موجهات القواعد العامة

بشأن عقارات الملكية المشتركة
الفصل األول :تعريفات وأحكام عامة
العبارات المستخدمة في القانون
المادة ()1

في هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات المعرفة فيي الميادة  2مي القيانون ر ي  22لعيام  2002بشينن
عقييارات الملك يية المشييترإة فييي مييارة دبييي نفييم المعيياني المخصصيية لمييا فييي المييادة المييذإورة وتع ييي أييية
شارة لى إلمة "القانون" في هذه الالئحة القانون المذإور.
تعريفات
المادة ()2

يكييون للكلمييات والعبييارات التال يية المعيياني المخصصيية لمييا إمييا سلييي مييا ل ي ست ل ي

ي ا ال ي

ييال

ذلك:

المؤ سة :مؤ سة الت ظ العقارى
مجموع المستحقات :مجموع إافة المستحقات في نظام الملك ة المشترإة.
مدير الجمعية :الشخ

المعي مدس اًر للجمع ة وفقاً لل ظام األ ا ي لجمع ة المالك.

اتفاقيةةة مةةدير الجمعيةةة :اتفاق يية تعييي بمو جمييا مع يية الم يالك مييدسر الجمع يية وتفواييال بالصييالح ات
الالزمة.
العناصر المشتركة :تع ي ف ما ستعلق بالع اصر المكونة للمج يى تليك األ ي ان مي المج يى (بميا فيي ذليك
الخدمات والمعدات والمرافق) التي تستخدم لع صر واحد أو أكثر م المكونات.
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العنصر :في حالة تقس أي مج ى ع طريق التقس الحجمي ليى ي ئي أو أكثير ويكيون مي ال ير
التقس ملك ة وا تخدام إل

للمج ى.

ن م ما بشيكل مسيتقل ميا إملك ية مشيترإة أو ملك ية تليك األ ي ان المكونية

مالك العنصر :يع ي مالك أي ع صر.
قواعد المجمع :هى القواعد المجي ة فى عالن نظام الملك ة المشترإة.
العميل :أي شخ

طج عى أو عتبارى يشتري أو يعر

شران أية وحدة بإ تث ان الم ور.

المطور :يع ي أي م ور رئ سي أو أي م ور فرعي.
التوجيهةةات :تع ييي تو يمييات مسييض األ اراييي الصييادرة ع ي الييدائرة وفق ياً لالئحيية ر ي ( ) لس ي ة 2010
بشنن عداد مخ

ات مسض األرااي في مارة دبي.

بيان اإلفصاح :يع ي ب ان

ي محرر بمو

المادة .4

الوحدة المقترحة :تع ي أية وحدة:
(أ)

في مشروع يد اإلنشيان أو مي المقتيرإ نشيا ه والتيي تصيبض ع يد اهنتميان مي ب ائميا موايوع
نظام ملك ة مشترإة؛ أو

(ب)

ف ييي مش ييروع مكتم ييل حي ييد لي ي تص ييدر ال ييدائرة ي ي د ملك يية للوح ييدة و ذا إ ييان ب ييائ الوح ييدة ه ييو
الم ور.
ي ة واحيدة لتورييد البويائ أو الخيدمات ،بميا فيي

اتفاقية التوريةد :اإلتفاق ية التيى تجيرم لميدة ه تقيل عي

ذلك المرافق الخدم ة لى أية مع ة مالك وان بشكل مباشر أو م

التقسةةيا الحجم ة  :تقسي أي مج ييى و عيية األر

الل ب ان دارة المج ى.

التييي يقييام عليمييا لييى سييمي أو أكثيير و يحييدد إييل
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ناً م المج ى.

س بال ريقة التي تحددها الدائرة ويشكل

نفاذ الالئحة
المادة ()3
-1

تصبض هذه الالئحة نافذة اعتبا اًر م تاريخ التوق

-2

يصدر المدسر العام للدائرة الق اررات والتعل مات وال ماذج الالزمة ل ت فيذ هذه الالئحة.

-3

مست د

يجوز للمدسر العام بمو

مم وحيية لييال أو للييدائرة بمو ي
الت ظ العقاري.

ي أن يفو

عليما م

جل الرئ م.

أية صالح ة أو ل ة أو وا

أو مممة

هييذه الالئحيية أو أييية هئحيية أ ييرى وفق ياً للقييانون لييى مؤ سيية

الفصل الثاني
ب انات اإلفصاإ وحماية المستملك
المادة ()4

()1

جييل توق ي أي عميييل علييى عقييد لشيران وحييدة مقترحيية مي الم ييور ،يجي

ب ييان

ييي لييى العميييل مو ي عل ييال بوا ي ة الم ييور أو الشييخ

علييى الم ييور تقييدي

المفييو

م ييال سجييي ف ييال

المعلومات التال ة:
(أ)
()1

وصف المج ى أو المشروع الذي تشكل الوحدة المقترحة
اه يتخدامات المقصييودة لييضر

اييم المج ييى أو المشييروع (مثييال ا ييتخدامات ييك ة ،شييقق

مفروشة أو ف دق ة ومحالت تجارية ومكات
()2

ناً م ال ،بما في ذلك:

أو متعددة اه تخدامات  ....الخ)؛

المعلومات الخاصة بالمج ى أو المشروع أو أية معدات أو دمات متويم ة ف يال والتيي تسياه

في الت وير المع ز بيئ اً؛
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()3

أي معييدل ت ييوير مع ي ز بيئ ياً يسييري علييى المج ييى أو المشييروع ،بمييا فييي ذلييك تفاصيييل هيئيية

