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 الالئحة التنظيمية لتخصيص المساكن بنظام الحجز المسبق  بشأن

 
 ،،،المدير التنفيذي

 بعد االطالع على:

 م بشأن مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان،2011) لسنة 4القانون رقم ( -

 م بإنشاء الدائرة المالية،1995) لسنة 5والقانون رقم ( -

 م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي،1997لسنة ) 6وقانون رقم ( -

 م بشأن النظام المالي لحكومة دبي،2016) لسنة 1والقانون رقم ( -

 دبي،إدارة الموارد البشرية لحكومة بشأن  م2018) لسنة 8وقانون رقم ( -

 
 لإلسكان،تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد بإعادة م 2018) لسنة 22والمرسوم رقم ( -

 م بتعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان،2008) لسنة 15والمرسوم رقم ( -

 م بشأن تعيين المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان،2009) لسنة 5وقرار المجلس التنفيذي رقم ( -

م بشأن مؤسسة 2011) لسنة 4نون رقم (م بإصدار الالئحة التنفيذية للقا2014) لسنة 5وقرار المجلس التنفيذي رقم ( -

 محمد بن راشد لإلسكان،

 عتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان،ام ب 2018) لسنة2رقم ( قرار المجلس التنفيذيو -
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م بشأن تفويض صالحيات دراسة طلبات الخدمات اإلسكانية وإصدار القرارات 2019) لسنة 135رقم ( والقرار اإلداري -

 الالزمة بشأنها،

 م بشأن إعادة تشكيل فريق التسعير والحجز المسبق للمساكن،2020) لسنة 37والقرار اإلداري رقم ( -

 ولما تقتضيه مصلحة العمل، -

 

 قررنا ما يلي:

 
 المادة األولى

 
 للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك:يكون 

  :دولة اإلمارات العربية المتحدة.الدولة 

 إمارة دبي :إلمارةا. 

 :مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان. المؤسسة 

 للمؤسسة. المدير التنفيذي :المدير التنفيذي 

 الشروط الواردة في قانون المؤسسة والئحته التنفيذية لالستفادة من خدمة الحجز  هو كل من تنطبق عليه :المستفيد

 المسبق للمساكن.

  درهم تمنحه المؤسسة كقرض غير ربحي لصالح  750,000.00 بــ هو مبلغ مالى يقدم بحد أقصي المؤسسة:قرض

 .يتم استيفاءه على دفعات محددة المستفيد
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 ية وسعر الشراء أو التكلفة اإلجمالية للوحدة السكنالمالى بين مبلغ قرض المؤسسة المالى الفرق قيمة  هو :مبلغ الفرق

 المطلوب تخصيصها للمستفيد بنظام الحجز المسبق

 :التي تقوم المؤسسة بإنشائها ضمن المجمعات السكنية التابعة لهاتشمل البيوت والشقق السكنية   الوحدة السكنية. 

 جاري بنائها ولها تاريخ متوقع لإلنجاز، ولها تصميم محدد وخارطة وحدات سكنية هي  :الوحدات السكنية تحت االنشاء

نظام الحجز ها ببموقع وال تكون جاهزة للتسليم والسكن إال بصدور شهادة إنجاز من بلدية دبي، ومع ذلك يمكن تخصيص

أو حسب ما تحدده القوانين والتشريعات الصادرة من المؤسسة والجهات  %50اإلنجاز المسبق إذا وصلت نسبة 

 المختصة بهذا الخصوص.

 :هي عملية تخصيص الوحدات السكنية قبل إنجازها وفق عقد بيع وجدول دفعات مرتبط بمرحلة اإلنجاز  الحجز المسبق

 والتسليم.

  التي يتم سدادها من ِقبل المستفيد للمؤسسة لمبلغ الفرق والتي يتم تحديدها المالية هي المبالغ  المقدمة:الدفعات

 بناًء على نسب إنجاز الوحدات السكنية وتحدد بنسب مئوية.

