شالح �أو ت�شحيح �أي عيوب يف �الأجز�ء �لهيكلّية من 
�لعقار �ملُ�شرتك ملُّدة )10( ع�شر �شنو�ت تبد�أ �عتبارً� من تاريخ �حُل�شول على �شهادة �الإجناز 

للم�شروع �لعقاري �لذي قام بتطويره.
ملُّدة  �ملُ�شرتك  �لعقار  يف  �ملعيبة  �لرتكيبات  ��شتبد�ل  �أو  �إ�شالح  يف  �ملُطّور  م�شوؤولّية  ت�شتمر  ب-  
�مليكانيكّية  �الأعمال  �لرتكيبات  هذه  وت�شمل  للمالك،  �لوحدة  ت�شليم  تاريخ  من  و�حدة  �شنة 
حي وما يف ُحكِمها، ويف حال �متناع �ملالك  رف �ل�شِّ و�لكهربائّية و�لتمديد�ت �ل�شحّية و�ل�شّ
عن ��شتالم وحدته الأي �شبب، فُتح�شب تلك �لفرتة �عتبارً� من تاريخ �حُل�شول على �شهادة 

Issue 460 Pages.indd   28 9/17/19   12:14 PM



العدد )4٦0( - ال�سنة )٥٣( - 20 حمرم  1441هـ - املوافق 1٩ �سبتمرب  201٩م 2٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

�الإجناز للم�شروع �لعقاري �لذي قام �ملُطّور بتطويره.
ر  مع ُمر�عاة �أحكام �لفقرتي )�أ( و)ب( من هذه �ملادة، لي�س يف هذ� �لقانون ما مينع �أو ُيوؤثِّ ج-  

على �أي حقوق �أو �شمانات مكفولة للمالك مُبوجب �أي ت�شريع �آخر جتاه �ملُطّور. 
يقع باطاًل �أي �تفاق يتم بعد �لعمل بهذ� �لقانون، يت�شّمن �أي تعاُر�س مع ما ورد يف هذه �ملادة. د-  

التاأمني على العقار املُ�سرتك
املادة )41(

حال  يف  بناِئه  �إعادة  �أو  يانته  �شِ ل�شمان  �ملُ�شرتك  �لعقار  على  بالتاأمي  �الإد�رة  جهة  تلتزم  �أ-  
ِمه الأي �شبٍب من �الأ�شباب، على �أن تكون جهة �الإد�رة هي �ملُ�شتفيدة  �حرت�ِقه �أو هالِكه �أو تهدُّ

من هذ� �لتاأمي للغايات �ملُ�شار �إليها.
و�الإ�شابات  �الأ�شر�ر  عن  �مل�شوؤولّية  �شد  �ملُ�شرتك  �لعقار  على  بالتاأمي  �الإد�رة  جهة  تلتزم  ب-  

�جل�شدّية �لتي تلحق بال�ّشاغل �أو �لغري.
�شركة  مع  املرُبم  التاأمني  لعقد  وفقًا  املاُّلك  على  املُ�شتحّقة  التاأمني  اأق�شاط  احت�شاب  يتم  ج-  

�لتاأمي، و�شمن تكلفة بدل �خلدمات.

زاعات حل النِّ
املادة )42(

غريه  دون  �ملركز  يخت�س  �ل�شارية،  �لت�شريعات  مُبوجب  به  �ملنوطة  �الخت�شا�شات  �إلى  باالإ�شافة 
ز�عات و�خلالفات �ملُتعلِّقة باحُلقوق و�اللتز�مات �ملن�شو�س عليها يف  بالّنظر و�لف�شل يف كاّفة �لنِّ
�ملركز يف  بها لدى  �ملعمول  و�الإجر�ء�ت  للقو�عد  �ل�شادرة مبوجبه، وفقًا  و�لقر�ر�ت  �لقانون  هذ� 

هذ� �ل�شاأن.

�سوم الرُّ
املادة )4٣(

ت�شتويف �لد�ئرة نظري �إ�شد�ر �ملُو�فقات وتقدمي �خلدمات �ملُقّررة مُبوجب هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت 
�شوم �لتي ي�شُدر بتحديِدها قر�ر من رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي. �ل�شادرة مُبقت�شاه، �لرُّ
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الُعقوبات واجلزاءات الإدارّية
املادة )44(

مع عدم �الإخالل باأي ُعقوبة �أ�شد يُن�س عليها �أي ت�شريع �آخر، ُيعاقب ُكل من يرتكب �أّيًا من  �أ-  
ل ُمالفة الأحكام هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مُبوجبه بغر�مة مالّية  �الأفعال �لتي ُت�شكِّ
ال تزيد على )1٫000٫000( مليون درهم، وُت�شاعف قيمة �لغر�مة يف حال ُمعاودة �رتكاب 
�ملُخالفة ذ�تها خالل �شنة و�حدة من تاريخ �رتكاب �ملُخالفة �ل�ّشابقة لها، ومبا ال يزيد على 

)2٫000٫000( مليوين درهم.
ل ُمالفة الأحكام هذ� �لقانون و�لغر�مات �ملالّية �ملُقّررة على ُكلٍّ منها  حُتّدد �الأفعال �لتي ُت�شكِّ ب-  

مُبوجب قر�ر ي�شُدر يف هذ� �ل�شاأن عن رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.

