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قانون رقم ( )6ل�سنة 2019
ب�ش�أن
ملكية العقارات امل�شرتكة يف �إمارة دبي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985
بعد االطالع على قانون املُعامالت املدن ّية ّ
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2007ب�ش�أن ُملك ّية العقارات املُ�شرتكة يف �إمارة دبي،
ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ِّ
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2013ب�ش�أن دائرة الأرا�ضي والأمالك،
اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير
ّ
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2013ب�ش�أن ترخي�ص وت�صنيف املُن�ش�آت ال ُفندق ّية يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن مركز ف�ض املُنازعات الإيجار ّية يف �إمارة دبي،
ن�شئة واملُ ِّ
نظمة للمناطق ا ُ
حل ّرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()١

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون ُملك ّية العقارات املُ�شرتكة يف �إمارة دبي رقم ( )6ل�سنة .»2019
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
ا ُ
ُ :حكومة دبي.
حلكومة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
 :دائرة الأرا�ضي والأمالك.
الدائرة
ُ :م� ّؤ�س�سة التنظيم العقاري.
املُ� ّؤ�س�سة
 :مركز ف�ض املُنازعات الإيجار ّية يف الإمارة.
املركز
خت�صة ب�إ�صدار ُر َخ�ص البناء واعتماد خُم ّططات
خت�صة
ال�سلطة املُ ّ
اجلهة املُ ّ
ُّ :
املناطق يف الإمارة.
ُ :مدير عام الدائرة.
املُدير العام
 :املُدير التنفيذي لل ُم� ّؤ�س�سة.
املُدير التنفيذي
ال�سجل املُ ّ
نظم ُمبوجب القانون رقم ( )7ل�سنة  2006املُ�شار �إليه.
ال�سجل العقاري
ِّ :
ِّ
ُ :كل من ُي ّ
رخ�ص له ُمبمار�سة �أعمال تطوير العقارات يف الإمارة
املُط ّور الرئي�س
والت�ص ُّرف يف وحداتها للغري ،و ُم�ص ّنف ك ُمط ّور رئي�س وفق ًا
للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
ُ :كل من ُي ّ
رخ�ص له ُمبمار�سة �أعمال تطوير العقارات يف الإمارة،
املُط ّور الفرعي
مينحه املُط ّور الرئي�س احلق
والت�ص ُّرف يف وحداتها للغري ،الذي ُ
يف تطوير ُجزء من امل�شروع الرئي�س ،وفق �أحكام نظام املُج ّمع
الأ�سا�س ،و ُم�ص ّنف ك ُمط ّور فرعي وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف
الإمارة.
 :وي�شمل املُط ّور الرئي�س واملُط ّور الفرعي.
املُط ّور
 :م�شروع تطوير الأرا�ضي الف�ضاء وت�شييد ال ُبنية التحت ّية ومرافق
امل�شروع الرئي�س
أرا�ض بغر�ض بيعها،
اخلدمات املُ�شرتكة فيها وتق�سيمها �إلى ع ّدة � ٍ
وت�شييد املباين ُمتعدِّ دة الطوابق �أو املُج ّمعات لأغرا�ض �سكن ّية �أو
جتار ّية �أو �صناع ّية �أو خُمتلطة ،الذي ُت�ص ِّنفه املُ� ّؤ�س�سة كم�شروع
رئي�س وفق ًا للمعايري التي يعتمدها املُدير العام يف هذا ال�ش�أن.
خ�ص�صة لال�ستخدام املُ�شرتك،
العقار املُ�شرتك
 :وي�شمل املبنى و�أجزائه و ُملحقاته املُ ّ
مبا يف ذلك الأر�ض املُقام عليها ،وكذلك الأر�ض التي يتم تق�سيمها
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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امل�شاريع ال ُكربى
امل�شروع ال ُفندقي
الوحدة

خُم ّطط امل�شروع
خُم ّطط املوقع
املُ ّ
خططات
املرافق املُ�شرتكة

الأجزاء املُ�شرتكة
اخلا�صة
الأجزاء املُ�شرتكة
ّ
املناطق اململوكة لل ُمط ّور

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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أرا�ض خُم ّ�ص�صة للتمليك املُ�ست ِقل.
�إلى وحدات �أو � ٍ
 :العقارات املُ�شرتكة التي يتم حتديدها وفق ًا للمعايري التي يعتمدها
املُدير العام يف هذا ال�ش�أن.
ترخي�صه من
خ�ص�ص وحداته للتملُّك املُ�شرتك ،يتم
ُ
� :أي عقار ُت َّ
خت�صة لال�ستخدام ك ُمن�ش�أة ُفندق ّية ،وي�شمل دومنا ح�صر
اجلهة املُ ّ
الفنادق ،الفلل ال ُفندق ّية ،ال�شقق ال ُفندق ّية ،والغرف ال ُفندق ّية.
� :أي �شقة �أو حمل �أو مكتب �أو ُم�ستودع �أو طابق �أو �أر�ض �أو ُجزء من
�أر�ض �أو بيت ُمت ِّ�صل ببيت �آخر �أو بيت ُم�ستقل يقع �ضمن عقار
ال�صناعي �أو
ال�سكني �أو التِّجاري �أو ِّ
ُم�شرتك� ،سوا ًء لال�ستخدام ّ
غريها من اال�ستخدامات الأخرى.
 :جمموعة املُ ّ
خططات وال ُّر�سومات التخطيط ّية والهند�س ّية التي
ُيع ّدها املُط ّور الرئي�س للم�شروع الرئي�س ،املُعتمدة من الدائرة
خت�صة.
واجلهة املُ ّ
 :اخلارطة التعريف ّية التي ُيع ّدها املُط ّور ُ
حلدود املبنى �ضمن العقار
خت�صة.
املُ�شرتك ،املُعتمدة من الدائرة واجلهة املُ ّ
 :وت�شمل خُم ّطط امل�شروع خُ
وم ّطط املوقع.
 :املناطق وامل�ساحات املُح ّددة يف خُم ّطط امل�شروع ،اململوكة لل ُمط ّور
خ�ص�صة لال�ستخدام املُ�شرتك وخدمة امل�شروع
ُملك ّية ُمق ّيدة ،املُ ّ
الرئي�س ،وت�شمل ،احلدائق ،امل�ساحات اخل�ضراء ،ال ّنوافري،
ال�شوارع ،ال ُبحريات ،برك ال�سباحة ،املالعب ،ال�ساحات العا ّمة،
املواقف العا ّمة لل�سيارات ،مم ّرات املُ�شاة ،ال�شواطئ ،وغريها.
خ�ص�صة يف العقار املُ�شرتك لال�ستخدام املُ�شرتك
 :الأجزاء املُ ّ
ملالكي و�شاغلي الوحدات املُب ّينة يف خُم ّطط املوقع.
 :الأجزاء �أو التو�صيالت �أو التجهيزات �أو املُ ِع ّدات �أو املرافق
خ�ص�صة يف العقار املُ�شرتك لال�ستخدام احل�صري لعدد ُم نّعي
املُ ّ
من املُالك يف العقار املُ�شرتك دون غريهم من املُالك الآخرين.
 :املواقع وامل�ساحات املُح ّددة يف خُم ّطط امل�شروع �أو خُم ّطط املوقع
من غري املرافق املُ�شرتكة �أو الأجزاء املُ�شرتكة ،التي تعود ُملك ّيتها
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خ�ص�صها لال�ستخدام اخلا�ص �أو التِّجاري �أو
لل ُمط ّور ،والتي ُي ِّ
اال�ستثماري.
ال�سجل العقاري كمالك للوحدة ،وي�شمل من له حق
املالك
ُ :كل من ُيق َّيد يف ِّ
االنتفاع بها �أو حق ا�ستئجارها مبوجب عقد الإيجار طويل الأمد
امل�شمول بالقانون رقم ( )7ل�سنة  2006املُ�شار �إليه ،وكذلك املُط ّور
فيما يتعلق بالوحدات غري املُباعة.
ُّ :
ال�شروط والأحكام التي يخ�ضع لها تطوير وت�شغيل امل�شروع الرئي�س
نظام املُج ّمع الأ�سا�س
والعقارات املُ�شرتكة واملرافق املُ�شرتكة فيه ،وت�شمل املعايري
التخطيط ّية والبنائ ّية لل ُمج ّمع.
 :الوثيقة التي يتم �إعدادها وفق ًا للوائح ال�صادرة عن الدائرة
نظام �إدارة املبنى
وقيدها يف �سجل العقارات املُ�شرتكة ،التي ُت نّبي �إجراءات �صيانة
الأجزاء املُ�شرتكة ،ون�سبة ُم�شاركة املُالك يف التكاليف املُتع ِّلقة بها،
مبا يف ذلك املُ ِع ّدات واخلدمات املوجودة يف �أي ُجزء من مبنى
�آخر.
 :اللجنة التي يتم ت�أ�سي�سها من بني املُالك وفق ًا لأحكام هذا القانون.
جلنة املُالك
 :القواعد والأحكام املُ ِّ
نظمة للجنة املُالك التي يتم و�ضعها واعتمادها
ال ِّنظام الأ�سا�سي
وفق ًا لأحكام هذا القانون.
ال�سنوي الذي يتم ا�ستيفا�ؤه من املالك لتغطية
بدل اخلدمات
 :البدل املايل ّ
و�صيانة و�إ�صالح العقار املُ�شرتك.
م�صاريف �إدارة وت�شغيل ِ
ال�سنوي الذي يتم ا�ستيفا�ؤه من املالك �أو املُط ّور
بدل اال�ستعمال
 :البدل املايل ّ
و�صيانة و�إ�صالح املرافق املُ�شرتكة.
الفرعي لقاء �إدارة وت�شغيل ِ
ُ :كل من ي�ستفيد من الوحدة وفق ًا ملا �أُ ِع ّدت له ،وي�شمل املالك
ال�شاغل
واملُ�ست�أجر و�أي �شخ�ص �آخر ُيخ ِّوله املالك اال�ستفادة منها.
تخ�ص�صة
�شركة الإدارة
 :املُ� ّؤ�س�سة الفرد ّية �أو ال�شركة املُعتمدة من املُ� ّؤ�س�سة ،املُ ِّ
ب�إدارة املرافق املُ�شرتكة �أو العقارات املُ�شرتكة �أو الأجزاء املُ�شرتكة
بح�سب الأحوال.
تخ�ص�صة
�شركة �إدارة امل�شروع ال ُفندقي  :املُ� ّؤ�س�سة الفرد ّية �أو ال�شركة املُعتمدة من املُ� ّؤ�س�سة ،املُ ِّ
ب�إدارة امل�شاريع ال ُفندق ّية والأجزاء املُ�شرتكة فيها وفق ًا لأحكام هذا
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جهة الإدارة
خدمات املرافق

القانون.
 :اجلهة التي تتولى �إدارة املرافق املُ�شرتكة �أو العقار املُ�شرتك �أو
الأجزاء املُ�شرتكة وفق ًا لأحكام هذا القانون ،وت�شمل املُط ِّور �أو
�شركة الإدارة �أو �شركة �إدارة امل�شروع ال ُفندقي ح�سب الأحوال.
 :وت�شمل ،املياه �أو توريدها ،الغاز �أو توريده ،الكهرباء ،تكييف
ال�صرف
الهواء ،الهاتف ،كوابل الكمبيوتر والتلفاز واالت�صاالتّ ،
ال�صحي ،ت�صريف مياه الأمطار� ،إزالة �أو التخلُّ�ص من النفايات
ِّ
�أو املُخ ّلفات ،ت�سليم الربيد �أو ُّ
الطرود �أو الب�ضائع� ،أعمال الب�ستنة
والزِّ راعة ،و�أي نظام �أو خدمة �أخرى خُم ّ�ص�صة لتح�سني املرافق
املُ�شرتكة �أو الأجزاء املُ�شرتكة.