 

 المادة الثانية 

 :هونطاق تطبيق  قرارال الهدف من

 ،التكاليففض خمع التركيز على الجودة العالية وفعالية  اإلسكانيةأفضل الخدمات للمستفيدين على تقديم  ةمؤسسالمن منطلق حرص 

 .التابعة للمؤسسة ضمن مشاريعها العمرانية والتى ما زالت تحت االنشاء وحدات السكنيةالحجز المسبق لل اتإجراءجاء هذا القرار لينظم 

يتيح للمستفيد حجز وتكون تحت اإلنشاء بحيث تملكها المؤسسة التي  لوحدات السكنيةعلى ا قرارال اطبق هذحيث ي

كبر قدر الوحدة السكنية مسبقاً على الخارطة مقابل دفع مبلغ قيمة الفرق وفق اآلليات المتبعة بالمؤسسة،  بهدف توفير أ

 بما يعكس آثاره وحدة السكنيةرفة المستفيد بتاريخ تسلمه للمن الخدمات اإلسكانية والسيولة المطلوبة للمؤسسة ومع

 اإليجابية على جودة وسهولة الخدمات المقدمة وإسعاد المتعاملين.
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 ثالثة   المادة ال

بنظام الحجز المسبق:آلية وطريقة التخصيص   
 

عند حجز الوحدة السكنية وفق النحو التالى:المعتمدة لدى المؤسسة لية آليخضع تطبيق أحكام هذا القرار الى توجب اتباع ا  
-  ً من قيمة الوحدة السكنية %5نسبة تسعير الوحدات وفقاً آللية العمل المعتمدة للحجز المسبق مع إضافة :  أوال

تطرأ د قلتغطية األوامر التغييرية أو التعديالت التي  وحسب نوع المشروع كمبلغ احتياطي على كل وحدة سكنية

ويتم إرجاع المبلغ الزائد لقيمة الوحدة السكنية للمستفيد بعد حساب الكلفة النهائية  الحقاً  وحدات السكنيةعلى ال

 .للمشروع بناء ًعلى قرار يصدر من المدير التنفيذي

وحدة بعد اختيار الوحدة السكنية المطلوبة والختيار ال نمتعاملييقوم المستفيد بمراجعة قسم خدمة ال:  ثانياً  -

 يقوم المستفيد بدفع قيمة الفرق حسب الخيارات اآلتية: السكنية

  :ها ة المعمول بدفع مبلغ الفرق دفعه واحدة وهنا يتم اتباع اشتراطات تخصيص المساكن الجاهز الخيار األول

 .في المؤسسة

  :على نسب اإلنجاز اآلتية: دفع مبلغ الفرق بناءالخيار الثاني 

 الدفعات نسبة إنجاز المشروع الدفعات المقدمة
 األولى 50% 20%
 الثانية 75% 20%
 الثالثة 100% 60%

100%   
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 اابتدائي خاص بالدفعات المقدمة وشروطه بيع على عقد ستفيدالميقوم قسم خدمة المتعاملين بتوقيع :  ثالثاً  -

رة عن بتوقيع العقد النهائي وهو عبا ستفيديقوم المواستالم كامل الدفعات  %100نجاز وعند وصول نسبة اإل

 قبل استالمه للوحدة السكنية التي تم تخصيصها له. عقد تخصيص المساكن الجاهزة

نتهاء بجدول زمني لال والدعم المؤسسي سكان وقطاع الشؤون الماليةالقطاع الهندسي بتزويد قطاع اإل : يقوم ًرابعا -

 .اوتكلفته وحدة السكنيةخصيصه مرفق به كشف بتفاصيل المن المشروع المراد ت

غ الفرق والتي تمثل مبل تحصيل النسب المقرره في نظام التحصيل فقطحصر و يقوم قسم التحصيل ب:  خامساً  -

كتمال مراحل بناء المسكن و ، وعند وقرض المؤسسة الخاصة  قساطيتم تحصيل األ %100نجاز وصول نسبة اإلا

 .على الوحدة السكنية التأمينمبلغ ب

إلدخاله في نظام  الخدمات الذكيةدارة إالى بشـــكل دورى متضـــمن اســـماء المســـتفيدين يرســـل الكشـــف :  ســـادســـاً  -

 بنظام الحجز المسبق.التخصيص 

 رابعةلمادة الا

 يشترط لتقديم هذه الخدمة للمستفيد من أحكام هذا لقرار توفر الشروط التالية:

جدول زمني معروف ومعتمد لالنتهاء  ، مع ووضع% 50 عن  تقل نسبة إنجاز المشروع قبل التخصيصالأن  -1

 من المشروع.

