
 والبنايات االستثمارية م بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية8008( لسنة 8مرسوم أميري رقم )

 م8008( لسنة 8مرسوم أميري رقم )

 ارية بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العق

 والبنايات االستثمارية 

  

 نـحن، حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس األعلى، حاكم إمارة عجمان،

 …من دستور الدولة 211و  212و  211و  221و  12و  11و  12على أحكام المواد  بعد االطالع -

( بإصدار قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتعديالته... وعلىى 5القانون االتحادي رقم ) واالطالع على -

 بإصدار قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 2992( لسنة 21القانون االتحادي رقم )

بشىنن ععىادة تنمىيم دا ىرة األرااىم واألمىالج اىم عجمىان وعلىى  1111( لسىنة 5المرسوم األميىري رقىم ) وبعد االطالع على -

بشنن ععادة تنميم دا رة البلدية والتخطيط ام عجمان وعلىى المرسىوم األميىري رقىم  1111( لسنة 21المرسوم األميري رقم )

 1115( لسىنة 22م )بشنن المؤسسة العامة للعقارات االستثمارية ام عجمان والمعدل بالمرسوم األميري رقى 1111( لسنة 5)

 كتساب ملكية األراام والعقارات وتسجيلها بإمارة عجمان.االصادر بشنن  1111( لسنة    وعلى المرسوم األميري رقم )

اىم عجمىان   علينىا ر ىيد دا ىرة األرااىم واألمىالج ور ىيد دا ىرة البلديىة والتخطىيط  التوصيات التم عراىها واستناداً على

ر مرسىىوم أميىىري لتنمىىيم الملكيىىة اىىم المشىىروعات العقاريىىة والبنايىىات االسىىتثمارية  ات الوحىىدات بشىىنن الحا ىىة الماسىىة إلصىىدا

العقارية المتعددة، والتم تكاثرت ععدادها خىالل السىنوات القليلىة المااىية نتيجىة التطىور العمرانىم الممىطرد يومىا  بعىد يىوم اىم 

رين للمشىروعات العقاريىىة اىم اإلمىىارة والمشىترين ل رااىىم اإلمىارة، وعلىى و ىىه الخصىون، لتنمىىيم العالقىة ايمىىا بىين المطىىو

والبنايات االستثمارية والوحدات العقارية المتنوعة التم تتممنها المشروعات العقارية المذكورة باإلاااة لتنميم العالقىات التىم 



فىاعهم بىالمرااق العامىة واألمىاكن األخىر  تنشن حكما  ايما بين أولئك المشترين أنفسهم ايما يتعلق بملكيتهم لوحداتهم العقاريىة وانت

 المعدة لالستعمال المشترج ام المشروع العقاري المعنم أو ام البناية االستثمارية المعنية.

 ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة.

 :قررنا إصدار المرسوم األميري اآلتي نصه

  

 (1المادة )

 اسم المرسوم وبدء العمل به

بشوأن تنظويم الملكيوة المشوتركة فوي المشوروعات العقاريوة  8008( لسونة 8"المرسووم األميوري رقوم )يسمى هذا المرسىوم 

 ويعمل به اعتبارا  من تاريخ التوقيع عليه.والبنايات االستثمارية" 

 (8المادة )

 تعاريف وتفاسير

تكون للكلمات والعبارات أدناه المعانم الواردة قرين كل منها ألغراض هذا المرسوم، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، 

 :أدناه على النحو اآلتم

  

 يقصد بها دولة اإلمارات العربية المتحدة.:                "الدولة"

 حاكم عمارة عجمان. يقصد به:                "الحاكم"

 .يقصد به ر يد دا رة األراام واألمالج ام عجمان"رئيس دائرة األراضي": 



 يقصد بها دا رة األراام واألمالج ام عجمان.:     "دائرة األراضي"

 يقصد به ر يد دا رة البلدية والتخطيط ام عجمان.:       "رئيس البلدية"

 عجمان.  يقصد بها دا رة البلدية والتخطيط ام:               "البلدية"

يقصد به مىدير عىام دا ىرة األرااىم ويشىمل أي فىخص مفىوض تفويمىا  صىحيحا  لينىوب عىن المىدير :       ام" "المدير الع

 العام.

 ( من هذا المرسوم.1: يقصد بها اللجنة المنشنة بمو ب أحكام المادة ) "لجنة المشروعات العقارية"

ويشىىمل أي فىىخص مفىىوض تفويمىىا  صىىحيحا  يقصىىد بىىه مسىىجل األرااىىم المعىىين بىىدا رة األرااىىم :              "المسووجل"

 لينوب عن المسجل.

يقصد بىه السىجل الىذي تعىده دا ىرة األرااىم خصيصىا  لقيىد المشىروعات العقاريىة والبنايىات  "سجل المشروعات العقارية":

 ( من هذا المرسوم.21االستثمارية ايه واقا  ألحكام المادة )

يتكون من مجموعة أراام خالية و/ أو بنايات استثمارية أو  يقصد به أي مشروع عمرانم  :     "مشروع عقاري"

وحدات عقارية أخر   ات تصميمات أو رسومات محددة، كال  على حده، )مع أ زاء مشتركة، 

بداخل المشروع العقاري المعنم، مخصصة لالستعمال المشترج( تمت الموااقة عليها من 

 ميعا  امن مشروع عقاري واحد لد  دا رة البلدية ويرغب المطور العقاري المعنم ام قيدها 

األراام، واقا  ألحكام هذا المرسوم، ومن ثم تشييدها وبيعها للغير كوحدات عقارية امن 

المشروع العقاري المعنم أو عيجارها بعقد عيجار حكري طويل األمد سواء  بنكملها أو بنمام 

 التجز ة امن المشروع العقاري المعنم.

أي بناية سكنية أو تجارية أو لغرض آخر مماثل تتكون من مجموعة وحدات عقارية   يقصد بها  :  "بناية إستثمارية"

)مفرزة ام فكل فقق أو غرف أو عستديوهات أو مكاتب أو محال تجارية(، كال  على حده، )مع 



مشتركة مخصصة لالستعمال المشترج( تمت الموااقة على تصميمها من البلدية  أ زاء 

المطور العقاري المعنم ام قيدها كبناية استثمارية لد  دا رة األراام، واقا  ألحكام ويرغب 

وبيعها أو بيع وحداتها العقارية للغير أو عيجارها بعقد عيجار   هذا المرسوم، ومن ثم تشييدها

حكري طويل األمد، سواء  بنكملها أو عن طريق التجز ة، وسواء  أكانت تلك البناية االستثمارية 

منفردة أو كانت ام البداية أراا  خالية امن مشروع عقاري وتم فراؤها لتطويرها من قبل 

 مشتريها بمعزل عن المطور العقاري الر يسم للمشروع العقاري المعنم.

يقصد بها ايما يتعلق بالمشروع العقاري أي أرض خالية أو مجمع تجاري أو محل تجاري أو اندق أو  :      "وحدة عقارية"

ال أو فاليه أو مكان ترايه أو مبنى مستقل آخر )امن نطاق المشروع العقاري المعنم( اي

ويقصد بها ايما يتعلق بالبنايات االستثمارية أي فقة أو عستديو أو مكتب أو محل تجاري أو 

وحدة عقارية أخر  مفرزة )امن البناية االستثمارية المعنية( يقوم المطور العقاري المعنم 

غرض بيعها للغير أو عيجارها بعقد عيجار حكري طويل األمد، واقا  ألحكام هذا بتشييدها ب

 المرسوم.

يقصد به أي فخص طبيعم أو فركة تجارية أو مؤسسة عامة مرخص لها من الحاكم، أو من ينوب  :      "مطور عقاري"

سوم، وتشمل عنه، للقيام بتطوير وتشييد مشروع عقاري ام عمارة عجمان واقا  ألحكام هذا المر

العبارة أي مطور ارعم متعاقد مع المطور العقاري الر يسم للمشروع المعنم ويقوم مقامه 

بالنسبة ألي  زء من عملية تطوير المشروع العقاري المعنم. ويقصد بالعبارة أيما  مطور أي 

 بناية استثمارية ام كل ما يتعلق بتطويرها وتشييدها وبيع وحداتها العقارية.

يقصد به أي فخص طبيعم أو اعتباري يتم تسجيله ام سجل المشروعات العقارية كمالك :         وحدة العقارية""مالك ال

قانونم، أو كمستن ر حكري، للوحدة العقارية المسجلة ام عسمه، وتشمل العبارة المطور 

 العقاري بالنسبة للوحدات العقارية التم لم يتم بيعها.



الحساب المصرام الخان بالمشروع العقاري، أو بالبناية االستثمارية المشار عليه ام المادة : يقصد به    "حساب الضمان"

()د( من هذا المرسوم والذي يفتحه المطور العقاري لدي مصرف معتمد من الدا رة 5)22

بغرض أن تودع ايه  ميع المبالغ المداوعة من المشترين لوحدات عقارية على الخارطة، أو 

ميع المبالغ المقدمة من الممولين للمشروع العقاري المعنم أو للبناية بخالف  لك، و 

االستثمارية المعنية بهدف صراها حصريا ألغراض تشييد وعنجاز المشروع العقاري المعنم 

 أو البناية االستثمارية المعنية قبل سداد الرصيد المتبقم للمطور العقاري المعنم.

 ا رة األراام إلدارة حساب الممانلمصرف المعتمد من د: يقصد به ا        "أمين الحساب"

يقصد به المالك المسجل، أو المستن ر الحكري، للبناية االستثمارية المعنية، وتشمل العبارة  :    "مالك البناية االستثمارية"

االستثمارية والوحدات العقارية المطور العقاري للمشروع العقاري المعنم بالنسبة للبنايات 

 المستقلة ام  لك المشروع العقاري التم لم يتم بيعها. 