نطاق التطبيق
املادة ()3
ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على كا ّفة م�شاريع التطوير العقاري الرئي�سة والعقارات املُ�شرتكة يف
اخلا�صة واملناطق ا ُ
حل ّرة.
الإمارة ،مبا يف ذلك مناطق التطوير
ّ
�سجل العقارات املُ�شرتكة
املادة ()4
خا�ص ًا للعقارات املُ�شرتكة ،ي�شتمل على ما يلي:
�أُ -ت ِع ّد الدائرة �سج ًال ّ
	.1الأرا�ضي التي ميلكها املُط ِّورون ،التي �ستُقام عليها العقارات املُ�شرتكة.
خ�ص�صة للتمليك املُ�ست ِقل يف العقار املُ�شرتك التي يبيعها املُط ِّورون ،و�أ�سماء
	.2الوحدات املُ ّ
مالكي هذه الوحدات.
� .3أع�ضاء جلنة املُالك.
 .4نظام �إدارة املبنى.
	 .5املُ ّ
خططات.
 .6جهة الإدارة.
ُ .7عقود �إدارة العقار املُ�شرتك �أو الأجزاء املُ�شرتكة.
اخلا�صة ون�سبتها من م�ساحة الوحدات يف
 .8م�ساحة الأجزاء املُ�شرتكة والأجزاء املُ�شرتكة
ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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العقار املُ�شرتك.
	.9املناطق اململوكة لل ُمط ّور يف العقار املُ�شرتك.
�صدر الدائرة بنا ًء على طلب ذوي ال�ش�أن ّ
وال�سندات و�أي وثائق �أخرى تتعلق
بُ -ت ِ
ال�شهادات ّ
ال�سجل املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه
بالوحدة �أو العقار املُ�شرتك ،وذلك من واقع بيانات ِّ
ال�سجل.
املادة ،ويحق لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا ِّ
قواعد التم ُّلك
املادة ()5
ت�سري القواعد ُّ
وال�شروط املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )7ل�سنة  2006املُ�شار �إليه على متلُّك
العقار املُ�شرتك.

�أ-
ب-
ج-

د-
هـ-

�سند ُملك ّية العقارات املُ�شرتكة
املادة ()6
ُت�ش ِّكل املُ ّ
خططات ونظام املُج ّمع الأ�سا�س وال ِّنظام الأ�سا�سي ونظام �إدارة املبنى ُجزء ًا من
�سند ُملك ّية العقار املُ�شرتك ،وحتتفظ الدائرة بال ُّن�سخة الأ�صل ّية ل ُك ٍّل منها.
على ال�شاغل التق ُّيد جتاه املُط ّور واملالك و�شاغلي الوحدات الأخرى وجلنة املُالك بنظام
املُج ّمع الأ�سا�س وال ِّنظام الأ�سا�سي ونظام �إدارة املبنى ،وذلك بالقدر الذي ت�سري عليه
�أحكامها.
خت�صة،
يلتزم املُط ّور عند اكتمال العقار املُ�شرتك ُ
وح�صو ِله على �شهادة الإجناز من اجلهة املُ ّ
ب�أن ُيو ِدع لدى الدائرة املُ�ستندات املُ�شار اليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة خالل (� )60ستني
يوم ًا من تاريخ ُ�صدور �شهادة الإجناز ،وللدائرة متديد هذه املُهلة ملُ ّدة ال تزيد على ()30
ثالثني يوم ًا� ،شريطة �إبداء املُط ّور �أ�سباب ًا معقولة للتمديد تقب ُلها الدائرة.
ال ي�شمل التزام املُط ّور املُق ّرر مبوجب الفقرة (ج) من هذه املادة �إيداع نظام �إدارة املبنى
الذي تتولى املُ� ّؤ�س�سة �إعداده.
يف حال عدم التزام املُط ّور بتقدمي املُ�ستندات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
نا�سبة
خالل املُهلة املُح ّددة يف الفقرة (ج) ،ف�إ ّنه يجوز للدائرة �أن تط ُلب من �أي جهة تراها ُم ِ
تزويدها بتلك املُ�ستندات و�إيداعها لديها ،مع حتميل املُط ّور كا ّفة ال ّنفقات والتكاليف التي قد
ترتتّب على ذلك.
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اخلا�صة بالأجزاء
و -تتولى الدائرة مبا يتوافق مع �أحكام هذا القانون �إ�صدار وحتديث اخلرائط
ّ
اخلا�صة واملرافق املُ�شرتكة.
املُ�شرتكة والأجزاء املُ�شرتكة
ّ
ُمك ِّونات الأجزاء املُ�شرتكة
املادة ()7
�أ -تت�أ ّلف الأجزاء املُ�شرتكة للمبنى ،ودومنا ح�صر ،من املُك ِّونات التالية:
	.1الأجزاء الهيكل ّية للعقار املُ�شرتك ،مبا يف ذلك ال ّدعائم الرئي�سة والأ�سا�سات والأعمدة
وا ُ
وال�سالمل ومم ّرات ال�سالمل والواجهات
جلدران الهيكل ّية والأ�سقف وو�صالت الأ�سقف ّ
والأ�سطح.
	.2العتبات وال ّردهات ومم ّرات املواقف واملداخل وخمارج الطوارئ وال ّنوافذ الواقعة على
ا ُ
جلدران اخلارج ّية ،ما مل يت�ض ّمن خُم ّطط املوقع خالف ذلك.
ال�سباحة ،واحلدائق ،ومرافق
ُ .3غ َرف احلرا�سة ،واملرافق واملُ ِع ّدات الرتفيه ّية ،وح ّمامات ِّ
خ�ص�صة ال�ستخدام جهة الإدارة �أو جلنة
التخزين ،واملكاتب ،ومواقف ال�س ّيارات املُ ّ
املُالك �أو الزُّوار ،ما مل يت�ض ّمن خُم ّطط املوقع خالف ذلك.
ُ .4م ِع ّدات و�أنظمة املرافق الرئي�سة ،مبا يف ذلك ُمو ِّلدات الكهرباء ،و�أنظمة الإ�ضاءة،
وال�ساخنة والتد ِفئة والتربيد ،و�أنظمة التكييف،
و�أنظمة و ُم ِع ّدات الغاز واملياه الباردة ّ
ومرافق جتميع و ُمعاجلة ال ِّنفايات.
	.5امل�صاعد ،واخلزّانات ،والأنابيب ،واملُو ِّلدات ،ومداخن ومراوح وجماري التهوية،
ووحدات �ضغط الهواء ،و�أنظمة التهوية امليكانيك ّية.
ال�صحي ،و�أنابيب ومداخن الغاز ،و�أبراج
ال�صرف ِّ
� .6أنابيب املياه الرئي�سة ،وجماري ّ
و�أ�سالك وجماري الكهرباء واالت�صاالت التي تخدم ُمالك �أكرث من وحدة.
� .7أجهزة قيا�س متديد �أو توريد خدمات املرافق.
� .8أي �أجزاء �أخرى ال تقع �ضمن ُحدود �أي وحدة ،وتكون �ضرور ّية �أو مطلوبة لوجود و�صيانة
وا�ستدامة و�سالمة وت�شغيل العقار املُ�شرتك.
� .9أي �أجزاء ُم�شرتكة �أخرى يت�ض ّمنها خُم ّطط املوقع.
ب -تت�أ ّلف الأجزاء املُ�شرتكة للأر�ض ،ودومنا ح�صر ،من املُك ِّونات التالية:
ُ
ُّ .1
التقاطع ،واملم ّرات ،وحواف ال ّر�صيف ،وا ُ
جلزُر الفا�صلة يف
الطرق ،وال ّدوارات ،و ُنقاط
الطريق ،وا ُ
جل�سور القنطر ّية ،و�أنظمة الت�صريف وما يرتبط بها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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	.2ال ُبحريات ،والبرِ ك ،والقنوات ،واملُتنزّهات ،وال ّنوافري ،والأ�شكال املائ ّية ،واملجاري
املائ ّية الأخرى ،مبا يف ذلك املُ ِع ّدات املُرت ِبطة بها ،ما مل يت�ض ّمن خُم ّطط املوقع خالف
ذلك.
	.3املُ ّ
وال�ساحات العا ّمة ،و�ساحات اللعب ،ومناطق اال�سرتاحة ،ومواقف
�سطحات اخل�ضراءّ ،
خ�ص�صة ال�ستخدام جهة الإدارة �أو جلنة املُالك �أو الزُّوار ،ما مل يت�ض ّمن
ال�سيارات املُ ّ
ّ
خُم ّطط املوقع خالف ذلك.
	.4الأ�سالك ،والكوابل ،والأنابيب ،وجماري الت�صريف ،والقنوات ،واملكائن ،واملُ ِع ّدات التي
بوا�سط ِتها تزويد الوحدات �أو الأجزاء املُ�شرتكة باخلدمات املُخت ِلفة.
يتم ِ
� .5أجهزة قيا�س متديد �أو توريد خدمات املرافق.
� .6أي �أجزاء ُم�شرتكة �أخرى يت�ض ّمنها خُم ّطط املوقع.
للمط ّور
املناطق اململوكة ُ
املادة ()8
يجوز لل ُمط ّور عند اعتماد خُم ّطط امل�شروع �أو خُم ّطط املوقع لأول مرة وبعد ا ُ
حل�صول على ُموافقة
خت�صة حتديد مناطق مملوكة له يف خُم ّطط امل�شروع �أو خُم ّطط املوقعُ ،ي ِع ّدها
الدائرة واجلهة املُ ّ
لال�ستعمال اخلا�ص �أو التِّجاري �أو اال�ستثماري ،على �أن يتم منح تلك املُوافقة وا�ستغالل املناطق
وحقوق املُالك.
اململوكة لل ُمط ّور مبا ال يتعار�ض مع نظام املُج ّمع الأ�سا�س ُ
ُمك ِّونات الوحدة
املادة ()9
�أ -ما مل يت�ض ّمن خُم ّطط املوقع خالف ذلك ،تت�أ ّلف كل وحدة يف مبنى �أو ُجزء من مبنى ،ودومنا
ح�صر ،من املُك ِّونات التالية:
	.1الأر�ض ّيات ،ومواد و�أجزاء الأر�ض ّيات حتى �أ�سفل قاعدة الو�صالت ،والهياكل الداعمة
لأر�ض ّية الوحدة.
	.2الأ�سقف اجل�ص ّية ،وكافة �أنواع الأ�سقف الأخرى ،والإ�ضافات التي ُت�ش ِّكل ُجزء ًا من الق�سم
الداخلي للوحدة ،وامل�ساحات بني تلك الأ�سقف وكذلك الأ�سقف فوق ا ُ
جلدران الداعمة
والهياكل داخل الوحدة ،وا ُ
جلدران التي تف�صل الوحدة عن بق ّية العقار املُ�شرتك ،و�أي
وحدات �أو �أجزاء ُم�شرتكة مجُ ا ِورة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب-
ج-
د-
هـ-