القانون بلجميع شروط وإجراءات التخصيص الخاصة ئه استيفاالموافقة المسبقة لطلب المستفيد بعد صدور  -2

 .والالئحة

 للمؤسسة إضافة أية شروط أخرى الحقاً بما يتناسب مع تنفيذ أحكام هذا القرار. -3

 

 المادة الخامسة

 المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة وهي :

 المفعول لخدمة قرض مسكن جاهز مملوك للمؤسسة.موافقة ساري توفير خطاب ال .1
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ة مبالغ الدفعات المقدمسعر الوحدة السكنية ومحدد به مع المؤسسة عقد بيع مبدئي المستفيد على توقيع   .2

 ومواعيد استحقاقها.
رسالة تعهد من البنك بتمويل مبلغ الفرق في حال قيام المستفيد بالتمويل عن طريق أحد البنوك تقديم  .3

المشاركة بمبادرة اليسر، وفي حال عدم الحصول على تمويل من أحد البنوك يقوم المستفيد بدفع أول دفعة عن 
 .طريق تقديم شيك مدير على أن تستوفى منه بقية الدفعات بنظام الشيكات اآلجلة

 .الحقا أية مستندات أخرى تحددها المؤسسة .4
 
 

 المادة السادسة

 وفقاً ) أعاله و 3وفق ما نصت عليه المادة ( ومساحة األرضوحدات السكنية يتم إضافة المبالغ الخاصة بأهمية الموقع لل

 ستشاريةاال+ قيمة األجور  وحدة سكنيةلتقديري = قيمة المقاولة لكل ا وحدة السكنيةسعر الوالتى تنص على : لمعادلة ل

) التي  -+قيمة التوصيل الدائم للكهرباء + قيمة التوصيل الدائم للمياه + قيمة األوامر التغييرية ( + أو وحدة سكنيةلكل 

 .+ سعر التميز وحدة سكنيةتخص كل 

  الوحدة السكنيةطريقة حساب سعر تميز موقع: 

 موقع باختالفالسعر  اختالفمع مراعاة  المشروعها لألرض المقام عليع بيتم تحديد سعر القدم المر  .1
 -األرض حيث يتم تصنيف الموقع كالتالي :

 ) درهم X 1.30 عر القدم المربع لألرض (بمبلغ تقديري لس – موقع ناصية على شارع رئيسي .أ

 ) درهمX 1.10 عر القدم المربع لألرض (بمبلغ تقديري لس -   موقع واجهة على شارع رئيسيب.                      

 ) درهمX 1.20 عر القدم المربع لألرض (بمبلغ تقديري لس - موقع ناصية على شارع فرعيج.         

 ) درهم X عر القدم المربع لألرض (بمبلغ تقديري لس  - موقع واجهة على شارع فرعي .د

رض وهي تساوي ( القيمة المذكورة في البند من إجمالي قيمة األ 0.20يتم تحديد قيمة تميز األرض بأخذ  .2
 مساحة األرض بالقدم المربع . X  )1(   رقم
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 ) .Yيتم أخذ أقل قيمة تميز لألرض بالمشروع وليكن ( .3

 ) )Yالقيمة ( – 2( القيمة في البند رقم  -كالتالي : سكنيةوحدة الموقع لكل  يتم حساب قيمة تميز .4
بأكملها في نفس المشروع والموضحة  وحدات السكنيةط إجمالي قيمة تميز مواقع اليتم حساب متوس .5

 .من ذات المادة  )4في البند رقم (
 .) )5( البند رقم –) 4البند رقم ((  -النهائية كالتالي : وحدة السكنيةيتم حساب قيمة تميز ال .6

 

 المادة السابعة

 : أحكام عامة

 قرار فيما يخص مسألة التخصيص، ويفوض مديرلفي هذا ا األحكام الواردةالمتعاملين تنفيذ  إسعاديسند إلى إدارة  .1

 اإلدارة المذكورة باعتماد العقد المبدئي والنهائي لهذه الخدمة.