يقصد به أي مستن ر بعقد عيجار حكري طويل األمد يخوله حق حيازة أي أرض وعقامة وحدة أو "المستأجر الحكري" : 

كما لو كان وحدات عقارية عليها، واالنتفاع بها والتصرف ايها خالل مدة اإليجار الحكري، 

مالكا  قانونيا  لها. ويكون للمستن ر الحكري للوحدة العقارية خالل مدة عيجاره الحكري لها نفد 

 حقوق مالك الوحدة العقارية بالنسبة لوحدته العقارية.

 يقصد بها أي منطقة معينة ام مدينة عجمان، أو مممنة ام منطقة حرة ام اإلمارة، أو ام مشروع :   "منطقة عقارية"

عقاري، ويشترط أن تكون تلك المنطقة العقارية مؤلفة من مجموعة من البنايات االستثمارية 

ومحددة بشوارع ر يسية أو ارعية ولها اسم معتمد و/أو رقم مستقل و/أو معالم ثابتة ووااحة 

 امن خريطة المدينة الر يسية أو امن خريطة اإلمارة المعتمدة لد  البلدية.

من هذا المرسوم ايما بين مالكم  29يقصد بها الجمعية التم تتنلف حكما  بمو ب أحكام المادة  :   "جمعية المالكين"

الوحدات العقارية ام البناية االستثمارية المعنية أو ايما بين مالكم البنايات االستثمارية 

 والوحدات العقارية المستقلة ام المشروع العقاري المعنم، بحسب الحال.



يقصد بها النمام األساسم لجمعية المالكين ام أي بناية استثمارية والذي يجب أن   لجمعية المالكين" :اسي "النظام األس

تتممن أحكامه، على و ه الخصون، الشروط الواردة ام النمو ج الوارد ام الجدول )أ( 

 المراق مع هذا المرسوم.

تصرف قىانونم آخىر، أيىا  كىان نوعىه، ينشىق أي حقىوق قانونيىة يقصد به بيع أو فراء أو تنازل أو أي :              "تصرف"

الوحىدة العقاريىة  اىم وقىت التصىرف المعنىم، علىى  ديدة أو يؤثر ام الحقىوق القانونيىة القا مىة،

المعنيىىة، أو علىىى البنايىىة االسىىىتثمارية المعنيىىة، أو علىىى األرض القا مىىىة عليهىىا، ويكىىون للفعىىىل 

 "يتصرف" معنى مماثل.

يقصد به انتقال ملكيىة البنايىة االسىتثمارية المعنيىة أو   ايما يتعلق بني بناية استثمارية أو وحدة عقارية،قال" : "نقل" أو "إنت

الوحدة العقارية المعنية من فخص آلخر عن طريق اإلرث أو تبعا  ألي تصرف قانونم أو بنمر 

 قما م من المحكمة.

 يقصد بها أي محكمة مختصة ام الدولة ، أيا  كانت در تها.:             "المحكمة"

تشمل أي وثيقة أو حكم أو أمر محكمة أو عقد أو اتفاقيىة أو أي مسىتند آخىر يتطلىب تسىجيال  اىم سىجل :                  "سند"

 المشروعات العقارية أو يكون قابال  لذلك التسجيل بمقتمى أحكام هذا المرسوم.

يقصد به مقرر بمقتمى أحكام هذا المرسوم أو بمقتمى أي لوا ح تصىدر واقىا  ألحكامىه أو بمقتمىى :                 "مقرر"

أي أمر يصدره ر يد دا ىرة األرااىم أو ر ىيد البلديىة أو المىدير العىام أو المسىجل ، كىال  ايمىا 

 يخصه، بمو ب الصالحيات المنوطة به بمو ب أحكام هذا المرسوم .

 (3)المادة 

  حق تملك األراضي والوحدات العقارية



( أدنىىاه، يقتصىىر حىىق تملىىك األرااىىم والبنايىىات االسىىتثمارية والوحىىدات العقاريىىة المتنوعىىة 1)2( مىىع مراعىىاة أحكىىام المىىادة 2)2

لهىىم اىىم اإلمىىارة علىىى مىىواطنم الدولىىة ومىىواطنم دول مجلىىد التعىىاون الخليجىىم وعلىىى الشىىركات والهيئىىات المملوكىىة   ايهىىا

 بالكامل وعلى فركات المساهمة العامة المنشنة ام الدولة والمؤسسات والهيئات العامة المنشنة ام اإلمارة.

( أعاله يجوز، وبموااقة الحاكم، واىم أي منطقىة عقاريىة، أو اىم أي منطقىة حىرة، يحىددها 2)2( بالرغم مما ورد ام المادة 1)2

( أعىاله، حىق تملىك أي بنايىة اسىتثمارية اىم 2)2ير المىذكورين اىم المىادة الحاكم ام اإلمارة، منح أي فخص أ نبم، من غ

مشىىروع عقىىاري أو وحىىدة عقاريىىة اىىم بنايىىة اسىىتثمارية ملكيىىة مطلقىىة وحىىرة غيىىر مقيىىدة بىىزمن، أو منحىىه حىىق االنتفىىاع بهىىا 

ما قىد يراهىا الحىاكم كمستن ر حكري لها بمو ب عقد عيجىار طويىل األمىد يمىل سىاريا  لتلىك المىدة وواقىا  لتلىك الشىروط حسىب

 مال مة.

( بالنسبة ألي مشروع عقاري أو بناية اسىتثمارية، اعند ىذ يحىق 1)2( ام حالة صدور قرار من الحاكم بمو ب أحكام المادة 2)2

لكىل فىخص، سىىواء  أكىان مواطنىا  أو غيىىر مىواطن، أن يتملىك بنايىىة اسىتثمارية أو أكثىر اىىم المشىروع العقىاري المعنىىم، أو أن 

قا واحدا  أو أكثر أو وحىدة عقاريىة واحىده أو أكثىر اىم أي بنايىة اسىتثمارية، بشىرط مراعىاة األحكىام الىواردة اىم هىذا يتملك طاب

 المرسوم وأحكام القوانين والسياسات العامة السارية بشنن عقامة األ انب ام الدولة.

 (4المادة )

  لجنة المشروعات العقارية

( مىن هىذا 1)1سمى "لجنة المشروعات العقارية" لممارسة الصالحيات المذكورة ام المادة ( تنشن بمو ب هذه المادة لجنة ت2)1

ويتم تشكيل تلك اللجنة من ر يد دا رة األرااىم ور ىيد البلديىة وأعمىاء آخىرين يىتم عختيىارهم بقىرار خطىم   المرسوم

 يصدره الحاكم. ويجوز 

ر أو استشىاري أو موفىف انىىم لالسىتئناي برأيىىه اىم أي مسىىنلة للجنىة المشىروعات العقاريىىة أن تىدعو لحمىىور  لسىاتها أي خبيىى

 مطروحة أمام اللجنة.

 ( تختص لجنة المشروعات العقارية، وعلى و ه الخصون، بما ينتم:1)1



نمر الطلبات التم تقىدم لهىا مىن الىراغبين اىم تطىوير وتشىييد المشىروعات العقاريىة والبنايىات االسىتثمارية اىم اإلمىارة   أ( )

 صيات المال مة بشننها للحاكم.وراع التو

راع التوصيات للحاكم بشنن تحديد أي منطقة عقارية أو عنشاء أي منطقة حرة يجوز تنفيذ مشروعات عقارية أو عقامىة ب(  )

 بنايات استثمارية ايها.

 واع النمم والقواعد العامة لتطوير المشروعات العقارية وتشييد البنايات االستثمارية ام اإلمارة.  ج( )

واع السياسىات التشىجيعية وخطىة العمىل االسىتراتيجيه السىتقطاب االسىتثمارات المحليىة واأل نبيىة اىم مجىال تطىوير   د( )

 وتنفيذ المشروعات العقارية ام اإلمارة.

للحىاكم بشىنن مشىروعات التطىوير العقىاري التىم تكىون حكومىة اإلمىارة أو أي   اىع التوصىيات المناسىبةعبداء الرأي ور  ه( )

 دا رة محلية أو هيئة أو مؤسسة عامة ام اإلمارة طراا  ايها.

التو يه بإعداد الدراسىات والبحىوث العلميىة اىم مجىال االسىتثمارات العقاريىة اىم اإلمىارة بهىدف بنىاء قاعىدة معلومىات   و( )

 ساسية ووااية إلتاحتها للراغبين ام االستثمار ام مجال تطوير المشروعات العقارية ام اإلمارة.أ

  

    ( تكون ا تماعات اللجنة وكيفية اتخا  القرارات والتوصيات ايها واقا  لما تقرره اللجنة من وقت آلخر.2)1

 (5المادة )

  ةترخيص تطوير المشروعات العقارية والبنايات االستثماري

من هذا المرسوم، يجب على أي فىخص يرغىب اىم تطىوير أي مشىروع عقىاري أو بنايىة اسىتثمارية،  1مع مراعاة أحكام المادة 

اعهىا بالمعنى الوارد ام هذا المرسوم، الحصول مسبقا  على ترخيص بذلك من الحاكم يصدره بناء  على قراره أو تبعا  لتوصىية تر

 له لجنة المشروعات العقارية.



 (6المادة )

  طلب الترخيص ومرفقاته 

يقدم طلب الترخيص لتطوير وتشييد مشىروع عقىاري أو أي بنايىة اسىتثمارية اىم اإلمىارة للجنىة المشىروعات العقاريىة علىى 

االسىىتمارة المقىىررة ومصىىحوبة  بالبيانىىات والمسىىتندات المىىذكورة اىىم تلىىك االسىىتمارة أو التىىم تطلبهىىا اللجنىىة المىىذكورة بشىىنن 

 ع العقاري المعنم أو البناية االستثمارية المعنية.المشرو

 (7المادة )

 البت في طلبات الترخيص 

( تصدر لجنة المشروعات العقارية قراراتها ام الطلبات المقدمة لها ام فكل توصيات تراعهىا للحىاكم، واىم حىال التوصىية 2)7

البناية االستثمارية المعنية ايجب أن تشمل توصيات اللجنة الشروط المال مة التىم بترخيص المشروع العقاري المعنم أو 

 يصدر بها الترخيص، ام كل حالة على حده.