جلدران الداخل ّية غري الداعمة وا ُ
	.3امل�ساحة الداخل ّية وا ُ
جلدران املُحيطة بالوحدة.
	.4ال ّنوافذ والزُّجاج والرتكيبات التي ُت�ش ِّكل ُجزء ًا من ال ّنوافذ الداخل ّية ،و�أنظمة الإ�ضاءة،
والأبواب و�إطاراتها ،وكا ّفة املُ ِع ّدات والرتكيبات التي تخدم الوحدة.
	.5احل ّمامات والأجزاء املُك ِّملة للوحدة ،مثل ُّ
ال�شرفات و ُكل ما حلق بها من الأجزاء
خ�ص�صة للمالك.
املُ ّ
خ�ص�صة للوحدة ،مثل احلديقة ومواقف ال�س ّيارات واملخازن ُ
وغ َرف
	.6املرافق املُلحقة �أو املُ ّ
احلرا�سة حتى لو مل تكن هذه الأجزاء ُملت�صقة بها ،على �أن تكون م�ساحات هذه املرافق
ال�صافية للوحدة.
خ�ص�صة لها ،دون ت�ضمني م�ساحتها �ضمن امل�ساحة ّ
ُملحقة بالوحدة املُ ّ
	.7التو�صيالت الداخل ّية التي تخدم الوحدة.
	.8الرتكيبات والتجهيزات التي ُير ِّكبها ال�شاغل.
	.9الإ�ضافات والتعديالت والتح�سينات املُن ّفذة على الوحدة من وقت لآخر.
� .10أي ُمك ِّونات �أخرى يت�ض ّمنها خُم ّطط املوقع.
لغايات تطبيق حكم الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ال ت�شمل الوحدة خدمات املرافق املوجودة
فيها التي تخدم الأجزاء املُ�شرتكة �أو �أي وحدة �أخرى.
ما مل يت�ض ّمن خُم ّطط املوقع خالف ذلك ،تت�أ ّلف كل وحدة من العقار املُ�شرتك والتي تتك ّون
من �أر�ض ولي�س من مبنى �أو ُجزء من مبنى ،ودومنا ح�صر ،من ُكل �شيء يقع داخل ُحدود
الوحدة ،عدا خدمات املرافق التي تخدم الأجزاء املُ�شرتكة �أو �أي وحدة �أخرى.
يكون ِل ُكل وحدة خُم ّ�ص�صة للتمليك املُ�ست ِقل احلق يف ا ُ
نا�سب عن
حل�صول على حرم ُم ِ
الوحدات �أو الأرا�ضي الأخرى والأجزاء املُ�شرتكة.
ُتعترب ا ُ
املالكي �إذا كانت �ضمن
جلدران الفا�صلة بني الوحدات املُتجاورة ُم�شرتكة بني كال
نْ
الأجزاء املُ�شرتكة.

خ�ص�صة للوحدة
مواقف ال�س ّيارات املُ ّ
املادة ()10
خت�صة على توفريها �أو
�أُ -تعترب مواقف ال�س ّيارات التي ت ُن�ص الت�شريعات املُعتمدة لدى اجلهة املُ ّ
ب�صورة ُم�ستق ّلة
تخ�صي�صها للوحدة ُجزء ًا ال يتج ّز�أ من الوحدة وال يجوز ف�صلها عنها �أو بيعها ُ
عنها.
خ�ص�صة لها با�سم املالك وفق ًا للتعليمات
ب -على املُط ّور ت�سجيل الوحدة ومواقف ال�س ّيارات املُ ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�صدرها املُدير العام يف هذا ال�ش�أن ،وال يجوز يف جميع الأحوال بيع الوحدة �أو الت�ص ُّرف
التي ُي ِ
خ�ص�صة لها.
بها مبعزل عن مواقف ال�س ّيارات املُ ّ
ج -للمالك �أن ي�شرتي مواقف �إ�ضاف ّية �إذا كانت هذه املواقف من املواقف الزائدة عن مواقف
خ�ص�صة لكا ّفة الوحدات يف العقار املُ�شرتك وفق ًا للت�شريعات والتعليمات املُ�شار
ال�س ّيارات املُ ّ
�إليهما يف الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة ،ويجوز لل ُمدير العام حتديد احلاالت التي يجوز
فيها للمالك �شراء مواقف �إ�ضاف ّية.
ُملك ّية احل�ص�ص يف الأجزاء املُ�شرتكة
املادة ()11
ح�صة غري مجُ ّز�أة من الأجزاء املُ�شرتكة ،ويتم
ميتلك املالك واملُط ّور بال ِّن�سبة للوحدات غري املُباعةّ ،
احل�صة على �أ�سا�س م�ساحة الوحدة من جمموع امل�ساحة ال ُك ّلية للعقار املُ�شرتك.
حتديد هذه ّ
الت�صرف بوحدات العقار املُ�شرتك
ُّ
املادة ()12
�شكل من �أ�شكال الت�ص ُّرفات القانون ّية ،كما يجوز له
يجوز للمالك بيع وحدته �أو الت�ص ُّرف فيها ب�أي ٍ
رهنها ل�صالح �أي من امل�صارف �أو ُم� ّؤ�س�سات التمويل املايل املُ ّ
رخ�صة للعمل يف الإمارة.
تق�سيم الوحدات اململوكة لأكرث من �شخ�ص
املادة ()13
ال يجوز تق�سيم �أي وحدة مملوكة ب�شكل ُم�شرتك بني �شخ�صني �أو �أكرث فيما بين ُهم �إلى وحدات
ُم�ست ِق ّلة �إال �إذا كان نظام املُج ّمع الأ�سا�س ي�سمح بذلك ،وبعد ا ُ
حل�صول على ُموافقة الدائرة
خت�صة.
والرتاخي�ص الالزمة لذلك من اجلهة املُ ّ
حق الأولو ّية
املادة ()14
ح�صة �أي مالك �آخر يف الوحدة ذاتها� ،إذا كان يرغب
�أ -يكون للمالك حق الأولو ّية يف �شراء ّ
ببيعها �أو الت�ص ُّرف فيها ل�شخ�ص �آخر من غري ُّ
ال�شركاء ،و�إذا مار�س هذا احلق �أكرث من
بالتنا�سب مع احل�ص�ص
ح�صة املالك الراغب بالبيع �أو الت�ص ُّرف فيها
مالك ،فيحق ل ُهم �شراء ّ
ُ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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القائمة ل ُك ٍّل منهم.
ح�صة املالك �أو
ب -ال ين�ش�أ حق الأولو ّية املُق ّرر مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة �إذا مت بيع ّ
الت�ص ُّرف فيها بني ال ُأ�صول وال ُفروع �أو بني الزّوجني �أو الأقارب حتى ال ّدرجة الرابعة �أو
الأ�صهار حتى الدرجة الثانية.
ا�ستعمال حق الأولو ّية
املادة ()15
ب�شكل كامل ،ويف حال تع ّدد
�أ -حق الأولو ّية ال يتجز�أ ،فال يجوز ا�ستعما ُله �أو التخ ّلي عنه �إال ٍ
احل�ص�ص التي مي ُلكها يف الوحدة ،و�إذا
�أ�صحاب هذا احلق ،ا�ستعمل ُك ُّل ٍ
واحد ح ّق ُه بن�سبة ِ
�أ�سقط �أحدُهُ م �أو ُ
بالتنا�سب مع احل�ص�ص القائمة
بع�ض ُهم ح ّقه انتقل ذلك احلق �إلى الباقني
ُ
ل ُك ٍّل منهم.
وجه املالك الراغب يف البيع �أو الت�ص ُّرف بح�صته �إ�شعار ًا ّ
خطي ًا
ب -ي�س ُقط حق الأولو ّية يف حال ّ
�إلى املُالك الآخرين عن طريق الكاتب العدلُ ،مب ّين ًا فيه ا�سم وعنوان ال�شخ�ص ال ّراغب يف
ِّ
ال�شراء ُ
و�شروط البيع ،ومل ُيوافق املُالك على هذه ال�شروط خالل ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ ا�ستالمهم لذلك الإ�شعار.
ح�صة املالك الراغب بالبيع �أو الت�ص ُّرف فيها،
ج -يف حال ُموافقة �أي من املُالك على �شراء ّ
فيجب عليه �إخطار البائع برغبته يف ال�شراء عن طريق الكاتب العدل خالل ُم ّدة الإ�شعار
املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،و�أن ُي ِّتمم �إجراءات البيع لدى الدائرة خالل ُم ّدة
ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ انق�ضاء ُم ّدة الإ�شعار.
د�	-إذا ثبت �أن البيع الذي مت وفق ًا لأحكام هذه املادة قد مت ُ
ب�شروط �أف�ضل من ُّ
ال�شروط املُب ّينة يف
الإ�شعار املُر�سل لأ�صحاب حق الأولو ّية ،جاز لهم ُمطالبة البائع بالتعوي�ض ع ّما حلق بِهِ م من
�ضرر �أمام املركز.
ت�أجري الوحدة
املادة ()16
لزمي بالتق ُّيد بال ِّنظام
�أ -يجوز للمالك ت�أجري الوحدة� ،شريطة �أن يبقى هو واملُ�ست�أجر ُم نْ
الأ�سا�سي ونظام املُج ّمع الأ�سا�س ونظام �إدارة املبنى جتاه مالكي و�شاغلي الوحدات الأخرى
وجلنة املُالك وجهة الإدارة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب -يقع على عاتق املالك �سداد بدل اخلدمات وبدل اال�ستعمال ،ما مل ي ُن�ص عقد �إيجار الوحدة
على غري ذلك ،ويف جميع الأحوال ال ُيعفى املالك من �سداد بدل اخلدمات وبدل اال�ستعمال
يف حال تخلُّف املُ�ست� ِأجر عن دفعِهِ ما على النحو املُق ّرر مبوجب هذا القانون.
الت�صرف بالأجزاء املُ�شرتكة واملرافق املُ�شرتكة
ُّ
املادة ()17
خا�صة �أو تق�سيمها �أو
�أ -ال يجوز ب�أي ٍ
حال من الأحوال حتويل الأجزاء املُ�شرتكة �إلى ُملك ّية ّ
الت�ص ُّرف فيها ُكلي ًا �أو ُجزئ ّي ًا ،ب�شكل ُم�ست ِقل عن الوحدات التي تتع ّلق بها �إال بعد ا ُ
حل�صول
خت�صة ،حتى و�إن كان املبنى قيد الإن�شاء ،وي�ضع
على املُوافقة املُ�سبقة من الدائرة واجلهة املُ ّ
�صد ُره ّ
تح�صل من ذلك
املُدير العام بقرا ٍر ُي ِ
ال�ضوابط املُتع ّلقة باال�ستفادة من العائد املايل املُ ّ
التحويل.
�شكل من الأ�شكال �أو ا�ستغاللها �أو تغيريها �أو �إعادة
بُ -يحظر الت�ص ُّرف باملرافق املُ�شرتكة ب�أي ٍ
تخطيطها �أو �إلغائها بطريقة حتد من االنتفاع بها من قبل املُالك� ،إال بعد ا ُ
حل�صول على
خت�صة.
املُوافقة املُ�سبقة من الدائرة واجلهة املُ ّ
�إدارة الأجزاء املُ�شرتكة
املادة ()18
�أ -تنق�سم العقارات املُ�شرتكة لغايات �إدارة الأجزاء املُ�شرتكة فيها �إلى ( )3ثالث فئات:
	.1الفئة الأولى :امل�شاريع ال ُكربى ،ويتم حتديد امل�شاريع التي تندرج �ضمن هذه الفئة وفق ًا
للمعايري التي ي�ص ُدر بتحديدها قرار من املُدير العام يف هذا ال�ش�أن ،ويتو ّلى املُط ّور
م�س�ؤول ّية �إدارة وت�شغيل و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء املُ�شرتكة وخدمات املرافق ،و ُت�ش ّكل
للم�شاريع ال ُكربى جلنة ُمالك تختار املُ� ّؤ�س�سة �أع�ضاءها من بني املُلاّ ك القاطنني يف
العقار املُ�شرتك ،على �أن يتم حتديد مهام جلنة املُالك وفق ًا لل ِّنظام الأ�سا�سي ّ
وال�ضوابط
واال�شرتاطات التي ُيحدِّ دها املُدير العام ُمبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا ال�ش�أن.
	.2الفئة الثانية :امل�شاريع ال ُفندق ّية ،وهي امل�شاريع التي يجب �أن يعهد املُط ّور ب�إدارة الأجزاء
املُ�شرتكة فيها �إلى �شركة �إدارة امل�شاريع ال ُفندق ّية وفق ًا ّ
لل�ضوابط التي يعتمدها املُدير
العام يف هذا ال�ش�أن ،و ُت�ش ّكل للم�شاريع ال ُفندق ّية جلنة ُمالك تختار املُ� ّؤ�س�سة �أع�ضاءها
يف حال �إبداء �شركة �إدارة امل�شاريع ال ُفندق ّية رغبتها يف ذلك ،دون �أن يكون للجنة املُالك
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احلق يف ُّ
التدخل ب�إدارة امل�شروع ال ُفندقي �أو الأجزاء املُ�شرتكة فيه.
	.3الفئة الثالثة :امل�شاريع العقار ّية من غري امل�شاريع ال ُكربى وامل�شاريع ال ُفندق ّية املُ�شار
�إليهما يف الفئتني الأولى والثانية من هذه الفقرة ،وتتولى �إدارة الأجزاء املُ�شرتكة يف
تخ�ص�صة تتولى املُ� ّؤ�س�سة اختيارها والتعا ُقد معها وفق ًا
هذه امل�شاريع �شركات �إدارة ُم ِّ
ّ
لل�ضوابط وال ُأ�س�س التي ي�صدُر بتحديدها قرار من املُدير العام يف هذا ال�ش�أن ،و ُت�ش ّكل
للم�شاريع العقار ّية التي تندرج �ضمن هذه الفئة جلنة ُمالك تحُ دِّ د املُ� ّؤ�س�سة �أع�ضاءها
على النحو املُق ّرر ُمبوجب هذا القانون.
ب� -إذا اجتمع يف العقار املُ�شرتك الواحد الفئتان الثانية والثالثة املُ�شار �إليهما يف الفقرة (�أ) من
هذه املادة ،ف ُيعهد ب�إدارة الأجزاء املُ�شرتكة يف هذا العقار املُ�شرتك �إلى �شركة �إدارة امل�شاريع
ال ُفندق ّية ،و ُي�ش ّكل للعقار املُ�شرتك يف هذه احلالة جلنة ُمالك واحدة تحُ دِّ د املُ� ّؤ�س�سة �أع�ضاءها
على النحو املُق ّرر ُمبوجب هذا القانون.
ج -لل ُمط ّور �أن يعهد ب ُكل �أو بع�ض املهام وامل�س�ؤول ّيات املُق ّررة له مبوجب البند ( )1من الفقرة (�أ)
من هذه املادة� ،إلى �شركة الإدارة ُمقابل �أتعاب ُ
و�شروط يتّفق عليها الطرفان ،على �أن يتم
اعتماد هذا االتفاق من ِق َبل املُ� ّؤ�س�سة.
د -يف حال عدم وجود املُط ّور يف امل�شاريع التي تندرج �ضمن الفئتني الأولى والثانية من الفقرة
(�أ) من هذه املادة ،فيتم اختيار �شركة الإدارة من ِق َبل املُ� ّؤ�س�سة.
�إدارة املرافق املُ�شرتكة
املادة ()19
و�صيانة املرافق املُ�شرتكة يف امل�شروع الرئي�س ،على �أن يعهد بذلك �إلى
يتو ّلى املُط ّور الرئي�س �إدارة ِ
�شركة الإدارة ُمبوجب اتفاق ّية ّ
خطية يتم اعتمادها ُم�سبق ًا من ِق َبل املُ� ّؤ�س�سة.
نظام �إدارة املبنى
املادة ()20
�أ -ي�ضع املُط ّور نظام �إدارة املبنى يف امل�شاريع ال ُكربى وامل�شاريع ال ُفندق ّية التي يتولى �إدارتها،
على �أن يتم اعتماد نظام �إدارة املبنى من املُ� ّؤ�س�سة قبل �إبرام �أي ت�ص ُّرف قانوين على الوحدات
التي يت�أ ّلف منها العقار املُ�شرتك يف امل�شاريع ال ُكربى وامل�شاريع ال ُفندق ّية وفق ًا لأحكام هذا
القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه ونظام املُج ّمع الأ�سا�س.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب -ت�ضع املُ� ّؤ�س�سة نظام �إدارة املبنى يف العقارات املُ�شرتكة الأخرى من غري امل�شاريع املُ�شار �إليها
يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يف حال عدم وجود نظام �إدارة املبنى لهذه العقارات املُ�شرتكة،
تخ�ص�صة يف هذا املجال.
ولها �أن ت�ستعني يف �إعداد هذا ال ِّنظام ب�أي �شركة ُم ِّ
ج� -إذا مت تطوير ُجزء من العقار املُ�شرتك على مراحل ،ف�إ ّنه يجب و�ضع نظام �إدارة املبنى لذلك
ا ُ
جلزء الذي مت تطوي ُره.
نظام املُج ّمع الأ�سا�س
املادة ()21
ي�ضع املُط ّور الرئي�س نظام املُج ّمع الأ�سا�س يف امل�شروع الرئي�س قبل �إبرام �أي ت�ص ُّرف قانوين على
الأرا�ضي �أو املباين �أو الوحدات يف امل�شروع الرئي�س ،على �أن يتم اعتماد نظام املُج ّمع الأ�سا�س
من املُ� ّؤ�س�سة ،وال يجوز �إجراء �أي تعديل على نظام املُج ّمع الأ�سا�س يت�ض ّمن �أي ت�أثري على ُحقوق
املُ�شرتين �إال بعد ا ُ
حل�صول على ُموافقة املُ� ّؤ�س�سة على ذلك.