()4

أي ا تخدام اص يسري على الوحدة المقترحة (مثال شقة مفروشة أو ف دق ة بالخدمات)؛

()5

الم ارفيق المو يودة عليى الم ياطق المشيترإة المقترحية والتيي يتكون متيوفرة لال يتخدام مي

()6

الم ارفيق المو ييودة دا يل المج ييى أو المشيروع والتييي يتكون متييوفرة لال يتخدام مي

المواصفات؛

المالك والشاغلي إحق م حقو م ؛

جيل

جيل المييالك

والشاغلي على أ اس تجاري؛
()2

األثاث والمفروشات ( ن و دت) للم اطق المشترإة المقترحة التي سلت م الم ور بتوفيرها

بدون أية ر وم ااف ة؛

(ب)

نسخة م

(ج)

نسخة م ب ان دارة مج ى المقترإ؛

(د)

عالن نظام الملك ة المشترإة المقترإ؛

مس ييودة لمخ ي ي أر

الوح ييدة المقترح يية توا ييض مس يياحات الوح ييدة الم لو يية عل ييى المخ ي ي

ل ايات التسجيل وفقاً للتعل مات ،و شرط عدم توا ض مساحات أ رى؛
(هي)
(و)

دول بالمواد والتش يبات لكل م الم اطق المشترإة المقترحة والوحدة المقترحة؛
نسخة م أية اتفاق ة توريد تجرمما مع ة المالك المقترحة؛

(ز)

المي ان ة المواوعة وفقاً لل ظام األ ا ي ل ر

(إ)

أي تقي ي ب ييان علييى تلييك المي ان يية لر ييوم الخدميية المسييتحقة بخصييوص الوحييدة المقترحيية لييى

تي ماليتي م عمل مع ة المالك المقترحة؛

الص دو ي المذإوري م

الص دو العام والصي دو اهحت ياطي ألول

الل الس تي الماليتي المذإورتي ؛
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(ط)
(ي)

الترتيبات المقترحة لتوريد دمات المرافق الخدم ة لى الملك ة المشترإة والوحدة؛
فييي حاليية تقييدي أييية ييدمات م ارفييق دم يية مي

جييل هيئيية غييير تابعيية لحكوميية دبييي ،با ييتث ان

مع ة المالك:
الميئة التي تقدم تلك الخدمات؛

()1

ذإر ا

()2

ذا ما إانت تلك الميئة مرتب ة بالم ور؛ و

()3

تقي معقول للتكال ف الس وية للخدمات المذإورة التي تقدم لى الوحدة المقترحة؛

(ك)

ما ذا إانت مع ة المالك يتج

(ل)

مييا ذا بييدأت أعمييال الج ييان أم ه و ذا ل ي تك ي

(م)

التاريخ المتو لتسل العقار لى المشتري؛ و

(ن)

ب ان للمشتري بخصوص الت امال بتسجيل العقد في السجل العقاري المجدئى أو ال مائى بحس

()2

أيية يدمات م ارفيق دم ية ليى ميالكي الوحيدات وفيي حالية

ق ام الجمع ة بذلك ،تفاصيل ترتيبات التوريد؛

الج ان؛

ييد بييدأت ،التيياريخ المتو ي لانتمييان م ي أعمييال

األحوال وفقاً للقانون ذات العال ة.
جل برام أي عميل عقد لج
آ يير ،يج ي

أية وحدة مقترحة يقوم العميل بش ارئما م الم ور أو مي عمييل

عليممييا تقييدي نسييخة إامليية م ي ب ييان اإلفصيياإ التييي ا ييتلمما ع ييد ش يران الوحييدة

المقترحة لى المشتري.
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ب انات اإلفصاإ غير الصح حة أو ال ا صة
المادة ()5
()1

ف ييي حال يية ع ييدم تمكي ي الم ييور مي ي تق ييدي الج ييان الم ييذإور ف ييي الج ييد ( )1مي ي الم ييادة (، )4

()2

وفي حالة عدم تمك العميل م تقدي نسخة م الج ان وفقاً للج د ( )2م الميادة ( ،)4يعتجير

)(3

يضمن المطور المعلومات الواردة في البيان المقدم بموجب الفقرةة الفةيير(  )1مرن المرادة 4
وخرر س ترر مين مررن نرراريك ةقررو مل يرر( الوررردة مررن المطررورن فرري رالرر( ا م ررا ن مررن
المعلومات غية صحيح( و غية م ممل( من ي( ةاري( جوهةي(ن ي ون المطرور مؤرالو ت نهرا
العميو الذ ن قو إليه مل ي( الوردة لمعويضه ين األضةارن تواء اشمةى العميو الورردة مرن
المطور و من يميو آخة.

يعتجرالعقد الذي دم الج ان بخصوصال باطال.

العقد الذي إان يج

تقدي نسخة م الج ان بشننال باطالً.

معلومات شهادة اإلةهاز
المادة )6
ي د نؤليم الم مة وردة مقمةر( ن و مب ى و جزء من المب ىن يهب يلرى المطرور إبر
الم مة الم مة خطيرا ت بمراريك شرهادة إ مراس المب رى .ويهروز للم رمة ا يممراد يلرى هرذا
الب

لغةض الضماةات الواردة في المادة  26من القاةون.