( أو رامىها أو تعىديلها أو عاىااة أي فىروط غيىر 2)7( يجوز للحىاكم قبىول توصىيات اللجنىة المراوعىة لىه بمو ىب المىادة 1)7

د يراه مال ما ، بالنسبة للمشروع العقىاري المعنىم أو بالنسىبة للبنايىة االسىتثمارية مممنة ام التوصية المعنية، بحسب ما ق

 المعنية.

 (8المادة )

 استثناء 

( مىن هىذا المرسىوم المشىروعات العقاريىة والبنايىات االسىتثمارية التىم تنفىذها حكومىة 7( و )1( و )5ال تخمع لشروط المىواد )

و مؤسسات أخر  بمو ب اتفاقيىات مبرمىه اىم المااىم أو تبىرم بعىد تىاريخ نفىا  هىذا عجمان بنفسها أو بالمشاركة مع فركات أ

 المرسوم مع حكومة عجمان. و يشترط أن يصدر االستثناء خطيا  من الحاكم وبالشكل الذي يراه الحاكم.



 (9المادة )

  قيد المشروع العقاري أو البناية االستثمارية في سجل المشروعات العقارية 

( أعىاله، أن يقىدم طلبىا  1)7ى المطور العقاري المعنم بعد استالمه الترخيص الذي يصىدره الحىاكم، تبعىا  ألحكىام المىادة يجب عل 

لدا رة األراام لقيد المشروع العقاري المعنىم أو البنايىة االسىتثمارية المعنيىة، بحسىب الحىال، اىم سىجل المشىروعات العقاريىة. 

شروع عقاري أو بناية اسىتثمارية أو اإلعىالن اىم وسىا ل اإلعىالم المحليىة أو الخار يىة وال يجوز ألي فخص البدء ام تطوير م

أو المشىىىاركة اىىىم المعىىىارض المحليىىىة أو الخار يىىىة للتىىىروية لبيىىىع وحىىىدات عقاريىىىة اىىىم المشىىىروع العقىىىاري المعنىىىم أو البنايىىىة 

 ستثمارية المعنية ام سجل المشروعات العقارية.االستثمارية المعنية عال اقط بعد قيد المشروع العقاري المعنم أو البناية اال

 (10المادة )

  سجل المشروعات العقارية 

( على المسجل تخصيص سجل خان بالشىكل المقىرر يسىمى "سىجل المشىروعات العقاريىة" تقيىد ايىه خطيىا  أو اليكترونيىا  2)21

االسىىتثمارية المرخصىة بمو ىىب أحكىىام هىذا المرسىىوم وأسىىماء مىىالكم أسىماء وبيانىىات المشىىروعات العقاريىة والبنايىىات 

 الوحدات العقارية 

والمستن رين الحكىريين لهىا وأرقىام وحىداتهم العقاريىة وأوصىااها والتصىراات التىم تىتم بشىنن انتقىال ملكيتهىا، مىن وقىت           

 لسجل المذكور.آلخر، باإلاااة ألي بيانات عاااية حسبما ير  المسجل أهمية قيدها ام ا

( على ر يد دا رة األراام أن يصدر، خالل فهرين من تىاريخ نفىا  هىذا المرسىوم، ال حىة لتنمىيم ع ىراءات ومسىوغات 1)21

 القيد ام سجل المشروعات العقارية. 

ي ( يحفظ سجل المشروعات العقارية بداخل دا رة األراام ويحمىر نقلىه الىى خىارج دا ىرة األرااىم، علىى أنىه يجىوز أل2)21

 ي مصلحة وألي فخص  ي صفة قانونية الحصول على مستخرج أو صورة او ية من البيانات المقيىدة اىم السىجل 

 واقا  ل صول المرعية وبعد داع الرسوم المقررة.



 (11المادة )

 متطلبات طلب القيد في السجل 

األرااىىم علىىى االسىىتمارة المقىىررة وتراىىق بىىه يقىىدم طلىىب قيىىد المشىىروع العقىىاري أو البنايىىة االسىىتثمارية اىىم السىىجل علىىى دا ىىرة 

 المستندات اآلتية:

سند ملكية أو محرر رسىمم آخىر معتمىد مىن الىدا رة يثبىت أن األرض التىم سىيقام عليهىا المشىروع أو سىتقام عليهىا       (2)

قىىا  للقىىوانين البنايىىة االسىىتثمارية مملوكىىة لمقىىدم الطلىىب أو أن لىىه حىىق التصىىرف ايهىىا، عينيىىا  ومنفعىىة واسىىتغالال ، وا

 السارية ام اإلمارة 

المخططات الهندسية النها ية للوحدات العقارية واأل زاء المشتركة التم يتكون منها المشىروع العقىاري المعنىم أو       (1)

 تلك التم تتممنها البناية االستثمارية المعنية.

ليىىىة لتشىىىييد المشىىىروع العقىىىاري أو البنايىىىة بيىىان مىىىالم مصىىىدق مىىىن مىىىدقق حسىىىابات معتمىىىد يواىىىح التكلفىىىة اإل ما      (2)

االسىتثمارية وتفاصىيل تلىك التكلفىة وتفاصىىيل المىوارد الماليىة التىم سىيعتمد عليهىىا مقىدم الطلىب لمقابلىة تلىك التكلفىىة 

المالية بما ام  لك أسعار بيىع الوحىدات العقاريىة، بننواعهىا المختلفىة، وبرنىامة التىداق المىالم المتوقىع مىن داعىات 

 الوحدات العقارية. ثمن فراء

البرنامة الزمنم لتنفيذ المشروع فامال  التواريخ التقريبيىة لتسىليم المشىترين للوحىدات العقاريىة التىم قىاموا بشىرا ها       (1)

 من المطور العقاري.

علىى المشىتري والتىاريخ نمو ج عقد بيع يتممن فروط بيع الوحدات العقارية ومقدار وتواريخ الداعات المسىتحقة       (5)

و ىىزاءات تىىنخير تسىىليمها و لىىك   المتوقىىع لتسىىليم  ميىىع الوحىىدات العقاريىىة أو أي مجموعىىة أو مجموعىىات منهىىا

 العتماد  لك النمو ج من قبل دا رة األراام والبلدية حسب األصول وبعد سداد الرسوم المقررة. 



خىىان بالمشىىروع المعنىىم أو البنايىىة االسىىتثمارية المعنيىىة، طلىىب علىىى االسىىتمارة المقىىررة لفىىتح حسىىاب المىىمان ال     (1)

 ويشترط أن تكون تلك االستمارة مصحوبة بتعهد خطم من المطور العقاري يؤكد ايه صراحة:

البنايىىة االسىىتثمارية المعنيىىة )أ( التزامىىه بإيىىداع مبلىىغ أي قىىرض يحصىىل عليىىه لتمويىىل المشىىروع العقىىاري المعنىىم أو 

 باإلاااة لجميع مبالغ األقساط التم سيداعها المشترون للوحدات العقارية ام حساب الممان؛ 

)ب( أنه سيقوم باسىتغالل كااىه المسىحوبات مىن  لىك الحسىاب حصىريا  ألغىراض تنفيىذ و عنجىاز المشىروع العقىاري 

قىىىرض الىىىذي تىىىم رهىىىن األرض و/أو البنايىىىة االسىىىتثمارية أو المعنىىم أو البنايىىىة االسىىىتثمارية المعنيىىىة ولسىىىداد ال

 المشروع العقاري القا م عليها تنمينا  لسداده.

)ج(التزامه، ام حالة قيامه برهن األرض لصالح أي مصرف أو  هة تمويل أخر  أن يقوم بتسليم الوحىدة العقاريىة 

ي رهونىات أو أعبىاء ماليىه لصىالح أي طىرف المعنية لمشتريها، عند اسىتالمه لثمنهىا بالكامىل، خاليىة كليىا مىن أ

 ثالث.

)د(التزامه بتزويد دا رة األراام بنسخة أصلية أو طبىق األصىل مىن اتفاقيىة حسىاب المىمان المبرمىة بىين المطىور 

العقاري المعنم ومصرف مرخص ام الدولة )بصفته أمين الحساب المذكور( ويجب أن تتمىمن تلىك االتفاقيىة 

 اب المعنم على :صراحة موااقة أمين الحس

( تزويد دا رة األرااىم بكشىواات دوريىة بىاإليرادات والمىداوعات مىن حسىاب المىمان وبىني بيانىات أو أوالً )

 دا رة األراام، ام أي وقت.  معلومات حسبما قد تطلبها

( حق دا رة األراام اىم راىض اعتمىاد سىحب أي مبلىغ مىن حسىاب المىمان أو عيقىاف صىراه اىم حالىة ثانياً )

تؤدي لعدم عكمال المشروع العقاري المعنم أو البناية االستثمارية   ي فروف طار ة يحتمل أنحدوث أ

المعنية بجانب حق دا رة األراام ام علزام أمين الحساب بني تدابير حسبما قد تراهىا الزمىة للمحاامىة 

تثمارية المعنيىة، على حقوق المشترين وبما يممن؛ عما عكمال المشروع العقاري المعنم، أو البناية االس

 أو ععادة  ميع المبالغ التم تسلمها المطور العقاري من أولئك المشترين. 