ال�سبطّية الق�سائّية
املادة )4٥(

تكون لالأ�شخا�س �لذين ي�شُدر بت�شِميِتهم قر�ر من �ملُدير �لعام �شفة �ل�شبطّية �لق�شائّية يف �إثبات 
لُهم يف  ويكون  مُبوجبه،  �ل�شادرة  و�لقر�ر�ت  �لقانون  الأحكام هذ�  باملُخالفة  ُترتكب  �لتي  �الأفعال 
بط �لالزمة، و�ال�شتعانة باجلهات �حُلكومّية �ملعنّية يف �الإمارة، مبا  �شبيل ذلك حترير حما�شر �ل�شّ

رطة. يف ذلك �أفر�د �ل�شُّ

التظلُّم 
املادة )4٦(

ه مُبوجب هذ�  �تُِّخذ بحقِّ �إجر�ء  �أو  �أي قر�ر  ِلُكل ذي م�شلحة �لتظلُّم خّطيًا لدى �ملُدير �لعام من 
�أو  بالقر�ر  �إخطاره  تاريخ  من  يومًا  ثالثي   )30( خالل  مُبقت�شاه،  �ل�شادرة  و�لقر�ر�ت  �لقانون 
تاريخ تقدميه من  يومًا من  �لتظلُّم خالل )30( ثالثي  �لبت يف هذ�  ويتم  �ملُتظّلم منه،  �الإجر�ء 
لها �ملُدير �لعام لهذه �لغاية، ويكون �لقر�ر �ل�شادر يف هذ� �لتظلُّم نهائّيًا، وذلك دون  قبل جلنة ُي�شكِّ

�الإخالل بحق �ملُتظلِّم يف �للجوء �إلى �ملركز القت�شاء حّقه.

اأيلولة الإيرادات
املادة )47(

و�لقر�ر�ت  �لقانون  هذ�  �أحكام  مُبوجب  ��شتيفاوؤها  يتم  �لتي  و�لغر�مات  �شوم  �لرُّ ح�شيلة  توؤول 
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�ل�شادرة مُبقت�شاه حل�شاب �خلز�نة �لعاّمة للُحكومة.

توفيق الأو�ساع
املادة )48(

على جميع �ملُطّورين و�شركات �الإد�رة وجمعّيات �ملاُلك توفيق �أو�شاعها مبا يّتفق و�أحكام هذ�  �أ-  
�لقانون، خالل )6( �شتة �أ�شهر من تاريخ �لعمل به، ويجوز للُمدير �لعام متديد هذه �ملُهلة ملُّدة 

مُماِثلة عند �القت�شاء. 
�لعمل  قبل  �إبر�مها  �لتي مت  و�ملالك  �ملُطّور  �ملرُبمة بي  بالُعقود  �لقانون  �أحكام هذ�  تِخل  ال  ب-  
به، وكذلك نظام �ملُجّمع �الأ�شا�س �ملُعتمد من �ملُوؤ�ّش�شة و�ملُودع لديها، وذلك با�شتثناء ت�شكيل 

جمعّيات �ملاُلك.

حلول جهة الإدارة حمل جمعّية املُلك
املادة )4٩(

حتل جهة �الإد�رة حمل جمعّية �ملاُلك يف �حُلقوق و�اللتز�مات �لتي ن�شاأت قبل �لعمل باأحكام هذ� 
�لقانون.

اإ�سدار القرارات التنفيذّية
املادة )٥0(

�لر�شمّية  �جلريدة  وُتن�شر يف  �لقانون،  هذ�  �أحكام  لتنفيذ  �لالزمة  �لقر�ر�ت  �لعام  �ملُدير  ُي�شِدر 
للُحكومة.

الإلغاءات
املادة )٥1(

ُيلغى �لقانون رقم )27( ل�شنة 2007 �ملُ�شار �إليه، كما ُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع �آخر �إلى  �أ-  
�ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون. 

ادرة تنفيذً� للقانون رقم )27( ل�شنة 2007  ي�شتمر �لعمل باللو�ئح و�الأنظمة و�لقر�ر�ت �ل�شّ ب-  
دور  �شُ حي  �إلى  وذلك  �لقانون،  هذ�  و�أحكام  فيه  تتعار�س  ال  �لذي  �ملدى  �إلى  �إليه،  �ملُ�شار 

�للو�ئح و�الأنظمة و�لقر�ر�ت �لتي حتل حمّلها.
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الّن�سر وال�ّسريان
املادة )٥2(

ُين�شر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�شمّية، وُيعمل به بعد )60( �شتي يومًا من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 4 �شبتمرب 2019 م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 حمرم 1441 هـ
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