�أ-
ب-
ج-

د-

جلنة املُ اّلك
املادة ()22
ُت�ش ّكل جلنة املُالك للم�شاريع العقار ّية للفئتني الأولى والثالثة املن�صو�ص عليهما يف الفقرة
(�أ) من املادة ( )18من هذا القانون� ،شريطة �أال يزيد عدد �أع�ضاء جلنة املُالك على ()9
ت�سعة �أع�ضاء ،مبن فيهم رئي�س جلنة املُالك ونائبه ،و�أن تتولى املُ� ّؤ�س�سة اختيارهُ م.
يتم ت�شكيل جلنة املُالك عند ت�سجيل ما ال يقل عن ( )10%من �إجمايل عدد الوحدات يف
ال�سجل العقاري.
العقار املُ�شرتك با�سم مالكي هذه الوحدات يف ِّ
ُي�شرتط يف ُع�ضو جلنة املُالك ما يلي:
� .1أن يكون ُمتمتِّع ًا بالأهل ّية القانون ّية الكاملة.
� .2أن يكون من املُالك القاطنني يف العقار املُ�شرتك.
وال�سلوك.
� .3أن يكون ح�سن ال�سرية ُّ
لتزم ًا ب�سداد بدل اخلدمات وبدل اال�ستعمال.
� .4أن يكون ُم ِ
	.5املُواظبة على ُح�ضور اجتماعات جلنة املُالك ،واملُ�شاركة بفعال ّية يف جل�ساتها.
ال يجوز �أن يكون املُط ّور ُع�ضو ًا يف جلنة املُالك� ،إال �إذا كان ميلك وحدات غري ُمباعة يف العقار
املُ�شرتك.
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هـ-
و-
ز-
ح-
ط-

�أ-

ب-
ج-
د-

تختار جلنة املُالك من بني �أع�ضا ِئها رئي�س ًا لها يمُ ِّثلها �أمام جهة الإدارة واملُ� ّؤ�س�سة.
ت�سري على جلنة املُالك الأحكام ُّ
وال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات
ال�صادرة ُمبوجبه وال ِّنظام الأ�سا�سي.
ت�ضع املُ� ّؤ�س�سة ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ال ِّنظام الأ�سا�سي.
ت�س ُقط ُع�ضو ّية املالك يف جلنة املُالك يف حال ُفقدا ِنه لأي �شرط من ُ�شروط ال ُع�ضو ّية
املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ج) من هذه املادة ،على �أن تتولى املُ� ّؤ�س�سة تعيني ُع�ضو بديل عنه
من تنطبق عليه هذه ُّ
ال�شروط.
مِ ّ
يجوز لل ُم� ّؤ�س�سة �إعادة ت�شكيل جلنة املُالك يف �أي وقت� ،شريطة ُمراعاة تو ُّفر ُ�شروط ال ُع�ضو ّية
فيها.
اجتماعات جلنة املُالك
املادة ()23
ب�صورة دور ّية ُكل ( )3ثالثة �أ�شهر بواقع (� )4أربعة اجتماعات
تعقد جلنة املُالك اجتماعاتها ُ
يف ال�سنة ،على �أن تعقد اجتماعها الأ ّول خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ت�شكيلها ،وتكون
بح�ضور �أغلب ّية �أع�ضا ِئها ،على �أن يكون رئي�س جلنة املُالك �أو نائبه من
اجتماعاتها �صحيحة ُ
بينهم.
للجنة املُالك �أن تعقد اجتماع ًا طارئ ًا لها �إذا اقت�ضت ّ
ال�ضرورة ذلك ،على �أن يتم �إخطار
املُ� ّؤ�س�سة ُم�سبق ًا مبوعد هذا االجتماع و�أ�سبابه املوجبة.
يكون ِل ُكل ُع�ضو يف جلنة املُالك �صوت واحد فقط عند الت�صويت على قرارات وتو�صيات جلنة
املُالك� ،سوا ًء كان ميلك وحدة �أو �أكرث من وحدات العقار املُ�شرتك ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
ُي ّ
خ�ص�ص مكان ًا لعقد اجتماعات جلنة املُالك ،وكذلك تعيني ُمق ِّرر للجنة
على جهة الإدارة �أن ُت ِّ
اخلا�صة باجتماعات جلنة املُالك.
املُالك يتولى �إعداد التقارير واملحا�ضر
ّ

مهام جلنة املُالك
املادة ()24
تتولى جلنة املُالك ،وعلى �سبيل احل�صر ،القيام مبا يلي:
و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء املُ�شرتكة وفق ًا لأحكام
	.1التح ُّقق من قيام جهة الإدارة ب�إدارة وت�شغيل ِ
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هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه ونظام �إدارة املبنى.
ل�صيانة العقار املُ�شرتك وتقدمي التو�صيات الالزمة
	.2االطالع على املُوازنات ال�سنو ّية املُع ّدة ِ
ب�ش�أنها ،وللجنة املُالك يف �سبيل ذلك طلب التقارير املال ّية املُتع ِّلقة بالعقار املُ�شرتك.
و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء املُ�شرتكة،
وال�صعوبات املُت ِّ�صلة ب�إدارة وت�شغيل ِ
ُ .3مناق�شة املُع ِّوقات ُّ
ورفع التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها �إلى جهة الإدارة �أو املُ� ّؤ�س�سة ،بح�سب الأحوال.
 .4تل ّقي ّ
و�صيانة
ال�شكاوى واالقرتاحات املُق ّدمة من املُالك و�شاغلي الوحدات ب�ش�أن �إدارة وت�شغيل ِ
و�إ�صالح الأجزاء املُ�شرتكة و�إخطار جهة الإدارة بها ،على �أن ترفع جلنة املُالك هذه ّ
ال�شكاوى
واالقرتاحات �إلى املُ� ّؤ�س�سة �إذا مل ت ُقم جهة الإدارة ُمبعاجل ِتها خالل (� )14أربعة ع�شر يوم ًا
من تاريخ �إخطارها بها.
ّ
	الطلب من املُ� ّؤ�س�سة ا�ستبدال جهة الإدارة بال ِّن�سبة للم�شاريع العقار ّية التي تندرج �ضمن الفئة
.5
الثالثة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من املادة ( )18من هذا القانون ،وتقدمي امل�شورة
الالزمة لل ُم� ّؤ�س�سة ب�ش�أن اختيار وتعيني جهة الإدارة اجلديدة.
� .6إخطار جهة الإدارة �أو املُ� ّؤ�س�سة عن �أي عيوب يف الأجزاء الهيكل ّية للعقار املُ�شرتك� ،أو عن �أي
�أ�ضرار �أو ُعيوب يف الأجزاء املُ�شرتكة تتط ّلب ُمعاجلة طارِئة.
ال�سالمة
	.7التن�سيق مع املُ� ّؤ�س�سة �أو جهة الإدارة �أو اجلهة املُ ّ
خت�صة يف ُكل ما يتع ّلق بنواحي ّ
والبيئة والأمن وغريها من ال ّنواحي املُت ِّ�صلة بالعقار املُ�شرتك.
 .8رفع �أي ُمقرتحات �إلى جهة الإدارة ب�ش�أن �آل ّية اال�ستفادة من الأجزاء املُ�شرتكة �أو تعديل نظام
�إدارة املبنى ،على �أن يتم اعتماد تعديل نظام �إدارة املبنى من املُ� ّؤ�س�سة.
بدل اخلدمات
املادة ()25
ح�صته من بدل اخلدمات لتغطية م�صاريف �إدارة وت�شغيل
�أ -يدفع املالك �إلى جهة الإدارة ّ
احل�صة بن�سبة امل�ساحة التي ُت�ش ِّكلها الوحدة
ِ
و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء املُ�شرتكة ،وتحُ ّدد هذه ّ
من امل�ساحة الإجمال ّية للعقار املُ�شرتك ،وفق ًا للآل ّية التي يعتمدها املُدير العام يف هذا ال�ش�أن،
ح�صته من بدل اخلدمات بال ِّن�سبة للوحدات غري املُباعة ،وكذلك
على �أن يتح ّمل املُط ّور ّ
بال ِّن�سبة للوحدات املُباعة التي يلتزم فيها املُط ّور ب�سداد بدل اخلدمات عن املُ�شرتي يف عقد
البيع �أو احلجز ووفق ًا للأحكام املُتّفق عليها يف العقد.
�سجلة يف
ب	-لأغرا�ض تطبيق حكم الفقرة (�أ) من هذه املادة ،تكون العربة مب�ساحة الوحدة املُ ّ
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ال�سجل العقاري عند احت�ساب ح�صة املالك من بدل اخلدمات.
ِّ
بدل اال�ستعمال
املادة ()26
و�صيانة
لل ُمط ّور الرئي�س ا�ستيفاء بدل اال�ستعمال من املالك �أو املُط ّور الفرعي لقاء �إدارة وت�شغيل ِ
و�إ�صالح املرافق املُ�شرتكة �ضمن امل�شروع الرئي�س� ،سوا ًء بال ِّن�سبة للمباين اجلاهزة �أو قيد الإن�شاء
�أو الأرا�ضي الف�ضاء ،ويتم حتديد ح�صة املالك �أو املُط ّور الفرعي من بدل اال�ستعمال ،وفق ًا للآل ّية
التي ي�ص ُدر بتحديدها قرار من املُدير العام يف هذا ال�ش�أن ،على �أن ُيراعى عند حتديد هذه الآل ّية
نظام املُج ّمع الأ�سا�س املُعتمد.
اعتماد بدل اخلدمات وبدل اال�ستعمال
املادة ()27
نوعها من املالك نظري
�أُ -يحظر على جهة الإدارة فر�ض �أو ا�ستيفاء �أي بدالت مال ّية مهما كان ُ
�سبب �آخر �إال بعد
و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء املُ�شرتكة �أو املرافق املُ�شرتكة �أو ل ّأي ٍ
�إدارة وت�شغيل ِ
ا ُ
حل�صول على املُوافقة املُ�سبقة من املُ� ّؤ�س�سة ،ويتم �إ�صدار هذه املُوافقة وفق ًا لنظام املُج ّمع
الأ�سا�س املُعتمد ّ
وال�ضوابط واملعايري التي يعتمدها املُدير العام يف هذا ال�ش�أن.
ب -لغايات تطبيق حكم الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ال يجوز لل ُم� ّؤ�س�سة املُوافقة �أو املُ�صادقة على
خ�ص�صة لبدل اخلدمات �أو بدل اال�ستعمال �إال بعد اعتمادها من �أحد مكاتب تدقيق
املُوازنة املُ ّ
احل�سابات القانون ّية املُعتمدة لديها لهذه الغاية.
ج -لل ُم� ّؤ�س�سة يف حاالت ّ
ال�ضرورة ،اعتماد ُموازنة ُم�ؤ ّقتة لبدل اخلدمات �إلى حني اعتماد املُوازنة
املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،ويتم اعتماد املُوازنة املُ�ؤ ّقتة وفق ًا ّ
لل�ضوابط التي
ي�صدُر بتحديدها قرار من املُدير العام يف هذا ال�ش�أن.
عدم �سداد بدل اخلدمات وبدل اال�ستعمال
املادة ()28
ال يجوز للمالك �أو املُط ّور الفرعي االمتناع عن �سداد بدل اخلدمات وبدل اال�ستعمال املُعتمد من
ح�صته يف الأجزاء املُ�شرتكة لتج ُّنب دفع البدالت
املُ� ّؤ�س�سة ،كما ال يجوز للمالك �أن يتخ ّلى عن ّ
املُ�ستح ّقة عليه.
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عدم متكني املالك من االنتفاع بالوحدة
املادة ()29
يحول دون ا�ستالمه للوحدة �أو
ُيحظر على املُط ّور �أو جهة الإدارة اتخاذ �أي �إجراء بحق املالك ُ
إلزامه ب�سداد بدل اخلدمات �أو
انتفاعه بها �أو بالأجزاء املُ�شرتكة �أو املرافق املُ�شرتكة وذلك بق�صد � ِ
ال�صادرة ُمبوجبه.
بدل اال�ستعمال خالف ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ّ

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

والت�صرف به
�إيداع بدل اخلدمات
ُّ
املادة ()30
على جهة الإدارة فتح ح�ساب خا�ص ببدل اخلدمات ِل ُكل عقار ُم�شرتك ،لدى �أحد امل�صارف
املُ ّ
رخ�صة بالعمل يف الإمارة واملُعتمدة من املُ� ّؤ�س�سة.
على جهة الإدارة �إيداع بدل اخلدمات يف احل�ساب املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ ا�ستيفائها لبدل اخلدمات ،وفق ًا ّ
لل�ضوابط التي ي�صدُر
بتحديدها قرار من املُدير العام يف هذا ال�ش�أن.
ال يجوز احلجز على املبالغ املُودعة يف احل�ساب اخلا�ص ببدل اخلدمات ل�صالح دائني جهة
�سبب كان.
الإدارة لأي ٍ
يلتزم املُط ّور �إلى حني تعيني �شركة الإدارة من املُ� ّؤ�س�سة ،ب�إدارة العقار املُ�شرتك واالحتفاظ
ببدل اخلدمات املُ�س ّدد من املُ ّالك يف احل�ساب اخلا�ص بالبدل على النحو املُق ّرر مبوجب هذا
القانون.
ال يجوز الت�ص ُّرف بالأموال املُودعة يف احل�ساب اخلا�ص ببدل اخلدمات ،ويقت�صر ا�ستخدام
هذه الأموال ح�صر ًا على الأغرا�ض التالية:
 .1خدمات نظافة الأجزاء املُ�شرتكة.
وال�سالمة يف العقار املُ�شرتك.
 .2خدمات الأمن ّ
و�صيانة و�إ�صالح وحت�سني الأجزاء املُ�شرتكة والرتكيبات والتجهيزات
 .3خدمات ت�شغيل ِ
والتمديدات فيها والإبقاء عليها بحالة ج ّيدة.
�	.4أق�ساط الت�أمني على العقار املُ�شرتك.
� .5سداد �أي �أتعاب ُمرت ِّتبة على تدقيق ح�سابات وميزان ّيات احل�ساب اخلا�ص ببدل
اخلدمات.
� .6سداد �أتعاب �شركة الإدارة التي تحُ دِّ د املُ� ّؤ�س�سة مقدارها و�آل ّية �صرفها.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

9/17/19 12:14 PM

22

العدد ( - )٤٦٠ال�سنة ( 20 - )53حمرم 14٤١هـ  -املوافق � 19سبتمرب 2019م

Issue 460 Pages.indd 22

 .7تغطية امل�صاريف الإدار ّية لل ُمط ّور التي تعتمدها املُ� ّؤ�س�سة لقاء �إدارة امل�شاريع ال ُكربى.
خ�ص�ص لتغطية احلاالت الطارئة� ،أو لإحالل املُ ِع ّدات والأجهِ زة
	.8االحتياطي ال ّنقدي املُ ّ
إيداعه يف ح�ساب ُم�ست ِقل عن احل�ساب اخلا�ص ببدل
يف الأجزاء املُ�شرتكة ،على �أن يتم � ُ
اخلدمات ،وال يجوز الت�ص ُّرف يف ذلك االحتياطي لأي �أغرا�ض �أخرى �إال بعد ا ُ
حل�صول
على ُموافقة ُم�سبقة من املُ� ّؤ�س�سة وذلك فيما عدا احلاالت الطارئة التي ال حتتمل
الت�أخري.
� .9سداد �أي ُر�سوم �أو نفقات نظري قيام املُ� ّؤ�س�سة بالتفتي�ش والإ�شراف على �إدارة وت�شغيل
و�صيانة و�إ�صالح العقارات املُ�شرتكة.
ِ
 .10تغطية �أي نفقات �أخرى ين�ص عليها نظام املُج ّمع الأ�سا�س وتعتمدها املُ� ّؤ�س�سة ،تكون
و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء املُ�شرتكة.
الزمة لإدارة وت�شغيل ِ
و -يف حال عدم كفاية االحتياطي ال ّنقدي املُ�شار �إليه يف البند ( )8من الفقرة (هـ) من هذه
املادة لتغطية نفقات احلاالت الطارئة ،ف�إ ّنه يجوز جلهة الإدارة ُمطالبة املُالك بتغطية هذه
النفقات وذلك بعد ا ُ
حل�صول على املُوافقة املُ�سبقة من املُ� ّؤ�س�سة على ذلك.

�أ-
ب-
ج-

د-

والت�صرف به
�إيداع بدل اال�ستعمال
ُّ
املادة ()31
على املُط ّور الرئي�س فتح ح�ساب خا�ص ببدل اال�ستعمال ِل ُكل م�شروع رئي�س ،لدى �أحد امل�صارف
املُ ّ
رخ�صة بالعمل يف الإمارة واملُعتمدة من املُ� ّؤ�س�سة.
على جهة الإدارة حت�صيل بدل اال�ستعمال و�إيداعه يف احل�ساب اخلا�ص املُ�شار �إليه يف الفقرة
(�أ) من هذه املادة خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ ا�ستيفائها لبدل اال�ستعمال ،وفق ًا
ّ
لل�ضوابط التي ي�صدُر بتحديدها قرار من املُدير العام يف هذا ال�ش�أن.
يف حال قيام املُط ّور با�ستغالل املرافق املُ�شرتكة لأغرا�ض جتار ّية ذات عائد مايل بعد
ا ُ
حل�صول على ُموافقة الدائرة ،ف�إ ّنه يجب عليه �إيداع ن�سبة من �صايف الأرباح املُت�أتّية من
ذلك اال�ستغالل يف احل�ساب اخلا�ص ببدل اال�ستعمال ،وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام من
تاريخ ا�ستيفاء عوائد ا�ستغالل املرافق املُ�شرتكة ،ويتم حتديد الن�سبة من �صايف الأرباح بقرار
ي�صدُر يف هذا ال�ش�أن عن املُدير العام.
يقت�صر ا�ستخدام الأموال املُودعة يف احل�ساب اخلا�ص ببدل اال�ستعمال ح�صر ًا على الأغرا�ض
املُب ّينة يف الفقرة (هـ) من املادة ( )30من هذا القانون ،وذلك فيما يتع ّلق باملرافق املُ�شرتكة
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يف امل�شروع الرئي�س.
هـ -بالإ�ضافة �إلى الأغرا�ض املُ�شار �إليها يف الفقرة (هـ) من املادة ( )30من هذا القانون،
يجوز لل ُمط ّور الرئي�س ،وبعد ا ُ
حل�صول على املُوافقة املُ�سبقة من املُ� ّؤ�س�سة ،ا�ستخدام ُجزء
و�صيانة املناطق
من الأموال املُودعة يف احل�ساب اخلا�ص ببدل اال�ستعمال لأغرا�ض �إ�صالح ِ
اململوكة لل ُمط ّور يف امل�شروع الرئي�س متى كانت ُمتاحة النتفاع العا ّمة ودون ُمقا ِبل.
و -ال يجوز احلجز على املبالغ املُودعة يف احل�ساب اخلا�ص ببدل اال�ستعمال ل�صالح دائني املُط ّور
�سبب كان.
الرئي�س لأي ٍ
ا�ستيفاء بدل اخلدمات وبدل اال�ستعمال
املادة ()32
�أ -جلهة الإدارة حق امتياز على كل وحدة فيما يتعلق ببدل اخلدمات غري املُ�س ّدد عنها ،وال يجوز
الت�ص ُّرف بالوحدة �إال بعد �سداد هذا البدل جلهة الإدارة.
ح�صته من بدل اخلدمات �أو �أي ُجزء منه ،فعلى جهة الإدارة ُمطالبته
ب -يف حال مل ُي�سدِّ د املالك ّ
ب�سداد هذا البدل خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بذلك ُمبوجب �إخطار ّ
خطي
ُت�صا ِدق عليه املُ� ّؤ�س�سة ،ويف حال انق�ضاء هذه املُهلة ُتعترب املُطالبة املال ّية ال�صادرة عن جهة
الإدارة للمالك قابلة للتنفيذ لدى قا�ضي التنفيذ يف املركز وفق ًا للقواعد والإجراءات املعمول
بها لديه يف هذا ال�ش�أن.
ج -لقا�ضي التنفيذ املُخت�ص متى اقت�ضت ّ
ال�ضرورة ذلك ،بيع الوحدة التي مل ُي�سدِّ د مالكها
ح�صته من بدل اخلدمات عن طريق املزاد العلني القت�ضاء قيمة هذا البدل.
ّ
ح�صته من بدل اخلدمات ب�سداد ال ُّر�سوم وامل�صاريف
د -يلتزم املالك الذي تخ ّلف عن �سداد ّ
الق�ضائ ّية و�أتعاب املُحاماة التي ُيحدِّ دها قا�ضي التنفيذ املُخت�ص.
هـ	-تحُ دِّ د املُ� ّؤ�س�سة الو�سيلة التي يتم بها تبليغ الإخطار املُ�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
و -ت�سري الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذه املادة على ا�ستيفاء بدل اال�ستعمال املُ�ستحق لل ُمط ّور
الرئي�س.
الرقابة والتفتي�ش
املادة ()33
و�صيانة و�إ�صالح العقارات املُ�شرتكة
�أ -تتولى املُ� ّؤ�س�سة الرقابة والتفتي�ش على ت�شغيل و�إدارة ِ
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والأجزاء املُ�شرتكة واملرافق املُ�شرتكة ،ويكون لل ُم� ّؤ�س�سة يف �سبيل ذلك القيام مبا يلي:
	.1التفتي�ش على العقارات املُ�شرتكة والأجزاء املُ�شرتكة واملرافق املُ�شرتكة ،والتح ُّقق من
�صالح ّيتها للأغرا�ض التي �أُ ِع ّدت لأجلها ،وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات اجلهة
خت�صة.
املُ ّ
 .2ت�سجيل املُخالفات وتوجيه الإنذارات لل ُمط ّور �أو جهة الإدارة بح�سب الأحوال يف حال
ُثبوت �أي تق�صري منهم باملُحافظة على العقارات املُ�شرتكة �أو الأجزاء املُ�شرتكة �أو
املرافق املُ�شرتكة ،ومنحهم املُ َهل الالزمة لت�صويب هذه املُخالفات.
	.3التدقيق على �إيرادات ونفقات احل�ساب اخلا�ص ب ُكل من بدل اخلدمات وبدل اال�ستعمال،
ولها يف �سبيل ذلك طلب تزويدها ب�أي معلومات �أو بيانات �أو ُك�شوفات واال�ستعانة ُمبد ِّقق
ح�سابات قانوين ُمعتمد لديها يف هذا ال�ش�أن.
	.4ال ّنظر يف ّ
ال�شكاوى املُق ّدمة �ضد املُط ّور وجهة الإدارة وجلنة املُالك فيما يتعلق ب�إدارة
و�صيانة و�إ�صالح العقار املُ�شرتك والأجزاء املُ�شرتكة واملرافق املُ�شرتكة ،واتخاذ
وت�شغيل ِ
الإجراءات املُنا�سبة ب�ش�أنها.
	.5التدقيق على ال ُعقود واالتفاق ّيات التي ُت ِربمها جهة الإدارة مع ُم� ّؤ�س�سات و�شركات
واحلرا�سة وال ّنظافة والت�أمني وغريها.
ال�صيانة ِ
ِّ
� .6أي مهام �أو �صالح ّيات �أخرى يتم تكلي ُفها بها من املُدير العام.
ب -يجوز لل ُم� ّؤ�س�سة �أن تعهد �إلى �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ُمبمار�سة املهام وال�صالح ّيات
املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،وفق ًا ُّ
لل�شروط ّ
وال�ضوابط التي يعتمدها املُدير
العام يف هذا ال�ش�أن.
�إبرام ال ُعقود واالتفاق ّيات
املادة ()34
واحلرا�سة
ال�صيانة ِ
�أ -تتولى جهة الإدارة �إبرام ال ُعقود واالتفاق ّيات مع ُم� ّؤ�س�سات و�شركات ِّ
وال ّنظافة والت�أمني وغريها من املُ� ّؤ�س�سات ّ
مهامها
وال�شركات �إلى املدى الالزم لت�أدية ِّ
والتزاما ِتها على النحو الوارد يف هذا القانون.
ب -على جهة الإدارة تزويد املُ� ّؤ�س�سة بتقرير دوري ُكل (� )6ستة �أ�شهر عن �إدارة العقارات
ال�صيانة التي ّمتت عليها ،ويجوز
املُ�شرتكة والأجزاء املُ�شرتكة واملرافق املُ�شرتكة و�أعمال ِّ
لل ُم� ّؤ�س�سة متى اقت�ضت ّ
تزويدها ب�أي معلومات �أو
ال�ضرورة ذلك �أن تط ُلب من جهة الإدارة ِ
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بك�شف ح�ساب الإيرادات وال ّنفقات املُتع ِّلقة ببدل اخلدمات �أو بدل اال�ستعمال.
وال�صيانة
�أعمال الإ�صالح ِّ
املادة ()35
تبي لل ُم� ّؤ�س�سة �أن الأجزاء املُ�شرتكة �أو املرافق املُ�شرتكة مل تتم ِ�صيانتها �أو الإبقاء عليها
�أ� -إذا نّ
يف حالة ج ّيدة ونظيفة و�صالحِ ة للخدمة ،فيكون لها ُمطالبة جهة الإدارة ُمبوجب �إخطار
ّ
نا�سبة
وال�صيانة التي تراها ُم ِ
خطي باتخاذ ما يلزم من �إجراءات �أو تنفيذ �أعمال الإ�صالح ِّ
يف هذا ال�ش�أن.
وال�صيانة املطلوبة يف الإخطار املُ�شار �إليه يف الفقرة
ب -على املُ� ّؤ�س�سة حتديد �أعمال الإ�صالح ِّ
(�أ) من هذه املادة ،ووقت بدء القيام بها واالنتهاء منها.
وال�صيانة وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ)
ج -يف حال تخلُّف جهة الإدارة عن القيام ب�أعمال الإ�صالح ِّ
من هذه املادة ،ف�إ ّنه يجوز لل ُم� ّؤ�س�سة تكليف �أي جهة �أخرى للقيام بهذه الأعمال �أو �أي منها،
احل�ساب اخلا�ص ببدل اخلدمات �أو بدل
وخ�صم التكاليف وال ّنفقات املُرت ِّتبة على ذلك من ِ
اال�ستعمال املُ�شار �إليهما يف املادتني ( )30و( )31من هذا القانون.
ت�أمني �إ�صالح الأجزاء املُ�شرتكة واملرافق املُ�شرتكة
املادة ()36
�أ -على جهة الإدارة تقدمي �ضمان م�صريف ل�صالح الدائرة بالقيمة التي تحُ دِّ دها وذلك عن كا ّفة
العقارات املُ�شرتكة التي تتولى �إدارتها ،لت�أمني �إ�صالح الأ�ضرار التي تلحق بالأجزاء املُ�شرتكة
�أو املرافق املُ�شرتكة نتيجة �إهمال �أو تق�صري جهة الإدارة.
ب� -إذا حلق بالعقار املُ�شرتك �أو �أجزا ِئه املُ�شرتكة �أو املرافق املُ�شرتكة �أ�ضرار نا�شئة عن فعل جهة
الإدارة �أو ب�سبب �إهمالها �أو تق�صريها يف عملها ،فيجوز لل ُم� ّؤ�س�سة و ُمبوجب �إخطار ّ
خطي
ُمطالبة جهة الإدارة ب�إ�صالح تلك الأ�ضرار خالل املُ ّدة التي تحُ دِّ دها.
وجه لها
ج -يف حال عدم قيام جهة الإدارة ب�إ�صالح الأ�ضرار خالل املُ ّدة املُح ّددة يف الإخطار املُ ّ
وفق ًا حلكم الفقرة (ب) من هذه املادة ،ف�إ ّنه يجوز لل ُم� ّؤ�س�سة تكليف �أي جهة �أخرى لتنفيذ
ُكل �أو بع�ض املُتط ّلبات الواردة بذلك الإخطار ،واقتطاع التكاليف وال ّنفقات املُرت ِّتبة على ذلك
من ّ
ال�ضمان امل�صريف املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
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عدم كفاءة املُط ّور �أو �شركة �إدارة امل�شاريع الفُندق ّية
املادة ()37
�أ -يف حال ُثبوت عدم كفاءة �أو ُقدرة املُط ّور �أو �شركة �إدارة امل�شاريع ال ُفندق ّية على �إدارة العقار
املُ�شرتك �أو الأجزاء املُ�شرتكة يف الفئتني الأولى والثانية املن�صو�ص عليهما يف الفقرة (�أ)
من املادة ( )18من هذا القانون على ال ّنحو الذي ي�ضمن ا�ستدامتها و�صالح ّيتها للخدمة،
تخ�ص�صة تتولى �إدارة وت�شغيل ذلك العقار
ف�إ ّنه يجوز لل ُمدير التنفيذي تعيني �شركة �إدارة ُم ِّ
املُ�شرتك �أو �أجزا ِئه املُ�شرتكة.
بُ -تط ّبق الأحكام املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال ُثبوت عدم كفاءة �أو
ُقدرة املُط ّور الرئي�س على �إدارة املرافق املُ�شرتكة يف امل�شروع الرئي�س على ال ّنحو الذي ي�ضمن
ا�ستدامتها و�صالح ّيتها للخدمة.
عدم كفاءة �شركة الإدارة
املادة ()38
و�صيانة الأجزاء
�أ� -إذا ر�أت املُ� ّؤ�س�سة عدم كفاءة �أو فعال ّية �أو ُقدرة �شركة الإدارة يف �إدارة ِ
املُ�شرتكة يف امل�شاريع العقارية من الفئة الثالثة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من املادة
( )18من هذا القانون ،ف�إ ّنه يكون لل ُم� ّؤ�س�سة تعيني �شركة �إدارة بديلة تتولى �إدارة العقار
املُ�شرتك ،على �أن تتولى املُ� ّؤ�س�سة اتباع الإجراءات التالية:
� .1إطالع جلنة املُالك على املُخالفات املُرتكبة من �شركة الإدارة وطلب ر�أيها يف ذلك.
 .2توجيه �إنذار ّ
خطي �إلى �شركة الإدارة يت�ض ّمن بيان الأخطاء واملُمار�سات ال�سلب ّية التي
و�صيانة و�إ�صالح الأجزاء املُ�شرتكة ،ول�شركة الإدارة الرد على
تتبعها يف �إدارة وت�شغيل ِ
هذا الإنذار ّ
اخلطي خالل (� )14أربعة ع�شر يوم ًا من تاريخ تبلُّ ِغها به.
 .3تعيني مكتب تدقيق ح�سابات قانوين للتدقيق على احل�ساب اخلا�ص ببدل اخلدمات
والتح ُّقق من مدى التزام �شركة الإدارة مبيزان ّية بدل اخلدمات املُعتمدة من املُ� ّؤ�س�سة.
 .4منح �شركة الإدارة ُمهلة لت�سليم �إدارة العقار املُ�شرتك �إلى �شركة الإدارة البديلة خالل
ُم ّدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ُ�صدور قرار املُ� ّؤ�س�سة بتعيني �شركة الإدارة
البديلة.
ب� -إذا جنم عن �أعمال �شركة الإدارة التي مت ا�ستبدالها �إحلاق �ضرر ب�أي من املُمتلكات يف العقار
املُ�شرتك �أو الأجزاء املُ�شرتكة ،فيتم حتميلها قيمة �إ�صالح هذا ال�ضرر ،على �أن يتم خ�صم
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

9/17/19 12:14 PM

27

العدد ( - )٤٦٠ال�سنة ( 20 - )53حمرم 14٤١هـ  -املوافق � 19سبتمرب 2019م

Issue 460 Pages.indd 27

هذه القيمة من ّ
ال�ضمان امل�صريف اخلا�ص بتلك ال�شركة واملُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من املادة
( )36من هذا القانون.