% مىىن القيمىة الكليىىة لتكلفىىة تشىىييد المشىروع العقىىاري المعنىىم أو البنايىىة االسىىتثمارية 5( أن يحتجىىز نسىىبة ثالثواً )

نىىع عىىن صىىرف النسىىبة المعنيىىة اىىم وقىىت عصىىدار البلديىىة لشىىهادة عنجىىاز المشىىروع أو البنايىىة وأن يمت

المحجوزة المذكورة الىى المطىور العقىاري عال بعىد عنقمىاء سىنة كاملىة مىن تىاريخ عصىدار فىهادة عنجىاز 

المشروع أو البنايىة االسىتثمارية أو الىى حىين اسىتالمه لرسىالة خطيىة مىن المىدير العىام يوااىق ايهىا علىى 

 صرف النسبة المذكورة للمطور العقاري المعنم.

وم باإلعالن ام وسا ل اإلعالم المختلفة عن بيع الوحدات العقارية أو بالتعاقد على بيعهىا أو المشىاركة )هـ(بننه لن يق

ام المعارض المحلية أو الخار ية لتروية بيع الوحىدات العقاريىة اىم مشىروعه العقىاري أو بنايتىه االسىتثمارية 

 عالن المعنم.على الخارطة قبل أخذ موااقة دا رة األراام الخطية على عصدار اإل

)و(انه سيقوم اقط باستعمال نمو ج عقد البيع المعتمد من دا رة األراام عند بيعه للوحدات العقاريىة اىم المشىروع 

 العقاري المعنم أو ام البناية االستثمارية المعنية.

 (18المادة )

 نظام قيد المشروع العقاري في سجل المشروعات العقارية

يجب على المسجل عند قيامىه بقيىد مشىروع عقىاري اىم سىجل المشىروعات العقاريىة أن يعطىم للمشىروع العقىاري المعنىم اسىما  

 معينا  ومن ثم يقوم :

 )أ( بتخصيص صفحة عينية  ديدة ام سجل المشروعات العقارية بإسم المشروع العقاري المعنم؛ 

 دا رة األراام؛ )ب( بفتح ملف خان باسم  لك المشروع يحتفظ به ام 

)ج( تكملىىة ع ىىراءات القيىىد علىىى النحىىو المقىىرر وعصىىدار فىىهادة بقيىىد المشىىروع العقىىاري المعنىىم اىىم سىىجل المشىىروعات 

 العقارية؛



)د( بتعىىديل البيانىىات األصىىلية المبينىىة اىىم سىىجل األرااىىم بشىىنن قطعىىة األرض أو قطىىع األرااىىم التىىم سىىيقام عليهىىا 

رة خطيىىة اىىم سىىجل األرااىىم تصىىبح بمقتمىىاها قطعىىة األرض أو قطىىع المشىىروع العقىىاري و لىىك بإدخىىال تنفىىي

األراام التم سيقام عليها المشروع العقاري المعنم مملوكة ملكية مشتركة وخااعة لالستعمال المشترج مىن قبىل 

  ميع مالكم الوحدات العقارية، بمختلف أنواعها، التم يتممنها المشروع العقاري المعنم.

ك قطعة األرض أو مالكم قطع األراام، بحسب الحال، وتسجيل اسم مقدم الطلب كمطور عقاري )هـ( بتعديل صفة مال

 للمشروع العقاري المعنم.

)و( أن ينمر الجهة المختصة بإعداد خارطة تتممن بيانات الوحدات العقارية التم يتكون منها المشروع العقاري المعنىم 

الخارطىة بعىد سىداد الرسىوم المقىررة. ويحىتفظ بالنسىخة األصىلية وأن يسلم المطور العقىاري المعنىم نسىخة مىن تلىك 

الثانية من الخارطة المذكورة ام ملىف المشىروع العقىاري المعنىم لىد  دا ىرة األرااىم مىع التنفىير علىى الخارطىة 

 المذكورة بمثابة أنها  زء ال يتجزأ من سند ملكية أي وحدة عقارية ام المشروع العقاري المعنم.

  

  



 (13ادة )الم

 نظام قيد البناية االستثمارية في سجل المشروعات العقارية

يجب على المسجل عند قيامه بقيد بناية استثمارية ام سىجل المشىروعات العقاريىة أن يعطىم للبنايىة االسىتثمارية المعنيىة اسىما  

 األصلم لقطعة األرض المذكورة، المخصص لها ام سجل األراام، ومن ثم يقوم:للرقم   معينا  وأن يميف  لك االسم

 )أ( بتخصيص صفحة عينية  ديدة للبناية االستثمارية المعنية ام سجل المشروعات العقارية.

 )ب( بفتح ملف خان لها يحتفظ به ام دا رة األراام.

يىىد البنايىىة االسىىتثمارية المعنيىىة اىىم سىىجل المشىىروعات )د( تكملىىة ع ىىراءات القيىىد علىىى النحىىو المقىىرر وعصىىدار فىىهادة بق

 العقارية.

)د( بتعديل البيانات األصلية المبينة ام سجل األراام بشىنن قطعىة األرض التىم سىتقام عليهىا البنايىة االسىتثمارية و لىك 

قطعىىة األرض مملوكىىة ملكيىىة مشىىتركة، وخااىىعة   تنفىىيرة خطيىىة اىىم سىىجل األرااىىم تصىىبح بمقتمىىاهابإدخىىال 

 الستعمال المشترج، من قبل  ميع مالكم الوحدات العقارية التم تتممنها البناية االستثمارية المعنيةل

 )هـ( بتعديل صفة مالك قطعة األرض المعنية ليصبح مطورا  عقاريا  للبناية االستثمارية المعنية؛

أن ينمر الجهة المختصة بإعداد خارطة تتممن توزيع وأرقام الوحدات العقارية التم تتكون منها البناية االسىتثمارية )و( 

وأن يسلم المطور العقاري المعنم نسخة من تلك الخارطة بعد سداد الرسوم المقىررة ويحىتفظ بالنسىخة األصىلية مىن 

نيىة لىد  دا ىرة األرااىم مىع التنفىير علىى الخارطىة المىذكورة الخارطة المذكورة ام ملىف البنايىة االسىتثمارية المع

 بمثابة أنها  زء ال يتجزأ من سند ملكية أي وحدة عقارية ام البناية االستثمارية المعنية.

 

 



 (14المادة )

  التزامات المطور العقاري

( أدناه يصىبح 1)21مراعاة أحكام المادة ( بعد قيد المشروع العقاري أو البناية االستثمارية ام السجل، بحسب الحال، ومع 2)21

المطىىور العقىىاري تلقا يىىا  مسىىؤوال  مسىىؤولية فىىاملة عىىن تنفيىىذ وعنجىىاز وعكمىىال تشىىييد المشىىروع العقىىاري المعنىىم أو البنايىىة 

 ( مىىن هىىذا7)22االسىتثمارية المعنيىىة، بحسىب الحىىال، والواىىاء بتعهداتىه التىىم قىدمها لىىدا رة األرااىىم تبعىا  لمتطلبىىات المىادة 

 المرسوم. 

( ام حالة قيام المطور العقاري المعنم بإحالة  زء من المشروع لمطور ارعم ايحل هذا المطىور الفرعىم محىل المطىور 1)21

العقاري المعنم ويقوم مقامه ام كل مىا يتعلىق بحقىوق والتزامىات المطىور العقىاري المىذكورة اىم هىذا المرسىوم ولكىن اقىط 

ي الذي يقوم المطور الفرعم بتطويره وتنفيذه ويمل المطىور الر يسىم مسىؤوال  بمو ىب بالنسبة للجزء من المشروع العقار

هذه المىادة علىى حىين اسىتالمه لشىهادة عخىالء طىرف مىن دا ىرة األرااىم بالنسىبة للجىزء مىن المشىروع العقىاري الىذي يقىوم 

قيام المطىور الفرعىم بتوقيىع التعهىدات المطور الفرعم بتطويره وتنفيذه ويلزم إلصدار هذه الشهادة سداد الرسوم المقررة و

والمستندات التم تراها دا رة األراام واعتماد العقد المبىرم ايمىا بىين المطىور العقىاري المعنىم والمطىور الفرعىم وتىدوين 

 أي فروط من  لك العقد ام سجل المشروعات العقارية، حسبما قد يتفق عليها طراا العقد المذكورين.

عقىىاري بىىنن تكىىون داعىىات ثمىىن فىىراء الوحىىدة العقاريىىة متناسىىبة مىىع مىىا يىىتم انجىىازه مىىن تشىىييد البنايىىة ( يلتىىزم المطىىور ال2)21

 االستثمارية المعنية واقا  لبرامة التنفيذ المقدم من المطور 

ري العقىىاري لىىدا رة األرااىىم. ويجىىوز لىىدا رة األرااىىم اتخىىا  مىىا تىىراه مناسىىبا  مىىن ع ىىراءات لمراقبىىة تنفيىىذ المطىىور العقىىا     

 اللتزاماته بمو ب هذا البند.

( يجب على المطور العقاري أن يقوم، قبل استالمه فهادة انجاز من البلدية، بتزويىد دا ىرة األرااىم عمىا بىإقرار مىن أمىين 1)21

%( مىن قيمىة المشىروع أو البنايىة االسىتثمارية، بحسىب الحىال، واقىا  لمتطلبىات 5الحساب بحجز مبلغ يعادل خمسة بالما ة )

أعىىاله أو بإيىىداع كفالىىة مصىىراية لىىد  دا ىىرة األرااىىم ولصىىالحها ال تقىىل قيمتهىىا عىىن خمسىىة بالما ىىة  ثالثوواً ()د( 1)22ادة المىى



%( من كامل تكلفة تشييد المشروع العقاري المعنم أو تكلفة تشييد البناية االستثمارية المعنية، بحسب الحىال، ويجىب أن 5)

خ صدور فهادة اإلنجاز و لك لمقابلة تكاليف أي صىيانة يسىتحقها قانونىا  المشىتري تكون مدة تلك الكفالة سنة واحدة من تاري

 للوحدة العقارية المعنية. 

( يمل المطور العقاري المعنم والمقاول المعنم مسؤولين، بالتمامن واالنفراد، أمام  معيىة المىالكين المعنيىة عىن اىمان 5)21

ات مىن تىاريخ تسىليم أول وحىدة عقاريىة اىم البنايىة االسىتثمارية، وبصىفة ( سىنو21متانة البناء وسالمته خىالل مىدة عشىرة )

خاصىىة، عىىن عصىىالي وتصىىحيح كىىل العيىىوب التىىم تحىىدث اىىم هيكىىل البنايىىة االسىىتثمارية واأل ىىزاء اإلنشىىا ية ايهىىا. ويكىىون 

البنايىة االسىتثمارية أو المطور العقاري مسؤوال  ايما ، ولمدة سنة واحدة عن عصالي أو تبديل كااة التركيبات األساسىية اىم 

اىىم أي وحىىدة عقاريىىة ايهىىا )مثىىل تركيبىىات الصىىرف الصىىحم والسىىباكة والمعىىدات الكهربا يىىة والميكانيكيىىة األساسىىية ومىىا 

يماثلها(. وال تسري التزامات المطور العقاري بمو ب هىذه المىادة عال ع ا تىم تبليغىه بىالعيوب المعنيىة خطيىا  مىن قبىل  معيىة 

 المالكين.

م حالىة عىدم قيىام المطىور العقىاري بالبىدء اىم عصىالي العيىوب المعنيىة خىالل أسىبوعين مىن تىاريخ عخطىاره خطيىا  بهىا، ( ا1)21

ايجوز لجمعية المالكين أن تستصدر قرارا  من دا رة األراام يلزمه بإصالي وتصحيح العيوب المعنية ويعتبر  لك القىرار 

معنىم، بإنىذار عىدلم بواسىطة الكاتىب العىدل، قىرارا  نها يىا ، وبمثابىة سىند بعد مرور أسبوعين على تبلغيه للمطور العقاري ال

تنفيىذي وا ىب التنفيىىذ عىن طريىق قااىىم التنفيىذ بالمحكمىىة المختصىة بىدون الحا ىىة الىى استصىدار حكىىم بشىننه بىىاإل راءات 

 المعتادة للتقاام.

وق أو اىىمانات مقىىررة لمالىىك الوحىىدة العقاريىىة ( مىىن سىىريان ونفىىا  أي حقىى21( ال تحىىد األحكىىام الىىواردة اىىم هىىذه المىىادة )7)21

مطلقىا  أي اتفىاق يفراىه المطىور   بمو ب القوانين األخر  السارية ام الدولة تجاه المطور العقاري، ويعتبر بىاطال  بطالنىا  

 العقاري على مشتري الوحدة العقارية بخالف  لك.

( الىى خلفىه الخىان ويقىع بىاطال  أي اتفىاق علىى 21( تنتقل التزامات المطىور العقىاري المنصىون عليهىا اىم هىذه المىادة )1)21

 خالف  لك.

  



 (15المادة )

  جزاء المشتركة في المشروع العقارياأل 

يقىىىدمها لىىىدا رة ( علىىىى المطىىىور العقىىىاري أن يحىىىدد وبصىىىورة وااىىىحة، اىىىمن المخططىىىات والرسىىىومات الهندسىىىية التىىىم 2)25

( من هذا المرسوم، األ زاء المشتركة ام المشروع العقاري وما يشمله مىن مرااىق 1)22األراام، تبعا لمقتميات المادة 

   وخدمات عامة.

( مالم يتم االتفاق عليه خطيا ايما بين المطور العقىاري المعنىم والمطىورين الفىرعيين أو  معيىات المىالج، بحسىب الحىال، 1)25

روع العقاري المعنم، تعتبر األ زاء المشتركة ام المشروع العقاري المعنىم ملكىا  للمطىور العقىاري. ويجىب عليىه ام المش

أن يتحمىل  ميىع التبعىات القانونيىة والماليىىة المتعلقىة بتوايرهىا وبصىيانتها. واىم حالىىة قيىام المطىور العقىاري المعنىم بتىىواير 

مسىىتفيدين مىىن اسىىتعمال تلىىك الخىدمات والمرااىىق العامىىة رسىىوما  سىىنوية أو وصىيانة األ ىىزاء المشىىتركة ايجىىوز لىىه مطالبىة ال

  فهرية، حسبما قد يتم االتفاق عليها صراحة ام عقد بيع الوحدات العقارية ام المشروع المعنم.

 (16المادة )

  األجزاء المشتركة في البناية االستثمارية 

رية  ميع األ زاء ام البناية االستثمارية المعنية المعدة لالستعمال المشترج ( تشمل األ زاء المشتركة ام البناية االستثما2)21 

مىن قبىل  ميىىع المىالكين والمقيمىىين اىم البنايىىة االسىتثمارية المعنيىىة حسىبما يىىتم تحديىدها اىىم النمىام األساسىىم لجمعيىة المىىالكين 

 الخاصة بالمشروع العقاري أو البناية االستثمارية المعنية، بحسب الحال.

( تشىكل القا مىة التىم تحىدد األ ىزاء المشىتركة اىم البنايىة االسىىتثمارية  ىزءا  مىن سىند ملكيىة الوحىدات العقاريىة اىم البنايىىة 1)21

 االستثمارية المعنية وتحفظ نسخة أصلية من تلك القا مة ام ملف البناية االستثمارية المعنية لد  دا رة األراام.

 (17المادة )

 ة وحظر القسمة والتصرف فيهاملكية األجزاء المشترك



( مىىع مراعىىاة أحكىىام النمىىام األساسىىم لجمعيىىة المىىالكين المعنيىىة، يحىىق لكىىل مالىىك أو مسىىتن ر لوحىىدة عقاريىىة اىىم البنايىىة 2)27

االستثمارية، أو ام المشروع العقاري، بحسب الحال، أن يستعمل األ زاء المشتركة المذكورة ام النمام األساسىم لجمعيىة 

ن اإلاىىرار بحىىق المىىالج والمسىىتن رين اآلخىىرين اىىم اسىىتعمالها ودون تعىىريض تلىىك األ ىىزاء المشىىتركة أو المىىالكين دو

 المستعملين لها ألي ارر.

( تعتبر األ زاء المشتركة مملوكة على أساي الشىيوع اإل بىاري مىن قبىل  ميىع المىالكين اىم البنايىة االسىتثمارية بىالمعنى 1)27

قىانون المعىامالت المدنيىىة السىاري اىم الدولىة، وال يجىىوز ألي مالىك أو مسىتن ر وحىىدة  مىن 2211الىوارد اىم أحكىام المىىادة 

 عقارية أو أكثر أو ألي مجموعة من المالكين 

مسىتقلة عىن بقيىة المىالكين والمسىتن رين ام بناية اسىتثمارية ع ىراء أي تصىرف بشىنن أي  ىزء مىن األ ىزاء المشىتركة بصىورة 

اآلخرين، ويقع باطال  أي تصرف مما  كر عال ع ا تمت الموااقة عليه من قبل  معية المالكين ام البناية االسىتثمارية المعنيىة 

  بقرار يجاز باألغلبية المطلوبة واقا  للنمام األساسم لجمعية المالكين المعنية.

 (18المادة )

 المشتركة بين وحدتين عقاريتينملكية الحيطان 

تعتبر الحيطان الفاصلة بين وحدتين عقاريتين مملوكة ملكية مشتركة بين مالكم الوحدتين العقاريتين المذكورين ع ا لىم تكىن تلىك  

تسىري من هىذا المرسىوم والتىم   (21الحيطان امن هيكل البناية المشتركة أو ام عداد األ زاء المشتركة المذكورة ام المادة )

 ( أعاله.27بشننها أحكام المادة )

 

 

 

  



 (19المادة )

 جمعية المالكين واألعضاء فيها 

يىتم قيىدها اىم سىجل األرااىم واقىا    ( تنشن حكما ، بمقتمىى أحكىام هىذا المرسىوم،  معيىة مىالكين اىم كىل بنايىة اسىتثمارية2)29

المالكين والمستن رين الحكريين لوحدات عقارية ام البناية االستثمارية المعنية أعماء ام ألحكام هذا المرسوم ويكون  ميع 

 تلك الجمعية.

( تكىىون  معيىىة المىىالكين مختصىىة ومسىىؤولة عىىن عدارة البنايىىة االسىىتثمارية المعنيىىة وصىىيانة األ ىىزاء المشىىتركة وممارسىىة 1)29

ات أخىر  تسىند اليهىا بمو ىب أحكىام النمىام األساسىم لجمعيىة الصالحيات األخر  المذكورة ام هذا المرسوم وأي صالحي

المالكين المعنية، وتكون قراراتها ملزمة لجميع أعماء  معية المالكين متى تم اتخا  تلك القرارات باألغلبية المطلوبىة واقىا  

السىليمة أو الصىيانة الجيىدة ألحكام النمام األساسم. ويجوز لمدير الجمعية التعاقد مع أي فىركة أو أفىخان لتىواير اإلدارة 

 ل  زاء المشتركة.

بالنسىىبة لكىىل وحىىدة عقاريىىة اىىم البنايىىة   ( يكىىون مطىىور البنايىىة االسىىتثمارية، وبحكىىم القىىانون، عمىىوا  اىىم  معيىىة المىىالكين2)29

لعقاريىة التىم االستثمارية لم يتم بيعها، ويكون للمستن ر الحكىري ألي وحىدة عقاريىة نفىد حقىوق المالىك ايمىا يتعلىق بالوحىدة ا

يستن رها. وام حالة قيىام المطىور العقىاري أو المالىك أو المسىتن ر الحكىري بإيجىار الوحىدة العقاريىة ايمىل أيىا  مىنهم، بحسىب 

الحال، باإلاااة للمستن ر الحكىري المعنىم للوحىدة العقاريىة ملتىزمين بنحكىام النمىام األساسىم للجمعيىة تجىاه  معيىة المىالكين 

 يها.واألعماء اآلخرين ا

( يحىىق لكىىل مالىىك وحىىدة عقاريىىة، ولمطىىور العقىىار بالنسىىبة للوحىىدات العقاريىىة غيىىر المباعىىة، حمىىور ا تماعىىات  معيىىة 1)29

المىىالكين والتصىىويت ايهىىا واقىىا  ألحكىىام النمىىام األساسىىم. ويكىىون لكىىل مىىن المىىذكورين عنىىد اتخىىا  قىىرارات الجمعيىىة عىىددا  مىىن 

أو مع المساحة الكلية التم تعود اليه ام البناية االستثمارية المعنية، و لك بحسب  األصوات يتناسب مع عدد الوحدات العقارية

 ما هو مذكور صراحة ام النمام األساسم لجمعية المالكين المعنية.



( يكون لجمعية المالكين الشخصية االعتبارية القانونية المنفصلة عن فخصيات أعما ها ويحق لها أن تتملك األمىوال وأن 5)29

تصرف ايها وأن تبرم باسمها العقود واالتفاقيات مع الغيىر وأن تمثىل أمىام المحىاكم، عىن طريىق مىديرها، أو محىام مىرخص، ت

بصىفة مدعيىة أو مىدعى عليهىا، اىد الغيىىر بمىا اىيهم أي مىن المىالكين أو المسىىتن رين الحكىريين للوحىدات العقاريىة اىم البنايىىة 

( 11ورة وعدارتها واألعماء ايها ألحكام النمام األساسىم المشىار اليىه اىم المىادة )االستثمارية المعنية وتخمع الجمعية المذك

 من هذا المرسوم.

( تنقمىىم عمىىوية العمىىو اىىم  معيىىة المىىالكين تلقا يىىا  بمجىىرد محىىو قيىىد اسىىمه اىىم سىىجل المشىىروعات العقاريىىة كمالىىك أو 1)29

  مستن ر حكري للوحدة العقارية المعنية.

 (80المادة )

  النظام األساسي لجمعية المالكين

 معيىة المىالكين أن يقومىوا بتوقيىىع نمىام أساسىم لجمعيىتهم يكىىون ممىاثال  للنمىو ج الىوارد اىىم   ( علىى  ميىع األعمىاء اىىم2)11

الجدول الملحق بهذا المرسوم ويعتبر كل مالك أو مستن ر حكري لوحدة عقارية ملزما  بالتقيد بنحكىام النمىام األساسىم تجىاه 

 معية المالكين واألعماء اآلخرين ايها. 

( ال يجوز أن يتممن النمام األساسم، أو أي تعديل له، نصا  يتعارض مع أحكام هذا المرسوم أو أحكام القوانين واألنممة 1)11

 السارية ام اإلمارة.

المعنية، عاىااة أي أحكىام أخىر   ( يجوز ألعماء  معية المالكين، وبنغلبية ال تقل عن ثلثم العدد الكلم ألعماء الجمعية2)11

لتلىىك الىىواردة اىىم النمىىو ج المىىذكور، حسىىبما قىىد يرونىىه مال مىىا  لمىىمان حسىىن االنتفىىاع بالبنايىىة االسىىتثمارية المعنيىىة وحسىىن 

 عدارتها واستغالل أموال  معية المالكين بصورة سليمة.

مىن كىل تعىديل لىه بعىد ع ازتىه وتوقيعىه حسىب ( يحق ألي مالك وحدة عقارية الحصول على نسىخة مىن النمىام األساسىم و1)11

األصول ويحق لىه الطعىن أمىام المحكمىة المختصىة، بكااىة طىرق الطعىن المتاحىة واقىا  لقىوانين الدولىة، اىد أي قىرار تتخىذه 

  معية المالكين بالمخالفة ألحكام النمام األساسم أو ع ا رأي أن القرار المعنم تعسفم ومجحف أو باطل قانونا .



ب على  معية المالكين أن تقوم بإيداع نسخة أصلية من النمام األساسم الخان بالبناية االسىتثمارية، ومىن أي تعىديل ( يج5)11

ايه، لد  دا رة األراام ويشكل النمام األساسم وحقوق والتزامات مالك الوحدة العقارية الىواردة اىم هىذا المرسىوم  ىزءا  

  ال يتجزأ من سند ملكيته لوحدته العقارية. 

 (81المادة )

 صالحيات الجمعية العمومية للمالكين

تقىىىل عىىىن ثلثىىىم العىىىدد الكلىىىم لجميىىىع المىىىالكين   ( يجىىىوز للجمعيىىىة العموميىىىة للمىىىالكين بمو ىىىب قىىىرار تصىىىدره بنغلبيىىىة ال2)12

 والمستن رين ام البناية االستثمارية المعنية:

مىىن السىىطح والتصىىرف بىىه مسىىتقال  واقىىا  ألحكىىام النمىىام  أن تقىىرر عاىىراز قسىىم مىىن قطعىىة األرض الغيىىر مبنيىىة أو  ىىزء  أ( )

 األساسم .

 ب( أن توااق على قيد أي حق ارتفاق على البناية االستثمارية المعنية ام سجل األراام. )

ة ج( أن تقرر ع راء أي تعديل ام البناية االستثمارية مثل تجديد البناية أو عدخال أية ديكورات أو تعديالت أو أعمال صىيان )

 ام المدخل الر يسم والنوااذ والبلكونات أو ام أي من األ زاء المشتركة ام البناية االستثمارية المعنية.

 أن تقرر عاااة طابق أو أكثر للبناية االستثمارية المعنية.     د( )

( أعاله نااىذا  عال بعىد موااقىة البلديىة 2)12( ال يكون أي قرار تتخذه الجمعية العمومية للمالكين بمو ب أي من اقرات البند 1)12

  والجهات المختصة على تنفيذه واقا  ألحكام التشريعات السارية ام اإلمارة.

 (88المادة )

 التأمين



( من هذا المرسوم، تلتزم  معيىة المىالكين 5)21( بدون المساي بمسؤوليات المطور العقاري المنصون عليها ام المادة 2)11

والص تنمين مناسبة للتنمين علىى البنايىة االسىتثمارية اىد المخىاطر التىم تتعىرض لهىا المبىانم عىادة ويجىب أن باستصدار ب

 يممن العا د من التنمين عصالي البناية االستثمارية أو ععادة تشييدها على األقل بالحالة التم كانت عليها.

عىىدد أصىىوات المىىالكين استصىىدار أي بىىوالص تىىنمين لحمايىىة  ( يجىىوز لجمعيىىة المىىالكين أيمىىا ، بقىىرار تتخىىذه بنغلبيىىة ثلثىىم1)11

 المقيمين ام البناية االستثمارية أو الزا رين لها من أي مخاطر قد يتعراون لها.

( تحسب أقساط التنمين الذي تستصدره  معية المالكين بمو ب البندين السابقين امن مصاريف البناية المشىتركة وتىوزع 2)11

 ميع أعماء الجمعية بنسبة ما يملكونه من وحدات عقارية ام البناية االستثمارية المعنية أو بنسىبة   ملة تلك األقساط على

 ما يشغلونه من مساحة ايها، بحسب ما قد تراه  معية المالكين مناسبا . 

تقىرر الجمعيىة   مىا لىم ( ع ا هلكت البناية االستثمارية بحريق أو بسبب آخر ايجب على المالكين أن يلتزمىوا بإعىادة تشىييدها1)11

بنغلبيىىة ثالثىىة أربىىاع األصىىوات علىىى األقىىل خىىالف  لىىك. اىىإ ا قىىررت الجمعيىىة ععىىادة تشىىييد البنايىىة االسىىتثمارية المعنيىىة 

خصص ما قد يستحق من تعويض ناتة عن التنمين بسىبب هىالج تلىك البنايىة ألعمىال ععىادة تشىييدها، علىى األقىل بالحالىة 

  التم كانت عليها.

 (83ادة )الم

 المشاركة في تكاليف اإلدارة والصيانة

( من هذا المرسىوم، علىى كىل مالىك وحىدة 5)21( بدون المساي بمسؤوليات المطور العقاري المنصون عليها ام المادة 2)12

البنايىىة عقاريىىة، وعلىىى المطىىور العقىىاري بالنسىىبة للوحىىدات العقاريىىة التىىم لىىم يىىتم بيعهىىا، أن يشىىارج اىىم تحمىىل تكىىاليف عدارة 

االستثمارية وصيانة األ زاء المشتركة ايها وعدارتها ويكون نصيبه ام هذه التكاليف بنسبة قيمة ما يملكه من وحىدات عقاريىة 

هىم مبينىة   ام تلك البناية االستثمارية أو بنسبة المساحة التم تشغلها وحدته أو وحداته العقارية ام البناية االسىتثمارية حسىبما

ية االستثمارية المعنية ويعتد ام  لك بمىا هىو مقىرر صىراحة اىم النمىام األساسىم لجمعيىة المىالكين اىم البنايىة ام خريطة البنا

 االستثمارية المعنية. 



الوحىىدات العقاريىىة علىىى الجمعيىىة   الطوابىىق أو مىىالكم  ( كىىل قىىرض تحصىىل عليىىه  معيىىة المىىالكين أو يقدمىىه بعىىض مىىالكم1)12

، المتعلقة بإدارة وصيانة البناية االستثمارية، أو األ ىزاء المشىتركة ايهىا، يكىون ممىمونا  بامتيىاز لتمكينها من القيام بالتزاماتها

على ما يملكه كل مالك وحدة عقارية ام البناية االستثمارية المعنية وعلى حقه ام األ زاء المشىتركة مىن تلىك البنايىة ويسىجل 

 تسجيله. لك االمتياز ام سجل األراام، وتحسب مرتبته من يوم 

( ال يجوز لمالك الوحدة العقارية أو مستن رها أو المطور العقاري، بالنسبة للوحدات العقارية التم لم يتم بيعها، أن يتنىازل 2)12

أو يتخلى عن نصيبه ام األ ىزاء المشىتركة بغىرض الىتخلص مىن المشىاركة اىم تكىاليف اإلدارة والصىيانة المىذكورة اىم هىذه 

 المادة. 

ع ا تسبب أي مالك وحدة عقارية )أو المطور العقاري بالنسبة للوحدات العقارية التم لم يتم بيعها( بني اعل أو عغفال منىه ( 1)12

  أمام  معية المالكين عن تحمل الزيادة التم تسبب ايها.  ام زيادة نفقات الصيانة ايكون مسؤوال  

 (84المادة )

 العقاريةتحصيل المبالغ المستحقة على مالك الوحدة 

( يكىون لجمعيىة المىىالكين حىق امتيىىاز علىى أي وحىدة عقاريىىة ايمىا يتعلىىق بتحصىيل أي مبىالغ أو أي التزامىىات ماليىة أخىىر  2)11

تترتب ام  مة مالك الوحدة العقارية أو ام  مة المطور العقاري بالنسىبة للوحىدات العقاريىة التىم لىم يىتم بيعهىا بمو ىب أحكىام 

 مام األساسم لصالح  معية المالكين.هذا المرسوم أو أحكام الن

( ع ا لىم يىداع أي مالىك وحىىدة عقاريىة، )أو أي مطىور عقىاري بالنسىىبة للوحىدات العقاريىة التىم لىىم يىتم بيعهىا(، المبىالغ التىىم 1)11

مىن النفقىات تطلبها  معية المالكين منه تبعا  لقرار منها بمو ب أحكام النمام األساسم لجمعية المالكين أو لم يقم بسداد حصىته 

( أعاله أو لىم يىف بتعهداتىه تجىاه  معيىة المىالكين رغىم اإلنىذار المو ىه 12( و )11المشتركة المشار اليها أعاله ام المادتين )

اليه بواسطة كاتب العدل من مدير الجمعية ايعتبر اإلنىذار المىذكور، وبحكىم هىذا المرسىوم، بمثابىة سىند تنفيىذي رسىمم ويحىق 

يرا ىع دا ىرة التنفيىذ اىم المحكمىة المختصىة، وتحصىيل المبلىغ المطلىوب  ور فهر على تبليغ اإلنىذار أنلمدير الجمعية بعد مر

بىاإل راءات المعتىادة إلثبىات االلتىزام بىالمبلغ   بمو ب  لك السند التنفيذي دون الحا ة الستصدار حكم من المحكمة المختصة



وز لقاام التنفيىذ بالمحكمىة المدنيىة المختصىة أن يفصىل اىم أي اعتىراض أو المذكور ام السند التنفيذي المعنم. ومع  لك يج

 عستشكال ام التنفيذ يقدمه عليه مالك الوحدة العقارية المعنم بالكيفية المتبعة ام القمايا المستعجلة.

عىىاله أو أصىىبح مىىن ( أ1)11( ع ا راىض أحىىد المىىالكين اإل عىىان لقىىرار  معيىىة المىىالكين الىذي تتخىىذه بمو ىىب أحكىىام المىىادة 2)11

( أعىاله، 1)11المتعذر أو المستحيل تحصيل المبالغ المستحقة عليه برغم اتباع اإل ىراءات المنصىون عليهىا اىم المىادة 

اعند ذ يجوز للمحكمة المدنية المختصة، بناء  على طلىب يقىدم مىن مىدير  معيىة المىالكين، علىزام  لىك المالىك المعنىم ببيىع 

حقوق ام البناية االستثمارية على باقم المالكين أو لبعمهم أو لواحد منهم بالثمن الىذي تقىرره  له من  وحدته العقارية وما

 المحكمة.

 (85المادة )

 قيد الوحدة العقارية المباعة في سجل المشروعات العقارية 

م تسىجيل وحدتىه ( يجب على كل مشتر لوحدة عقارية ام مشروع عقاري أو ام بناية استثمارية، بحسب الحال، يرغىب اى2)15

لدا رة األراام وأن يراق مىع  لىك   العقارية ام سجل المشروعات العقارية والحصول على سند ملكية أصلية لها تقديم طلبه

 الطلب المستندات اآلتية:

تري )أ( عقد فراء الوحدة العقارية المعنية موقعا  حسب األصول مع عاادة خطية من المطور العقاري المعنم تؤكد سىداد المشى

 لكامل ثمن فراء الوحدة العقارية أو أن  لك السداد قد تم االتفاق على تدبيره ايما بين الطراين.

)ب(  واز السفر الخان بالمشتري أو بطاقة عثبات فخصية، وام حالة القاصر يتولم الولم أو الوصىم عليىه بىإ ن المحكمىة 

الولم أو الوصم المعنم. وام حالة األفخان االعتبارية يجىب عراىاق نسىخة عتمام الشراء ويواح ام الطلب اسم وبيانات 

 معتمدة من رخصة الشخص االعتباري المعنم واسم ونمو ج توقيع المفوض بالتوقيع بالنيابة عنه.

 )د( عنوان المشتري الدا م.

 لمعنية غير مرهونة أو محجوز عليها.)هـ( عقرار موقع من المطور العقاري ومن المشتري يؤكدان ايه بنن الوحدة العقارية ا



)و( بالنسبة للوحدة العقارية اىم بنايىة اسىتثمارية، تراىق نسىخة معتمىدة مىن فىهادة قيىد البنايىة االسىتثمارية بمو ىب أحكىام هىذا 

 المرسوم ورقم الطابق المو ودة ايه ورقم البناية االستثمارية المو ودة ايها الوحدة العقارية.

العقارية ام مشروع عقاري، تراىق نسىخة معتمىدة مىن فىهادة قيىد المشىروع العقىاري بمو ىب أحكىام هىذا )ز( بالنسبة للوحدة 

الوحدة العقارية المسىتقلة اىمن   االستثمارية المو ودة ايها أو رقم  المرسوم مبينا  ايها الوحدة العقارية المعنية ورقم البناية

 المشروع العقاري المعنم.

نمىام األساسىم لجمعيىة المىالكين المعنيىة مواىحا  ايهمىا رقىم الوحىدة العقاريىة التىم افىتراها مقىدم )ن( نسختين أصىليتين مىن ال

 ويجب على المشتري أن يقوم بتوقيع  الطلب

النسىختين المىىذكورتين أمىىام الموفىىف المخىىتص اىىم دا ىىرة األرااىىم والىىذي يجىىب عليىىه التصىىديق علىىى توقيىىع المشىىتري علىىى 

عراىىاق عحىىىد  النسىىىختين المىىذكورتين اىىىم ملىىىف المشىىروع العقىىىاري المعنىىىم أو اىىم ملىىىف البنايىىىة النسىىختين المىىىذكورتين و

 االستثمارية المعنية، بحسب الحالة.

 (86المادة )

 حقوق المالك والقيود عليها

مملوكىة لىه ( يحق لكل مالك وحدة عقارية، امن فروط النمام األساسم لجمعيىة المىالكين، أن يسىتعمل الوحىدة العقاريىة ال2)11

للغرض الذي خصصت له بشرط أال يحول  لك دون استعمال باقم المالكين لحقوقهم المقررة لهم ام البنايىة االسىتثمارية 

 المعنية أو ام األ زاء المشتركة ايها.

ل وحدتىه ال يجوز ألي مالك وحدة عقاريىة أو أكثىر اىم أي بنايىة اسىتثمارية أن يقىوم بىني تعىديالت أو تغييىرات اىم هيكى  (1)11

العقارية أو ممهرها الخار م أو بني عمل آخر، أيا  كان نوعه، من فننه أن يهدد سىالمة البنايىة االسىتثمارية أو أن يغيىر 

 ام فكلها أو ممهرها الخار م.



كين ( أعىىاله ايكىىون ملزمىىا  أمىىام  معيىىة المىىال1)11( و 2)11( ع ا قىىام مالىىك الوحىىدة العقاريىىة بمخالفىىة متطلبىىات الفقىىرتين 2)11

بإصىالي المىىرر النىىاتة عىىن مخالفتىىه علىى نفقتىىه الخاصىىة وبالكيفيىىة التىىم تقررهىىا  معيىة المىىالكين واىىم حالىىة عخفاقىىه اىىم 

عصىىالي  لىىك المىىرر يجىىوز لجمعيىىة المىىالكين القيىىام باإلصىىالي المطلىىوب، أيىىا  كانىىت تكلفتىىه وتحصىىيل تلىىك التكلفىىة مىىن 

 الشخص المخالف على النحو الوارد ام هذا المرسوم.