األمور المال ة
المادة( )2
()1

م عدم اإل الل بنحكيام العقيود التيى تكيون يارية فيى تياريخ بيدن يريان هيذه الالئحية ،يكيون
الم ور مسؤوهً ع إافية التكيال ف والمصياريف المرتب ية بق عية األر
األر

ملك ة مشترإة.
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جيل أن تصيبض تليك

()2

ع دما تصبض

عة األر

ملك ة مشترإة ،تعتجر مع ة المالك مسؤولة ع إافة التكال ف

والمصاريف المرتب ة بتلك الملك ة المشترإة طبقيا ألحكيام القيانون ولوائحيال الت فيذيية والقي اررات
والتو يمات الصادرة بمقتواه.

()3

يج

على الم يور تحميل م ي التكيال ف المرتب ية بتصيح ض العييوب فيي العقيار والتنكيد مي

عدم تحميل تلك التكيال ف عليى مع ية الميالك .وفيي حالية مخالفية هيذه الميادة يجيوز لجمع ية

المالك ا ترداد التكال ف م الم ور.
()4

ع د تاريخ نفاذ هذه الالئحة ،يج

على الم ور أو أي م ور فرعي عدم نقل المسيؤول ة عي

التكال ف والمصاريف المشار ليما في الج د ( )1م هذه الميادة( )2ليى أيية مع ية ميالك أو
عميل ويعتجر أي شرط بخال

ذلك باطال.

على الم ور دف الر وم الوا بة السداد لى الدائرة ع د تسجيل مع ة المالك

()5

يج

()6

ه يسري الج د ( )4م هذه المادة على أية أ ساط تنمي أو مبالغ التنمي األ رى.

()2

وتسي ييترد المبي ييالغ المدفوعي يية مقي ييدماً م ي ي

(أ)

ذا إييان المجلييغ مسييتحق األدان م ي

جي ييل الم ي ييور والتي ييي تتعلي ييق بالت

الخدمات التي تقدم بعد تشكيل الجمع ة شرط:

ي يية أو البوي ييائ أو

مع يية المييالك أو ييتتحملما الجمع يية ،أن ه س يييد المجلييغ

ع المجلغ المستحق األدان أصالً إما لو إانت مع ة المالك تدف أ ساط التنمي أو مبالغ

التنمي نفسما؛
(ب)

أما ذا إان المجلغ مستحق األدان م أي عمييل أو ييتحملما ذليك العمييل ،أن ه س ييد المجليغ

ع نسبة س التنمي أو مبالغ التنمي األ رى التي تستحق األدان أصالً م العميل إما لو
كانت مع ة الميالك يد يددت سي التينمي أو المصياريف مي أميوال معتميا الجمع ية مي

ر وم الخدمة.
()8

يج ي

علييى الم ييور تحمييل ر ييوم توصيييل الخييدمات للمش ييروع ويم ي عل ييى الم ييور م الب يية
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مشتري وحدات أو المالك أو الجمع ة بالمبالغ المدفوعة م

جلال.

()9

ه يحييق ألي م ييور تحصيييل ر ييوم الخدميية أو ر ييوم الم ارفييق دون الحصييول علييى الموافقيية

()10

في حالة تحصيل الم ور ر وم الخدمية أو الر يوم األ يرى مي مشيتري و ميالك الوحيدات أو

(أ)

أن يكون لدييال ميد ق حسيابات مسيجل لتيد يق إافية األميوال المسيتلمة والتيي ت فيق واليذي يجي

الخ ة م مؤ سة الت ظ العقاري.

الوحدات المقترحة ،يج

على الم ور الل ثالثة أشمرم تاريخ تن م مع ة المالك:

عل ال المصاد ة:
مي ي ر ييوم الخدم يية ور ييوم

()1

المص يياد ة عل ييى أن األمي يوال أنفق ييت بش ييكل أص ييولي وفقي ياً لل يير

()2

رصيد تسوية األموال التي ل ست نفا ما والتي يحتفظ بما الم ور؛

المرافق

(ب)

ييالل  21سييوم مي تيياريخ تن ي م مع يية المييالك للوحييدات أو األر
مع ة المالك رصييد المبيالغ التيي تسيلمما الم يور بال ابية عي

والتي حددها المد ق وذلك ع د ا تسالم تقرير المد ق؛
(ج)

()11

مع ية الميالك التيي لي ت فيق

الل  21سوم م صدور تعل مات ل ال مي المؤ سية ،أن سيدف ليى مع ية الميالك إاميل أو

ي ن م ي أييية مبييالغ مال يية ل ي ت فييق أصييوهً وذلييك وفق ياً لل يير
أ رى إما يصاد عليما مد ق الحسابات.
جل تقدي أية تعل مات بمو

تقييدي شييعار

المؤ سة بننال يج
()12

المع يية ،أن سييدف لييى

م ي ر ي الخدميية أو أييية ر ييوم

الفقرة (ج) م الج د  10مي هيذه الميادة ،يجي

عليى المؤ سية

ييى لييى الم ييور ستوييم تفاصيييل ال فقييات غي ير األصييول ة وأ ييباب اعتقيياد
داد األموال لى مع ة المالك.

ذا ا ييتخدم الم ييور ر ييوم الخدميية أو غيرهييا م ي الر ييوم المحصييلة م ي مشييتري الوحييدات أو

الوحييدات المقترحيية لتملييك بوييائ أو تجمي ي ات و قيييت تلييك البوييائ والتجمي ي ات مو ييودة فييي
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جييل أولئييك المشييتري  ،يجي

تيياريخ تشييكيل مع يية المييالك مي

ع دئييذ علييى الم ييور أن يحييول

ملك ة وح ازة تلك البويائ والتجميي ات ليى مع ية الميالك .ويجيوز للمؤ سية أن تحكي بشينن
أية مسائل ت شن ع هذا الشرط.
()13

يج

أن ه ستعيار

أي شيرط متويم فيي اتفاق ية الج ي والشيران ،يوان إانيت متعلقية بوحيدة

مقترحة أو بوحدة ائمة ،م أحكام القيانون والليوائض الت فيذيية وغيرهيا مي القي اررات والتو يميات

الصادرة بمقتواه.