�أ-
ب-
ج-
د-

�إجراء تعديالت على العقار املُ�شرتك
املادة ()39
ال يجوز ّ
لل�شاغل �إجراء �أي تعديالت �أو تغيريات جوهر ّية على الهيكل �أو املظهر اخلارجي
للوحدة �أو �أي ُجزء من العقار املُ�شرتك� ،إال بعد ا ُ
حل�صول على ُموافقة املُط ّور الرئي�س والدائرة
يخل بت�شريعات البناء ال�سارية يف الإمارة.
خت�صة ،ومبا ال ِ
واجلهة املُ ّ
يتح ّمل ال�شاغل الذي ُيخالف حكم الفقرة (�أ) من هذه املادة م�س�ؤولية �إ�صالح ّ
ال�ضرر
اخلا�صة وبالطريقة التي ُيحدِّ دها املُط ّور الرئي�س �أو
ال ّن ِا�شئ عن التغيري �أو التعديل على نفقته
ّ
املُ� ّؤ�س�سة.
�إذا تخلف ال�شاغل عن �إ�صالح ّ
ال�ضرر وفق ًا حلكم الفقرة (ب) من هذه املادة ،ف�إ ّنه يكون
لل ُم� ّؤ�س�سة �أو املُط ّور الرئي�س تكليف �أي جهة لإ�صالح هذا ال�ضرر وحتميل ال�شاغل نفقات
وتكاليف الإ�صالح.
مع ُمراعاة �أحكام نظام �إدارة املبنى ،على ّ
ال�شاغل ُ
و�ضيوفه ا�ستخدام الأجزاء املُ�شرتكة فيما
�أُ ِع ّدت له وبالطريقة التي ال مت�س ُحقوق الآخرين يف ا�ستخدام الأجزاء املُ�شرتكة �أو ُت�ؤ ّدي �إلى
�إزعاجهم �أو تعري�ض �سالمتهم �أو �سالمة العقار املُ�شرتك للخطر.

م�س�ؤول ّية املُط ّور
املادة ()40
�أ -مع ُمراعاة �أحكام عقد املُقاولة املن�صو�ص عليها يف القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985
املُ�شار �إليه ،ت�ستمر م�س�ؤول ّية املُط ّور يف �إ�صالح �أو ت�صحيح �أي عيوب يف الأجزاء الهيكل ّية من
العقار املُ�شرتك ملُ ّدة ( )10ع�شر �سنوات تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ ا ُ
حل�صول على �شهادة الإجناز
للم�شروع العقاري الذي قام بتطويره.
ب -ت�ستمر م�س�ؤول ّية املُط ّور يف �إ�صالح �أو ا�ستبدال الرتكيبات املعيبة يف العقار املُ�شرتك ملُ ّدة
�سنة واحدة من تاريخ ت�سليم الوحدة للمالك ،وت�شمل هذه الرتكيبات الأعمال امليكانيك ّية
ال�صحي وما يف ُحكمِ ها ،ويف حال امتناع املالك
وال�صرف ِّ
والكهربائ ّية والتمديدات ال�صح ّية ّ
عن ا�ستالم وحدته لأي �سبب ،فتُح�سب تلك الفرتة اعتبار ًا من تاريخ ا ُ
حل�صول على �شهادة
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الإجناز للم�شروع العقاري الذي قام املُط ّور بتطويره.
ج -مع ُمراعاة �أحكام الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة ،لي�س يف هذا القانون ما مينع �أو ُي�ؤ ِّثر
على �أي حقوق �أو �ضمانات مكفولة للمالك ُمبوجب �أي ت�شريع �آخر جتاه املُط ّور.
د -يقع باط ًال �أي اتفاق يتم بعد العمل بهذا القانون ،يت�ض ّمن �أي تعا ُر�ض مع ما ورد يف هذه املادة.
الت�أمني على العقار املُ�شرتك
املادة ()41
�أ -تلتزم جهة الإدارة بالت�أمني على العقار املُ�شرتك ل�ضمان ِ�صيانته �أو �إعادة بنا ِئه يف حال
�سبب من الأ�سباب ،على �أن تكون جهة الإدارة هي املُ�ستفيدة
هالكه �أو ته ُّد ِمه لأي ٍ
احرتا ِقه �أو ِ
من هذا الت�أمني للغايات املُ�شار �إليها.
ب -تلتزم جهة الإدارة بالت�أمني على العقار املُ�شرتك �ضد امل�س�ؤول ّية عن الأ�ضرار والإ�صابات
اجل�سد ّية التي تلحق ّ
بال�شاغل �أو الغري.
ج -يتم احت�ساب �أق�ساط الت�أمني املُ�ستح ّقة على املُلاّ ك وفق ًا لعقد الت�أمني املُربم مع �شركة
الت�أمني ،و�ضمن تكلفة بدل اخلدمات.
حل النِّزاعات
املادة ()42
بالإ�ضافة �إلى االخت�صا�صات املنوطة به ُمبوجب الت�شريعات ال�سارية ،يخت�ص املركز دون غريه
بال ّنظر والف�صل يف كا ّفة ال ِّنزاعات واخلالفات املُتع ِّلقة با ُ
حلقوق وااللتزامات املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،وفق ًا للقواعد والإجراءات املعمول بها لدى املركز يف
هذا ال�ش�أن.
الر�سوم
ُّ
املادة ()43
ت�ستويف الدائرة نظري �إ�صدار املُوافقات وتقدمي اخلدمات املُق ّررة ُمبوجب هذا القانون والقرارات
بتحديدها قرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
ال�صادرة ُمبقت�ضاه ،ال ُّر�سوم التي ي�صدُر
ِ
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ال ُعقوبات واجلزاءات الإدار ّية
املادة ()44
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي ُعقوبة �أ�شد ي ُن�ص عليها �أي ت�شريع �آخرُ ،يعاقب ُكل من يرتكب �أ ّي ًا من
الأفعال التي ُت�ش ِّكل خُمالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه بغرامة مال ّية
ال تزيد على ( )1٫000٫000مليون درهم ،و ُت�ضاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب
ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد على
املُخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املُخالفة ّ
( )2٫000٫000مليوين درهم.
ب	-تحُ ّدد الأفعال التي ُت�ش ِّكل خُمالفة لأحكام هذا القانون والغرامات املال ّية املُق ّررة على ُك ٍّل منها
ُمبوجب قرار ي�صدُر يف هذا ال�ش�أن عن رئي�س املجل�س التنفيذي.
ال�ضبط ّية الق�ضائ ّية
املادة ()45
تكون للأ�شخا�ص الذين ي�ص ُدر بت�سمِ ي ِتهم قرار من املُدير العام �صفة ال�ضبط ّية الق�ضائ ّية يف �إثبات
الأفعال التي ُترتكب باملُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه ،ويكون ل ُهم يف
ال�ضبط الالزمة ،واال�ستعانة باجلهات ا ُ
�سبيل ذلك حترير حما�ضر ّ
حلكوم ّية املعن ّية يف الإمارة ،مبا
يف ذلك �أفراد ُّ
ال�شرطة.
التظ ُّلم
املادة ()46
ِل ُكل ذي م�صلحة التظلُّم ّ
خطي ًا لدى املُدير العام من �أي قرار �أو �إجراء ات ُِّخذ بح ِّقه ُمبوجب هذا
القانون والقرارات ال�صادرة ُمبقت�ضاه ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو
الإجراء املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلُّم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من
قبل جلنة ُي�ش ِّكلها املُدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر يف هذا التظلُّم نهائ ّي ًا ،وذلك دون
الإخالل بحق املُتظ ِّلم يف اللجوء �إلى املركز القت�ضاء ح ّقه.
�أيلولة الإيرادات
املادة ()47
ت�ؤول ح�صيلة ال ُّر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها ُمبوجب �أحكام هذا القانون والقرارات
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للحكومة.
ال�صادرة ُمبقت�ضاه حل�ساب اخلزانة العا ّمة ُ
توفيق الأو�ضاع
املادة ()48
�أ -على جميع املُط ّورين و�شركات الإدارة وجمع ّيات املُالك توفيق �أو�ضاعها مبا يتّفق و�أحكام هذا
القانون ،خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به ،ويجوز لل ُمدير العام متديد هذه املُهلة ملُ ّدة
ممُ ا ِثلة عند االقت�ضاء.
ب -ال ِتخل �أحكام هذا القانون بال ُعقود املُربمة بني املُط ّور واملالك التي مت �إبرامها قبل العمل
به ،وكذلك نظام املُج ّمع الأ�سا�س املُعتمد من املُ� ّؤ�س�سة واملُودع لديها ،وذلك با�ستثناء ت�شكيل
جمع ّيات املُالك.
حلول جهة الإدارة حمل جمع ّية املُالك
املادة ()49
حتل جهة الإدارة حمل جمع ّية املُالك يف ا ُ
حلقوق وااللتزامات التي ن�ش�أت قبل العمل ب�أحكام هذا
القانون.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()50
�صدر املُدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سم ّية
ُي ِ
للحكومة.
ُ
الإلغاءات
املادة ()51
�أُ -يلغى القانون رقم ( )27ل�سنة  2007املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى
املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ال�صادرة تنفيذ ًا للقانون رقم ( )27ل�سنة 2007
ب -ي�ستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات ّ
املُ�شار �إليه� ،إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون ،وذلك �إلى حني ُ�صدور
اللوائح والأنظمة والقرارات التي حتل حم ّلها.
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()52
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به بعد (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 4سبتمرب  2019م
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