قانون رقم /83/
تاريخ 1793/5/1
قانون االدخار السكني
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ .8721/3/72
يصدر ما يلي :
المادة – -1تعاريف :
يقصد بالكلمات المبينة فيما يلي المعاني المذكورة بجانب كل منها :
 :وزير اإلسكان والمرافق
آ -الوزير
 :المؤسسة العامة لإلسكان
ب -المؤسسة
 :المصرف العقاري
ج -المصرف
 :كل مواطن اشتراك باالدخار من أجل السكن وفق أحكام هذا القانون
د -المدخر
هـ االدخار الشهري  :المبلغ الذي يلتزم المدخر بتسديده إلى المصرف كل شهر
و –منطقة االدخار  :المدينة أو البلدة التي يعلن االدخار من أجل السكن فيها
المادة – -2تكلف المؤسسة ببناء مساكن جاهزة للسكن للمددخرين ويكلدف المصدرف بقدبم المدوام مدنه ومدن
القروض له وللمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
أوالا – المدفوعات والمدد:
المادة – -8آ -يعلن فت باب االشتراك باالدخار من أجل السكن في كل منطقة ادخار بقرار من الوزير بنداء علدى
اقتراح المؤسسة وباالتفاق مع المصرف تحدد فيه:
 -1فئات المسداكن التدي تقدوم المؤسسدة بتشدييدها وعدددهار ويشدترط أن ال تزيدد مسداحة المسدكن
على مائة وثالثين مترا مربعا.
 -2القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة.
 -8الدفعة النقدية على أن ال تزيد عن سدس القيمة التقريبية الوسطية لفئة المسكن.
 -4االدخار الشهري لكل فئة على أن ال يقل عن مائة ليرة سورية.
ب -يشترط لالشتراك باالدخار من أجل السكن تسديد الدفعدة النقديدة المقدررة ويعتبدر تداريخ إيدداعها
في المصرف تاريخا لبدء االشتراك باالدخار.
ج -يشترط الستمرار المدخر باالشتراك أن يسدد ادخارا شهريا إلى المصرف خدالم النصدف الوم
من كل شهر اعتبارا من الشهر الذي يلي تداريخ إيددا الدفعدة النقديدة فدي المصدرف دون حاجدة إلدى
إنذار وذلك حتى بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية لفئة المسكن التي اختارها.
د -يبقى باب االشتراك باالدخار مفتوحا بشكل دائ ويجوز إغالقه مؤقتا بقرار من الوزير بناء علدى
طلب معلل من المؤسسة.
ثانيا ا – مبدأ االدخار من أجل السكن:
المادة – -4آ -يحق لكل مواطنر يرغب في الحصدوم علدى مسدكن مدن المؤسسدةر أن يشدترك باالدخدار مدن أجدل
السكنر وذلك بأن يقدم طلبا خطيا إلى المؤسسة يبين فيه رغبته هدذهر ويعدين منطقدة ادخداره ويختدار
فئة المسكن التي تناسبه واالدخار الشهري الذي سيلتزم به.
ب -يجوز للمدخرر في أي وقت إلغاء اشتراكه باالدخار وسحب مدفوعاتده مدع مراعداة أحكدام المدادة
 /88/من هذا القانون.
المادة – -5آ -تود الدفعات النقدية واالدخارات الشهرية في حساب خاص يفتحه المصدرف باسد المؤسسدة فدي
منطقة االدخار ويعفى المصرف من االكتتاب بإسناد صندوق الدين العام وأيدة اكتتابدات أو ايدداعات
أو تأمينات أخرى عن هذه الموام كما ال يجدوز الحجدز عليهدا أو تحريدك الحسداب المودعدة فيده إال
من قبل المؤسسة ولألغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

ب -يستوفي المصرفر لصال المؤسسةر من المدخر الذي يتأخر فدي تسدديد أي ادخدار شدهري عدن
الخامس عشر من كل شهر غرامة تأخير بمعدم واحد بالمائة شهريا عن المبالغ غير المسددةر تود
في حساب المؤسسة المشار إليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزء الشهر شهرا كدامال فدي هدذا المجدامر
شريطة أن ال يزيد مجمو أيام التأخير على مائة وثمانين يوما متصلة أو منفصلة محسوما منها أيام
العطل الرسميةر وفي حام تجاوز مجمو أيام التأخير الحد المذكور يعتبر اشتراكه باالدخار الغيدا
وترد إليه االدخارات.
ج -ينظ المصرف الئحة شهرية لكل فئة فدي منطقدة االدخدار تبدين مددفوعات المددخرين وأسدما ه
مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات ايدا دفعاته النقدية ويرسلها إلى المؤسسة.
المادة – -6أ -تلتزم المؤسسة بتسلي المسكن إلى المدخر في منطقة ادخاره خالم فترة ال تزيد على خمس سنوات
اعتبارا من بدء اشتراكه باالدخارر إذا توافرت فيه الشروط التالية:
 .8بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها.
 .7أن يكون قد تجاوز الثالثة والعشرين من العمر بتاريخ التوزيع.
 .3أن ال يكون مالكا لسكن هو أو أوالده القصدر مجتمعدين أو منفدردين فدي منطقدة االدخدار
تزيد قيمته على ثالثين ألف ليرة سورية بموجب التخمين المالي.
 .4أن ال يكون قد استفاد أو خصص بمسكن هو أو زوجته من جمعية تعاونية سكنية.
 .5أن ال يكدون هددو أو زوجتدده مجتمعدين أو منفددردين قددد اكتتبدا فددي أكثددر مدن منطقددة ادخددار
واحدة.
ويجوز إلغاء الشرطين (7و )3أو تعديل العمر والمبلغ الواردين فيهما بقرار من رئيس مجلدس الدوزراء بنداء
على اقتراح الوزير.
ب -يت التسلي بناء على إشعار المصرف المشار إليه في الفقرة /د /من المادة  /7/من هذا القانون.
ثالثا ا – بناء المساكن وتوزيعها ومنح القروض:
المادة – -9تضع المؤسسة خطة سنويةر في ضوء حجد االدخدارات والقدروض والتسدهيالت التدي تحصدل عليهدا
لتددأمين الراضددي وتجهيزهددا وبندداء المسدداكن جدداهزة للسددكن لصددال المدددخرين حسددب الفئددات التددي
اختاروها وتسليمه المساكن ضمن الفترة ووفق الشروط المحددة في المادة  /6/من هذا القدانونر ومدن
أجل ذلك:
أ -تعتبر الخطط التي تضدعها المؤسسدة والعقدود التدي تعقددها لتحقيدق هدذه الهدداف نافدذة بعدد تصدديقها مدن
الوزير.
ب -يحق للمؤسسة التعاقد بالتراضي مدع البلدديات والمؤسسدات واإلدارات ودوائدر الوقداف وسدائر الجهدات
العامة لشراء الراضي التي تملكها هذه الجهات.
ج -تنفذ أعمام أمانة المساحة التي تتطلبها مشاريع اإلسكان من قبل المؤسسدة بالدذات أو بالواسدطة ويدت ذلدك
وفددق الشددروط المطبقددة فددي المديريددة العامددة للمصددال العقاريددة وتكددون العمددام المنفددذة مقبولددة فددي المديريددة
المذكورة.
د -تقوم المؤسسة بتأمين ما يلزم لمشاريع اإلسكان التي تقوم بها من شبكة مياه الشدرب وشدبكة توزيدع الطاقدة
الكهربائية وتمديدات الهاتف والمجاري والطرق واإلنارة والحدائق العامدة عدن طريدق البلدديات والمؤسسدات
المختصة وفق القوانين والنظمة المطبقة فدي هدذه الجهدات ويجدوز للمؤسسدة أن تقدوم بتنفيدذ هدذه المرافدق أو
بعضها مباشرة بنفسها باالتفداق مدع هدذه الجهدات وأن تقدوم بتنفيدذ المددارس والمشدافي وسدائر أبنيدة الخددمات
لحساب الجهات المختصة وباالتفاق معها.
المادة – -3آ -توز المؤسسة المساكن على المدخرين وتبيعها لهد بسدعر الكلفدة مضدافا إليهدا نسدبة ربد ال تزيدد
على خمسة بالمائة وتصدر بقدرار مدن الدوزير بنداء علدى اقتدراح المؤسسدة أسدس تحديدد قدي المسداكن
وتوزيعها دون التقيد بالفضليات الواردة بالفقرة /هـ /من المادة  /34/من قانون االستمالك رق /72/
لعام .8724

ب -يجري توزيع المساكن حسب تسلسل أسدماء المددخرين فدي لدوائ المصدرف العقداري وال يحدق ليدة
جهة استثناء أي مدخر من هذا التسلسل أو االنتقدام مدن فئدة إلدى فئدة أكبدر أو مدن منطقدة ادخدار إلدى
أخرى ويعتبر باطال بطالنا مطلقا كل تسجيل للملكية خالفا لذلك.