 .بنظام الحجز المسبق استحداث خاصية جديدة في نظام اإلسكان تسمى بخاصية التخصيص .2

 .عقد ابتدائي خاص بالدفعات المقدمة بنظام الحجز المسبق توفير .3

ً  املينجابة على استفسارات المتعتدريب الموظفين على اإل .4  موظفي االستقبال والبدالة. عن الخدمة خصوصا

في  جيل يضافوفي حال طلب إعادة التس اإللغاءبيحق للمستفيد إلغاء الحجز المسبق عن طريق تقديم طلب  .5

قائمة االنتظار وال يعود لرقم الطلب السابق سواًء لنفس الخدمة أو خدمات المؤسسة األخرى، وكذلك  يحق له 

كثر أم أقل وفي حال عدم توفر  التبديل من ضمن الوحدات السكنية الموجودة في حال توفرها سواًء بعدد غرف أ

نفس الخدمة بناًء على الشروط واإلجراءات التي تحددها الوحدات السكنية يجوز التبادل بين المستفيدين من 

 المؤسسة دون أن يؤثر ذلك على دورهم في قائمة االنتظار.

في حال قيام المستفيد بالتمويل عن طريق أحد البنوك المشاركة بمبادرة اليسر فعلى البنك تحويل مبلغ الفرق  .6

وسداد مبلغ الفرق  %100 إنجاز الوحدة السكنيةبدئي وعند بلوغ نسبة حسب النسب المحددة بعقد البيع الم

بالكامل ، عندها تقوم المؤسسة بتحويل اإلجارة الثابته المدفوعة مقدماً عن مبلغ قرض المؤسسة حسب ما هو 

 .بعد استكمال إجراءات تخصيص الوحدة السكنيةمتعارف عليه، 
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عقد لغاء اليحق للمؤسسة إ أو وفاته، في حال إخفاق المستفيد بسداد أي من الدفعات المقدمة عن مبلغ الفرق .7

 .هأو ورثته من بعد لمستفيد آخر وإرجاع المبالغ المدفوعة للمستفيد المبدئي وتخصيص الوحدة السكنية

للمستفيد التدخل في األمور التصميمية أو التشطيبات النهائية للمشروع أثناء مرحلة اإلنشاء ويستثنى ال يحق  .8
 من ذلك التعديالت الضرورية  والخاصة بأصحاب الهمم.

 لمؤسسة.القوانين و اللوائح والقرارات واألنظمة والتعليمات المعمول بها في االلتزام با يتعين على المستفيد .9
القطاعات المعنية بتنفيذ هذا القرار كٍل حسب اختصاصه برفع تقارير نصف سنوية للمدير التنفيذي بشأن تقوم  .10

 آلية تطبيق القرار والتحديات التي يواجهونها وفرص التحسين.
على الوحدات التنظيمية المعنية والمشار إليه أعاله م 2020) لسنة 37توزع المهام المذكورة في القرار رقم ( .11

 ق أحكام هذا القرار وحسب العمليات الُمحدثة والمرتبطة به.بتطبي
 .إدارة االتصال المؤسسي والتسويقية بالتنسيق مع معاليتم اإلعالن عن المشروع في كافة الوسائل اإل .12

 ثامنةالمادة ال

 م والمشار إليه أعاله.2020) لسنة 37ُيلغى القرار اإلداري رقم (
 تاسعةالمادة ال

القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.عمل بهذا يُ    
 

 سامي عبدهللا قرقاش

 المدير التنفيذي

 
 

  
  

 
 

 سامي عبد هللا قرقاش
 المدیر التنفیذي 

 م2020/ 06/  01 الموافـق:


