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صاحب السمو حاكم ديب
قرارات

قرار رقم )7( لسنة 2021 بشأن إضافة بعض األراضي إىل مناطق تملك غير المواطنين   -

للعقارات يف إمارة ديب.
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قرار رقم )7( لسنة 2021

بشأن

إضافة بعض األراضي إىل مناطق تملُّك 

غير الُمواِطنين للعقارات يف إمارة ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم ديب

بعد االطالع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري يف إمارة ديب وتعديالته،

وعلى القانون رقم )10( لسنة 2015 بشأن ُمؤّسسة مدينة ديب للّطيران،

وعلى النِّظام رقم )3( لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملُّك غير الُمواِطنين للعقارات يف إمارة ديب 

وتعديالته،

قررنا ما يلي:
حق التملُّك واالنتفاع واإلجارة طويلة األمد

المادة )1(
التملُّك ملكيّة ُمطلقة غير  الحق يف  الُمتِّحدة  العربيّة  اإلمارات  ُمواِطني دولة  أن يكتِسب غير  يجوز 

لألراضي  سنة،  وتِسعين  تسٍع   )99( على  تزيد  ال  لُمّدة  اإلجارة  وحق  االنتفاع  حق  أو  بزمن،  ُمقيّدة 

والوحدات العقاريّة الواِقعة ضمن قطع األراضي التالية، الُمبيّنة حدودها ومساحتها بالخرائط الُملحقة 

بهذا القرار، والواِقعة بمنِطقة مدينة المطار:

قطعة األرض رقم )168(.  .1

قطعة األرض رقم )169(.  .2

قطعة األرض رقم )170(.  .3

قطعة األرض رقم )209(.  .4

قطعة األرض رقم )210(.  .5
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قطعة األرض رقم )211(.  .6

قطعة األرض رقم )212(.  .7

قطعة األرض رقم )213(.  .8

قطعة األرض رقم )214(.  .9

قطعة األرض رقم )215(.  .10

قطعة األرض رقم )1311(.  .11

قطعة األرض رقم )1312(.  .12

قطعة األرض رقم )1313(.  .13

قطعة األرض رقم )1419(.  .14

قطعة األرض رقم )1618(.  .15

قطعة األرض رقم )1627(.  .16

قطعة األرض رقم )1628(.  .17

قطعة األرض رقم )1629(.  .18

قطعة األرض رقم )1630(.  .19

قطعة األرض رقم )1631(.  .20

قطعة األرض رقم )1632(.  .21

ِصّحة التصرُّفات السابِقة
المادة )2(

تُعتبر صحيحة كاّفة التصرُّفات التي قامت بها ُمؤّسسة مدينة ديب للطيران قبل العمل بأحكام هذا 

القرار على قطع األراضي الُمشار إليها يف المادة )1( من هذا القرار، وكأنّها تّمت وفقاً ألحكاِمه.
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الّسريان والنّشر
المادة )3(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر يف الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ 3 مارس 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1442هـ
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