مت لبات اإلسداع
المادة ()8

()1

ي جييق ب ييان دارة المج ييى علييى الحيياهت ال يواردة فييى المييادة ( )22الج ييد ( )2م ي القييانون ,إمييا
أن ستقي ييد ب ييان دارة المج ييى بنحك ييام هييذه الالئح يية و ييالق اررات و تو يم ييات الص ييادرة مي ي

يج ي

المؤ سة.
أن يكون لجم

()2

يج

()3

ذا رغ ي

المباني ذات مواوع التقس الحجمي ب ان دارة المج ى

الم ييور ب يإ ران تقس ي حجمييي ستو ي

عل ييال تحمييل التكييال ف الالزميية لييذلك وتشييمل

على جيل المثال دون حصر (تقس حجمي ،تجمي ب ان دارة المج ى ،اه تشيارات ،تجميي
عالن أنظمة الممتلكات العقارية).

()4

يكون ال ر

(أ)

تحدسد الع اصر المكونة؛

(ب)

تحدسد الع اصر المشترإة؛

م ب ان دارة المج ى هو:
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(ت)

تحدسد م ه مالكي الع اصر المكونة اللذس يملكون الع اصر المشترإة المختلفة؛

(ث)

تحدسييد حقييو الييد ول ،بمييا فييي ذلييك ييدمات الم ارفييق الخدم يية لييى أي ع صيير مكييون حيييد

(ج)

تحدسد حقو دع أو سوان الع اصر المكونة؛

(إ)

تحدسد إ ف ة ص انة الع اصر المشترإة وم المسؤول ع ص انتما؛

(خ)

تحدسييد إ ف يية توزي ي تكييال ف الص ي انة بمييا فييي ذلييك تكييال ف التجدسييد واه ييتجدال علييى مييالكي

(د)

ب ييان الترتيبييات بخصييوص المج ييى ف مييا ستعلييق بالتيينمي  ،بمييا فييي ذلييك أ يياس توزي ي تكييال ف

()5

يجوز أن ستوم ب ان دارة المج ى تفويواً بما سلي:

تسري تلك الحقو على أو م

الل أي ع صر مكون آ ر؛

الع اصر المكونة؛ و

التنمي على مالكي الع اصر المكونة.

(أ)

فتض حساب مصرفي با

(ب)

تحدسد ال ريقة التي يش ل بما المفواون بالتوق

(ج)

تحدسد أية يود على تش يل ذلك الحساب المصرفي؛
ويفييو

مع ة المالك الذي ستعلق بال؛
على ذلك الحساب المصرفي؛ و

أح ييد الج ييوك بف ييتض ذل ييك الحس يياب والسييماإ بتشي ي يلال وفقي ياً لحس يياب الو ييمان الخ يياص

بجمع ات المالك و ود ب ان دارة المج ى.

الج انات اإل ت ارية
مادة ()9

10

يج

أن ستوم ب ان دارة المج ى الترتيبات المتعلقة باألمور المجي ة في الج د ( )4م المادة ( )2وإميا

يجوز أن ستوم أحكام ع بعض أو إافة ما سلي:

(أ)

نشان وعمل مجموعة اإلدارة؛

(ب)

تحدسد وا ترداد ر وم الص انة (بما في ذلك التجدسد واه تجدال)؛

(ج)

تحدسد وا ترداد ر وم تمويل المرافق التجارية أو المحالت التجارية ام المج ى؛

(د)

المقاس م المعمارية للج اية مواوع ب ان دارة المج ى؛

(هي)

مت لبات دارة ال فايات وتوفير ال ا ة والم اه ومت لبات دارة الجيئة األ رى؛

(و)

واعد ا تخدام الع اصر المشترإة؛

(ز)

الترتيبات اإلدارية وحفظ السجالت؛

(إ)

حل ال اعات؛ و

(ط)

أية أمور أ رى م لو ة لحماية مصالض المالك وشاغلي الع اصر المكونة.

األثر المل م لج ان دارة المج ى
المادة ()10
يكون ب ان دارة المج ى مل ماً لمالكي الع اصر المكونة بميا فيى ذليك مع ية الميالك ،و ميالكي الوحيدات
والشاغلي واألشخاص الذس لدسم حق عي ى على أية وحدة.

11

أثر حقو اهرتفا والتعمدات والقيود
ال ادة ()11
تكون أية حقو

رتفا أو تعمدات أو يود في ب ان دارة المج ى نافذة وفقاً لشروطما.

أثر األحكام المتعاراة
المادة ()12
يجي

أن ه ستعيار

أي شيرط متوييم فيي ب يان دارة المج يى مي أحكيام القيانون أو الليوائض أو القي اررات

والتو يمات الصادرة بمو بال ويعتجر باطالً لى الحد الذي ستعار

ف ال ذلك الشرط م تلك األحكام.

الشكل والمومون
المادة ()13
يجوز للمدسر العام للدائرة تحدسد ص ة وتفاصيل محتويات أي ب ان دارة مج ى.

الفصل الثالد
اتفاق ات التوريد
مدة الر ابة

المادة ()14

تجدأ مدة الر ابة ع د تسجيل مع ة المالك وت تمي ع دما سجلغ مجموع مستحقات المالك ،دون الم ور،
ثلثي مجموع المستحقات أو أكثر.