( تقتصر ملكية مالك الوحدة العقارية ام األرض المقامة عليها البناية االستثمارية المعنية على حصته على أسىاي الشىيوع 1)11

اإل باري ام تلىك األرض واىم األ ىزاء المشىتركة اىم البنايىة االسىتثمارية المعنيىة ويكىون للمطىور العقىاري ايمىا يتعلىق 

 ، نفد الحقوق التم تكون للمالك.بالوحدات العقارية التم لم يتم بيعها

( يجوز لمالك الوحدة العقارية أن يتصرف ايهىا بىالبيع أو اإليجىار أو الىرهن أو الهبىة وأن يورثهىا لورثتىه أو للموصىى لهىم 5)11

مىىن قبلىىه ويجىىوز لىىه أن يرهنهىىا للمصىىارف ومؤسسىىات التمويىىل فىىريطة أن يشىىمل أي تصىىرف ممىىا  كىىر كامىىل الوحىىدة 

 ة لها وعدم مخالفة التصرف المعنم ألحكام هذا المرسوم وأحكام النمام األساسم المطبىق اىم البنايىة العقارية ودون تجز

 االستثمارية المعنية.

( يحق لمالك أي وحىدة عقاريىة أن يحصىل علىى أي دعىم مطلىوب بمو ىب هىذا المرسىوم أو مىن مىالكم الوحىدات العقاريىة 1)11

 األخر  المتصلة أاقيا  ورأسيا  بوحدته.

( ام حالة مشاركة أكثر من فىخص اىم ملكيىة وحىدة عقاريىة واحىدة اىال يجىوز للشىركاء المعنيىين قسىمة الوحىدة العقاريىة 7)11 

 المعنية راا يا  أو قما يا  ايما بينهم ويجب التصرف ايها بكاملها من قبل  ميع أولئك الشركاء معا .

 (87المادة )

 حق األفضلية

لكل مالك وحدة عقارية ام طابق حق األاملية لشىراء الوحىدة العقاريىة المجىاورة لوحدتىه العقاريىة ع ا أراد مالكهىا بيعهىا ( 2)17

لشىىخص بخىىالف المىىالكين اآلخىىرين اىىم نفىىد الطىىابق اىىم وقىىت البيىىع المعنىىم وبىىالرغم مىىن  لىىك، ال ينشىىن حىىق األامىىلية 



باعىة اىم حالىة البيىع الحاصىل بىين الىزو ين أو األصىول والفىروع أو المذكور وال يحتة به على مالك الوحدة العقارية الم

 اإلخوة واألخوات واروعهم حتى الدر ة الثانية.

( ع ا أرسل البا ع ععالنا  عدليا  لبقية مىالج الوحىدات العقاريىة اىم الطىابق 2)17( يسقط حق األاملية المشار عليه ام المادة 1)17

بعىد   ( أيىام21وفروط البيع المعرواىة ولىم يقبلىوا بتلىك الشىروط خىالل عشىرة )المعنم يتممن اسم المشتري وعنوانه 

 تاريخ تسلمهم لإلعالن العدلم المذكور.

البيىع المعرواىة ايجىب علىى الراغىب اىم   ( ام حال قبول واحدا  أو أكثر من مىالكم الوحىدات العقاريىة المعنيىين لشىروط2)17

لمعرواىىة بإخطىىار عىىدلم يرسىىله للبىىا ع بواسىىطة كاتىىب العىىدل وأن يقىىوم الشىىراء عبىىالا موااقتىىه علىىى الشىىراء بالشىىروط ا

الىى   ( أيام اعتبىارا  مىن تىاريخ تبليىغ موااقتىه المىذكورة21بإكمال  ميع ع راءات البيع ام دا رة األراام خالل عشرة )

 البا ع عن طريق الكاتب العدل ما لم يوااق البا ع على تمديد تلك المدة لفترة أطول.

العىدلم المرسىل علىى أصىحاب حىق األامىلية ايكىون   ا ثبت أن الشراء قد تم بثمن يقل عن الثمن المعروض ام اإلعالم( ع 1)17

  البا ع مسؤوال  تجاه هؤالء بعطل وارر يساوي على األقل ربع قيمة المبيع.

 (88المادة )

 عدم تجزئة حق األفضلية

اىىال يجىىوز اسىىتعماله أو عسىىقاطه عال بكاملىىه. وع ا تعىىدد أصىىحاب حىىق  ( ال يتجىىزأ،2)17حىىق األامىىلية المشىىار عليىىه اىىم المىىادة 

األامىلية ايجىىوز لكىىل واحىىد مىىنهم أن يسىىتعمل حقىه بنسىىبة األسىىهم التىىم يملكهىىا وع ا أسىىقط أحىدهم حقىىه عىىاد الحىىق علىىى البىىاقين 

ا هىذا الحىق تجىاه بعمىهم بالتساوي باإلاااة الى أسهم كل منهم, أما ع ا تعدد المشترون ا صىحاب حىق األامىلية أن يمارسىو

 البعض على الو ه المتقدم.

  

 (89المادة )



 تدابير قانونية

 يجوز لدا رة األراام اتخا  أي تدابير قانونية تراها مال مة عند حدوث أي من الحاالت التالية:

 ع ا أفهر المطور العقاري عاالسه.     أ( )

لم يبافر المطور العقاري األعمال اإلنشىا ية بعىد عنقمىاء سىتة أفىهر مىن تىاريخ منحىه الموااقىة علىى تشىييد الوحىدات ب( ع ا  )

العقارية اىم مشىروعه العقىاري أو بنايتىه االسىتثمارية أو ع ا توقىف العمىل لمىدة تجىاوز فىهرين بىدون عىذر مقبىول لىدا رة 

 األراام؛

 مطور العقاري من السلطات المختصة باإلمارة؛ج( ع ا ألغى الترخيص الممنوي لل )

( مىن هىذا المرسىوم، أو أي مخالفىة للقىوانين واللىوا ح 21ع ا عرتكب واحىدة أو أكثىر مىن المخالفىات المىذكورة اىم المىادة )  د( )

 المنممة لنشاط التطوير العقاري باإلمارة.

 (30المادة )

 الجزاءات

 درهم: 211.111ام أي تشريع آخر، يعاقب بغرامة ال تقل عن  مع عدم اإلخالل بني عقوبات منصون عليها

 كل من زاول نشاط التطوير العقاري باإلمارة بدون ترخيص.     أ( )

ب( كىىل مىىن قىىدم الىىى السىىلطات المختصىىة مسىىتندات أو بيانىىات غيىىر صىىحيحة للحصىىول علىىى تىىرخيص لمزاولىىة نشىىاط  )

 ستثمارية ام سجل المشروعات العقارية.التطوير العقاري أو لقيد مشروع عقاري أو بناية ا

ج( كل من عرض للبيع وحدات ام مشىروعات عقاريىة أو بنايىة اسىتثمارية وهميىة أو لىم يكىن مخىوال  اىم  لىك الغىرض  )

ويعتبىىر عراىىا  بمو ىىب هىىذه الفقىىرة أي ععىىالن اىىم وسىىا ل اإلعىىالن المختلفىىة أو عصىىدار أي كتيبىىات أو ملصىىقات أو 

 عقارية المعنية.نشرات عن بيع الوحدات ال



كل من اختلد أو استعمل، بدون و ه حق، أو بدد، داعات مالية سلمت له من حساب الممان أو من أي  هة آخري   د( )

 ألغراض تشييد وعنجاز مشروع عقاري أو بناية استثمارية.

كىىل مطىىور اسىىتمر اىىم اإلخىىالل بشىىروط التىىرخيص بىىالرغم مىىن عنىىذاره خطيىىا مىىن قبىىل السىىلطات المختصىىة بإزالىىة    ه( )

 اإلخالل خالل مدة محدده.

كل مدقق حسابات تعمد واع تقرير كا ب عن نتيجة مرا عته للمركز المالم للمطور العقاري أو البيانات المصدقة   و( )

 ناية االستثمارية.من قبله عن المشروع العقاري أو الب

 كل استشاري صادق على مستندات كا بة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.     ز( )

ي( كل مطور عقاري تعامل مع وسيط عقاري دون أن يكون مسجال  ام سجل المكاتب العقارية لد  الدا رة واقا ألحكام  )

  لعقارية ام اإلمارة.بشنن تنميم المكاتب ا 1111( لسنة 21المرسوم األميري رقم )

 (31المادة )

 جدول الرسوم

يجوز لر يد دا رة األراام بعد التشاور مع الحاكم عصدار  دول بالرسوم الوا ب داعهىا بمو ىب أحكىام هىذا المرسىوم وقا مىة 

ادرة بمو بىه. بالغرامات التم يتم توقيعهىا علىى أي فىخص يرتكىب مخالفىة ألحكىام هىذا المرسىوم أو أحكىام اللىوا ح التنفيذيىة الصى

  ويكون للجدول والقا مة المذكورين نفد قوة ونفا  أحكام هذا المرسوم كما لو عن أيا  منهما مممنا  ايه.

 (38المادة )

 االستمارات والمواد اإلرشادية 

بما قىد تكىون مال مىة على دا رة األراام أن تقوم بإعداد استمارات الطلبات والكتيبات التعريفية والمواد اإلرفادية األخر ، حس

 أو مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.



 (33المادة )

 اللوائح التنفيذية 

يجوز لر يد دا رة األراام، بعد التشاور المسبق مع ر يد البلدية، عصدار أي لوا ح أو قرارات حسبما قد يراها مال مىة لتنفيىذ 

  لر يد دا رة األراام عصدار أي لوا ح أو قرارات تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.وال يجوز   أحكام هذا المرسوم

 (34المادة )

 نشر المرسوم 

ينشر هذا المرسوم ام الجريدة الرسمية لإلمارة ويعمم بصورة كااية وعلى الجهات المعنية للقيام بتنفيذه والعمل بمو به، كال  

 ايما يخصه.

شووهر جمووادي   موون  عنووا بتوقيعنووا وخاتمنووا عليووه بووديواننا األميووري بعجمووان فووي  ووذا اليوووم االثنووين الثووامن والعشوورينصوودر 

 0ميالدية 8008سنة   من شهر يونيو  الثاني   جرية الموافق اليوم 1489سنة   األولى

  

  

  

  

 حميد بن راشد النعيمي
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