المادة ()15
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تقييد المدة
وات والتي تتوم أي

()1

يم

برام اتفاق ات توريد ت يد مدة إل م ما ع 3

()2

يم

على مدسر الجمع ة برام اتفاق ات ت يد مدتما ع 3

()1

يجوز نمان اتفاق ة ميدسر الجمع ية واتفاق يات التورييد التيي تجيرم مي

ار للتجدسد.

وات.

المادة ()16
حق اإلنمان

مدة الر ابة بمو

جيل مع ية الميالك يالل

رار م أغلج ة الميالك (بإ يتث ان الم يور و الجميات التابعية ليال أو يمتليك

حصة م ما) في معيتما العموم ة الس وية األولى.
()2

إلنمييان اتفاق يية مييدسر الجمع يية أو أي اتفاق يية توريييد يج ي

علييى مجلييم اإلدارة تو يال شييعار

بالقرار الصادر وفقاً للمادة  )1(16لى المدسر أو م ود الخدمة وع دها ت تمي اهتفاق ة.

محتويات اإلتفاق ات
المادة ()12

()1

يج

أن تتوم اتفاق ة التوريد أو اتفاق ة مدسر الجمع ة التي تسيري عليميا هيذه الميادة ب يوداً

تتوم اآلتى:
(أ)

في حالة توريد بوائ يج
مقابلما ،ويج

أن تتوم اإلتفاق ة ،وصفاً إامالً لتلك البوائ والسعر المدفوع

أن يكون ذلك السعر م افساً م األ عار التيي يمكي الحصيول عليميا لبويائ

مماثلة فى السو .
(ب)

في حالة الخدمات:
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()1

(ج)

وصفاً تفصيل اً للخدمات التي تقدم؛

()2

األتعيياب التييي ييتفر

()2

و يلة مراقبة وتقي أدان م ود الخدمة؛

م افساً م

()3

بد س

()4

ن

()5

ن

مقابييل تلييك الخييدمات ،ويج ي

أن يكييون ييعر تلييك األتعيياب

عر األتعاب الذي يمك الحصول عل ال مقابل دمات مماثلة في السو ؛

على نمان اهتفاق ة في حالة عدم األدان أو اإل الل؛
يسيمض لجمع ية الميالك ،بتعيدسل الخيدمات أو مسيتويات الخيدمات التيي يتقدم مي

مراعاة تعدسل مماثل في األتعاب وفق شروط معقولة ؛ و
يم

على م ود الخدمية طلي

أو جيول عميوهت أو حيواف

ستعلق بالبوائ أو الخدمات التي تورد م م ودس آ ري .

يرية أو رشياوي ف ميا

في حالة توريد بوائ أو ت ويد الخدمات:
( )1يج ي

علييى المييورد أو م ي ود الخدميية أن يكييون حاصييل علييى ر صيية تجارييية تخولييال

توريد البوائ والمستل مات الم لو ة أو تقدي الخدمات الم لو ة.

( )2ه يجوز ألي مورد أو م ود دمة التعا يد بالبياط مي طير ثاليد لتورييد أو ت وييد
تلك الخدمة.

( )3يم ي تحميييل المبييالغ التن س ي ة و التش ي يل ة والروات ي

أو تعيييي مييو في لصييالض

الشرإة على مع ة المالك أو المالك.

(إ)

في حالة تعيي شرإة لت ويد دمات دارة الم اطق المشترإة
( )1يج

على مع ة المالك التعا د م شرإات مسجلة و مر صة بوا
14

ة المؤ سة لتقدي

ي ييدمات دارة الم ي يياطق المشي ييترإة طبق ي ياً ألحكي ييام القي ييانون ر ي ي ( )22لس ي ي ة  2002ولوائحي ييال

الت فيذية.
( )2يج
()2

تسجيل عقد اإلدارة لدى مؤ سة الت ظ العقاري.

ذا إانيت اتفاق ية التورييد أو اتفاق ية ميدسر الجمع ية تخيالف أي حكي مي األحكيام المشيار اليميا

أعيياله يجييوز ألي مالييك أو مع يية مييالك تقييدي طل ي
بإب ال اإلتفاق ة أو تعدسل شروطما.

لييى المحكميية المختصيية إلصييدار أميير

الفصل الراب

شعارات ت فيذ واعد المجم
تقدي اإلشعار
المادة ()18

ذا رأى مجلييم دارة مع يية المييالك أن أي مالييك أو شيياغل فييي حاليية

ييالل بييني م ي

يجوز للمجلم تفويض مدسر الجمع ة لتقدي شعار ت فيذ واعد المجم  ،ويج

ال موذج الذي تقدمال المؤ سة ويج

وفقاً للتعل مات المجي ة في ذلك ال موذج.

واعييد المجم ي ،

أن يكون اإلشعار وفيق

التقصير في اهلت ام
المادة ()19

 .1فييي حاليية عييدم لت ي ام المالييك أو الشيياغل باإلشييعار المقييدم ال ييال بت فيييذ واعييد المجم ي  ،يجييوز
للمجلييم بعييد تقييدي شييعار آ يير فيير

( )20000دره ي  .ويج ي
ويج

غ ارميية مال يية علييى المالييك أو الشيياغل ه ت يييد ع ي ألفييي

أن يكييون ذلييك اإلشييعار اإلاييافي وفييق ال مييوذج المقييدم م ي المؤ سيية

تعجئتال وفقاً للتعل مات المجي ة في ذلك ال موذج.

 .2يجوز لجمع ة المالك

ترداد أية غرامة مفرواة بمو
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هذا الفصل إدس

الفصل الخامم

تعيي مدسر دارى مؤ ت
المادة ()20
في حالة نشون أي م الظرو

التال ة:

(أ)

رفيض أو تقصييير مع يية المييالك فيي التقيييد بييني يرار لحييل ني اع صييادر عي محكي

(ب)

عدم ق ام مع ة المالك بالوفان بوا باتما الم صوص عليما فى القانون أو اللوائض أو الق اررات

م المؤ سة .

يياص أو

أو التو يمات الصادرة بمقتواه ؛ أو
(د)

ذا إانت شئون الجمع ة في حالة فواى وعدم نوباط،
يجوز للمؤ سة فى هذه الحالة تعيي مدسر دارى لتولي أمور مع ة المالك لفترة محيددة مي
ال م .

أثر التعيي

المادة ()21

ع د تعيي مدسر دارى مؤ ت:
في مجلم دارة مع ة المالك شاغرة؛

(أ)

تصبض إافة الم اص

(ب)

تييؤول صييالح ات وممييام مجلييم دارة مع يية المييالك لييى مييدسر الجمع يية ط يوال المييدة التييي

تحددها المؤ سة و
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(ج)

يجي

علييى المييدسر المييذإور التقيييد بقي اررات وتو يمييات المؤ سيية (الخ يية) ،يوان ييدمت فييي

د تعيي ال أو في أي و ت هحق.

انتخاب مجلم دارة دسد لجمع ة المالك
المادة ()22

جل انتمان مدة تعيي مدسر الجمع ة بو ت معقول ،يج

عل ال عقيد ا تمياع للجمع ية العموم ية هنتخياب

مجلييم دارة دسييد والييذي يييتحمل مسييؤول ة دارة شييؤون مع يية المييالك فييور انتمييان مييدة تعيييي المييدسر

المذإور.

الفصل السادس
تسجيل مع ات المالك
مت لبات التسجيل
المادة ()23

()1

لتن م مع ة مالك يج

تقدي المست دات اهت ة:

(أ)

طل

(ب)

مخ

(ج)

عالن نظام الملك ة المشترإة؛

(د)

التسجيل
المو للم اطق المشترإة؛

ي د الملك يية لق عيية األر

الملك ة يد اإل ران

مواييوع مخ ي المو ي ؛ أو ر ييالة م ي الييدائرة تفيييد ب ينن شييمادة
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(و)

الج يد ( )10مي الميادة ()2؛ أو ر يالة تعميد عليى أن يقيدم تقريير

تقرير التيد يق المعيد بمو ي
المد ق الل المدة المحددة.

(ز)

د نقل ملك ة أول وحدة؛

(إ)

مي

فييي حاليية تقييدي ال ل ي

جييل مييالكي الوحييدة ،ثبييات تو ييال وعييدم التقيييد باإلشييعار بمو ي

المادة ( )11الج د الفرعي ( )3م لوائض نظام الملك ة المشترإة ر ( ) لس ة 2010؛
(ط)

ر وم الدائرة؛ و

(ي)

أية مست دات أ رى ت لجما الدائرة.

()2

يجوز للمدسر العام للدائرة طل
المادة ،بما في ذلك أي

تقدي بعض أو إافة المست دات المجي ة في الج د ( )1مي هيذه

ن م تلك المست دات ب ريقة لكترون ة.
نظام اإلدارة والمحا بة
المادة ()24

()1

يج ي

علييى مع يية المييالك ع ييد تسييجيلما ا ييتخدام نظييام دارة ومحا ييبة لكترونييي لالحتفييا

بس ييجالتما الحس يياب ة وغيره ييا مي ي الس ييجالت وتق ييدي ال م يياذج والمس ييت دات األ ييرى الم ل ييوب
تقديمما بمو

ال ظام األ ا ي للجمع ة أو الق اررات والتو يمات الصادرة م المؤ سة.

اعتماد نظام اإلدارة والمحا بة اإللكتروني المشار ل ال في الج د ( )1م هيذه الميادة مي

()2

يج

()3

وع د تسجيلما ،يج

جل المؤ سة .

على مع ة المالك أن تقدم لى المؤ سة الج انات ذات الصلة بشؤونما

وفق ال موذج و ال ريقة واألو ات التي تحددها المؤ سة المذإورة.
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()4

يجييوز للمؤ سيية تمدسييد الممليية ال م يية مييا بشييكل عييام أو فييي حيياهت معي يية بخصييوص التقيييد
بني شرط م شروط هذه المادة.

تن م مع ة المالك
المادة ()25
()1

يج
)
ب)
ج)

على الم ور الذي يسجل مع ة مالك لمشروع محدد ما سلي:
حفظ دفاتر جالت مع ة المالك وفقاً لما س
شران وثائق التنمي الوا بة با
عداد م

عل ال نظامما األ ا ي؛

مع ة المالك؛

المست دات الالزمة للجمع ة العموم ة الس وية األولى لجمع ة المالك؛

د)

عقد ا تماع الجمع ة العموم ة الس وية األولى؛ و

)

دارة مع ة المالك والم اطق المشترإة (بما في ذلك صالحما وص انتما) حتى

الجمع ة العموم ة الس وية األولى.
()2

تتحمل مع ة المالك مسؤول ة التكال ف المعقولة لضش ان الالزم الق ام بما بمو

()3

يجوز للمدسر العام أن يصدر تو يمات بشنن مج ى أو تجم محدد أو مباني أو تجمعات في

م هذه المادة.

مارة دبي بشكل عام تحك مستوى ر وم الخدمة التي تفر

وعقد أول مع ة عموم ة

وية لما.

19

الج د ()1

لى حي تن م مع ة مالك

عدم ص انة الم اطق المشترإة
المادة ()26

()1

ذا أهملت مع ة المالك فى ص انة الم اطق المشترإة وفقاً ل ظامما األ ا ي أو نظام
الملك ة المشترإة ،يجوز للمؤ سة أو م تفواال لذلك أن تجري معاس ة للعقارالمشترك.

()2

ذا ثجت للمؤ سة أو م تفواال لذلك بعد المعاس ة همال مع ة المالك فى ص انة األ ان
المشترإة ف ج

عليما صدار شعار

اإلشعار العمل الوا

()3

ذا ل تق

م أو م
)
ب)

ى لجمع ة المالك بإثبات المخالفة ويج

على مع ة المالك الق ام بال ومملة معقولة يج

مع ة المالك بت فيذ ما طل

نجاز العمل اللما.

م ما فى شعار التصح ض ،يجوز للمؤ سة الق ام بني

ما سلي:

تعيي مدسر ادارى مؤ ت بمو

فر

أن يحدد

الفصل  5م هذه الالئحة؛

غرامة ه تتجاوز  1000000دره .

الفصل الساب
أحكام انتقال ة
المادة ()22
تعريفات

المشروع القائ  :أي مشروع يكون ائما ع د تاريخ نفاذ هذه الالئحة ويشمل:
(أ)

المشييروع الييذي بيياع الم ييور ف ييال وحييدة واحييدة أو أكثيير مي الوحييدات لييى أي عميييل فييي تيياريخ

(ب)

المشيروع الييذي يكيون لييدى الم يور ترتيبييات ائمية ونافييذة بشيننال والتييي يمكي تحق قمييا إلطييال

ال فاذ؛
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المشييروع فييي السييو
تاريخ ال فاذ.

ييالل الفت يرة األولييى وحييدوث مثييل ذلييك اإلطييال

ييالل الفت يرة وذلييك فييي

الفترة األولى :الفترة التي تجدأ في تاريخ ال فاذ وت تمي بعد  3أشمر ميالدية م بداستما.
الفترة الثان ة :الفترة التي تجدأ ع د انتمان الفترة األولى وت تمي بعد  6أشمر م بداستما
ب ان اإلفصاإ المؤ ت :أي ب ان ستفق م المادة .31
المادة ()28
ا تث ان المادتي  4و5
يسري هذا الفصل على المشروع القائ بي ما ه تسري المادتان  4و 5على أي مشيروع يائ حتيى انتميان
الفترة الثان ة
مت لبات الفترة األولى
المادة ()29

()1

ييالل الفتيرة األولييى و جييل توق ي العميييل علييى أي عقييد لشيران أييية وحييدة فييي أي مشييروع ييائ ،
يج ي

علييى الم ييور أن سرفييق بييذلك العقييد شييعار لييى المشييتري وفييق ال مييوذج الييذي تعتمييده

المؤ سة.
()2

يالل الفتيرة األوليى و جييل توق ي العميييل عليى أي عقييد لج ي أييية وحيدة مقترحيية فيي أي مشييروع

ييائ والتييي اشييتراها مي الم ييور أو مي عميييل آ يير ،يجي

شعار لى المشتري وفق ال موذج الذي تعتمده المؤ سة.

علييى العميييل أن سرفييق بييذلك العقييد

()3

فييي حاليية تقصييير الم ييور فييي التقيييد بالج ييد ( )1م ي هييذه المييادة ،يعتجيير العقييد الييذي أرفييق بييال

()4

فييي حاليية تقصييير العميييل فييي التقيييد بالج ييد ( )2م ي هييذه المييادة ،يعتجيير العقييد الييذي أرفييق بييال

اإلشعار المقدم لى المشتري باطال.
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اإلشعار المقدم لى المشتري باطال.
مت لبات الفترة الثان ة
المادة ()30

()1

ييالل الفت يرة الثان يية و جييل توق ي العميييل علييى أي عقييد لش يران أييية وحييدة فييي أي مشييروع ييائ ،
يج

على الم ور:

(أ)

أن سرفق بذلك العقد شعار لى المشتري وفق ال موذج الذي تعتمده المؤ سة؛ و

(ب)

تقدي ب ان إشف مؤ ت.

()2

الل الفترة الثان ة و جل توق

العميل على أي عقد لج

اشتراها م الم ور أو م عميل آ ر ،يج

أية وحدة فيي أي مشيروع يائ والتيي

على العميل:

(أ)

أن سرفق بذلك العقد شعار لى المشتري وفق ال موذج الذي تعتمده المؤ سة؛ و

(ب)

تقدي نسخة إاملة م أي ب ان إشف مؤ ت والذي ا تلمال المشتري ع د شران الوحدة

()3

في حالة تقصير الم ور في التقيد بالج يد ( )1مي هيذه الميادة ،يعتجير العقيد اليذي يسيري عل يال

()4

في حالة تقصيير العمييل فيي التقييد بالج يد ( )2مي هيذه الميادة ،يعتجير العقيد اليذي يسيري عل يال

الت ام الم ور باطال.

الت ام الم ور باطال.
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مت لبات ب ان اإلفصاإ المؤ ت
المادة ()31

()1

يج

(أ)

وصف المج ى أو المشروع الذي تشكل الوحدة

()1

التوق

على ب ان فصاإ مؤ ت م

اه يتخدامات المقصييودة لييضر

جل الم ور سجي ف ال المعلومات التال ة:
ناً م ال ،بما في ذلك:

اييم المج ييى أو المشييروع (مثييال ا ييتخدامات ييك ة ،شييقق

مفروشة أو الف دق ة ومحالت تجارية)؛

اصة بالمج ى أو المشروع أو أية معدات أو دمات متوم ة ف ال والتي تساه في

()2

أية معال

()3

أي ا تخدام اص يسري على الوحدة (مثال شقة م ودة بالخدمات)؛

()4

الم ارفي ييق المو ي ييودة بالم ي يياطق المشي ييترإة والتي ييي ي ييتكون متي ييوفرة لال ي ييتخدام م ي ي

جي ييل المي ييالك

()5

الم ارفيق المو ييودة دا يل المج يى أو المشيروع والتييي يتكون متييوفرة لال يتخدام مي

جيل المييالك

الت وير المع ز بيئ اً؛

والشاغلي إحق م حقو م ؛

والشاغلي على أ اس تجاري؛
()6

ي األثيياث والمفروشييات ( ن و ييدت) للم يياطق المشييترإة التييي سلتي م الم ييور بتوفيرهييا بييدون
أية ر وم ااف ة؛

()2

()8

مخ

أر

على المخ

الوحيدة المقترحية تجيي بوايوإ م ياطق الوحيدة التيي تشيترط التو يميات
ألغ ار

التسجيل دون أية م اطق أ رى؛

دول بالمواد والتش يبات لكل م الم اطق المشترإة المقترحة والوحدة؛
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مارهيا

()9

جيل مع ية الميالك و ن إيان األمير إيذلك ،ما ية

ما ذا إانت يتجرم أيية اتفاق يات تورييد مي
تلك اهتفاق ات؛

()10
()11

ترتيبات مقترحة لتوريد دمات المرافق لى الممتلكات المشترإة والوحدة؛
فييي حاليية تقييدي أييية ييدمات م ارفييق دم يية مي
مع ة المالك ،ب ان يحدد ا

جييل هيئيية غييير تابعيية لحكوميية دبييي ،با ييتث ان

الميئة التي يتقدم تليك الخيدمات وتحدسيد إ ف ية تسيدسد الر يوم

لى تلك الميئة؛

أيية يدمات م ارفيق دم ية ليى ميالكي الوحيدات وفيي حالية

()12

ما ذا إانت مع ة المالك يتج

()13

مييا ذا بييدأت أعمييال الج ييان أم ه و ذا ل ي تك ي

ق ام الجمع ة بذلك ،توفير تفاصيل ترتيبات التوريد؛

ييد بييدأت ،تحدسييد التيياريخ المتو ي بشييكل معقييول

لجدن أعمال الج ان؛
()14

التاريخ الذي ستو بشكل معقول أن يسل ف ال العقار لى المشتري؛ و

()15

ب ان سلفت انتباه المشتري لى الت امال بتسجيل العقد في السيجل العقياري المجيدئي وفقياً للقيواني
عدم التسجيل.

ذات العال ة ،بما في ذلك ب ان يشرإ عوا

الومان المقدم م الم ور
المادة ()32
يوم الم ور صحة المعلومات المجي ة في ب ان اإلفصاإ المؤ ت و الل

الوحييدة مي الم ييور ،وفييي حاليية اكتشييا

تي مي تياريخ نقيل ملك ية

أن أي مي المعلومييات غييير صييح حة أو غييير مكتمليية مي أييية

ناح ة وهرية ،يكون الم ور مسؤوهً تجاه العميل الذي ت قل ل ال ملك ة الوحدة لتعويوال عي األايرار،
وان اشترى العميل الوحدة م الم ور أو م عميل آ ر.
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ب انات دارة المج ى
المادة ()33
()1

يج أن ستوم ب ان دارة المج ى أحكاماً ارورية م أ ل ت ظ حقو والت امات المالك
كونون ملت مي بال ،بما في ذلك األ اس الذي توزع ب ان عل ال تكال ف الص انة
الذس
والتكال ف األ رى ،بشكل عادل لكل األط ار .

()2

دون أ الل بنحكام الج د ( )1م هذه المادة ،يج

أه يكون أي حك في الج ان متعارااً م

القانون أو اللوائض والق ار ارت والتو يمات الصادرة بمقتواه ويعتجر باطالً لى حد أي تعار
مما ذإر.

يجوز للمؤ سة أن ترفض تسجيل أى ب ان ذا رأت أن أحكامال ه تتوافق م الج دس ( )1و ( )2م

هذه المادة.

اتفاق ات التوريد
المادة ()34

()1

تسري هذه المادة على مع ة المالك التي في و ت تسجيلما تكون الدائرة د أصدرت شمادات

()2

ه يجوز للم ور الذي يسجل مع ة مالك تسري عليما هذه المادة أن سجرم اتفاق ة توريد

ملك ة لمالك الوحدات الفردية فيما.

بال ابة ع

مع ة المالك بصفتال وإيالً مفوااً ع ما.
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تحصيل ر وم الخدمة و ر وم المرافق
المادة ()35
()1

ه يجوز للم ور فر

أية ر يوم دمية أو ر يوم م ارفيق ،عليى مشيتري وميالك الوحيدات فيي

م يياطق عقييارات الملك يية المشييترإة أو الم يياطق المشييترإة دون الحصييول علييى الموافقيية الخ يية

م المؤ سة.
()2

فى حالة

يالل الم يور بميا ورد فيى الج يد ( )1مي هيذه الميادة يجيوز للمؤ سية اتخياذ ا يرانات

انون ة اده.
صدرت هذه المو مات فى دبي اليوم الثالثان الموافق  13أبريل 2010م
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