المادة – -7آ – يمن المصرف كل من يرغب من المدخرين الذين وزعت علديه المسداكن قرضدا لتسدديد رصديد
قيمة سكنه في الحدود التي يسم بها قدانون المصدرف وأنظمتده يسددد مدع فوائدده علدى أقسداط شدهرية
متسدداوية خددالم فتددرة حدددها القصددى خمسددة عشددر عامددا اعتبددارا مددن الشددهر الددذي يلددي تدداريخ اسددتالم
السكن.
ب -يحدد بقرار من وزير االقتصاد والتجارة الخارجية معدم الفائدة التي يتقاضاها المصرف علدى القدروض
التي يمنحها بموجب هذا القانون ويراعي في تحديدها سعر التكلفة لدى المصرف.
ج -ال يستفيد من أحكام هذه المادة المدخر الدذي كدان يملدك بتداريخ اشدتراكه باالدخدار أو خاللده مسدكنا كدامال
على وجه االستقالم هو أو زوجته أو أوالده القاصرون مجتمعين أو منفردين في منطقة االدخار.
د -يحوم المصرف مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة الجاري وعلى المدخرين الذي ال يكفي قرضه لتسدديد
كامل رصيد السكن أن يكملوا تسديد الفرق نقدا وكذلك المددخرون الدذين ال يسدتفيدون مدن قدروض المصدرف
أو الذين ال يرغبون في االقتراض عليه تسديد قيمة السكن نقدا أو إيداعها في حساب المؤسسة الجاري وفدي
جميع الحوام يرسل المصرف إشعارا إلى المؤسسة بالتحويل أو بالتسديد.
هـ -يعفى المدخرون والمصرف في مجام تنفيذ أحكام هذه المادة من جميع الرسوم والطوابع على المعامالت
والعقود وسندات القروض وعلى وضع إشارة التأمين وترقينها في السجل العقاري أو السجل المؤقت.
المادة – -11آ – يمكن للمؤسسدة فدي سدبيل قيامهدا بمشداريع اإلسدكان للمددخرين أن تحصدل مدن المصدرف علدى
قروض في الحساب الجاري وبالفائدة المقررة وذلك دون المساس بحدق المؤسسدة بداالقتراض مدن
المصارف والجهات الخرى.
ب -يزاد رأسمام المصرف العقداري المحددد فدي المدادة الثالثدة مدن المرسدوم التشدريعي رقد /77/
لعددام  8766وتعديالتدده مبلددغ مائددة مليددون ليددرة سددورية .يددت دفددع هددذه الزيددادة فددي الرأسددمام ومبلددغ
الزيادة المقررة في القانون رق  /88/لعام  8729على خمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ثالث
سنوات من تاريخ من أوم اكتتاب يجري لهذه الغاية.
المادة – -11آ – الددفعات النقديدة واالدخدارات الشدهرية غيدر منتجدة للفوائددر إال أن المددخرين الدذين تدوافر فديه
الشروط الواردة في المادة  /6/مدن هدذا القدانون وانتهدت الفتدرة المحدددة فيهدا دون أن يدت تسدليمه
المسكن المسدتحق يتقاضدون عدن مددفوعاته الفائددة المقدررة لددى المصدرف عدن الودائدع الطويلدة
الجل كما يلي:
 -8في حالة االنتظار وعدم سحب االدخارات:
تضاف الفوائد اعتبارا من تاريخ انتهاء الفترة المحددة وحتى تاريخ االستالم إلى مدفوعاته ويحدتف
له بحقه في الحصوم على المسكن ولو توقفوا عن تسديد االدخارات الشهرية.
 -7في حالة سحب االدخارات:
أ -تستحق الفوائد المقررة اعتبارا من تاريخ اإليدا وحتدى تداريخ السدحب ويعتبدر اشدتراكه الغيدا
باالدخار في هذه الحالة.
ب -خالفا لحكام الفقرة /ج /من المادة الثالثة من هذا القانون يحق لورثة المدخر المتوفى االسدتمرار
على االدخار أو سحب ادخاراته خالم سنة من تاريخ الوفاة ويتقاضون في حالة السحب الفائددة
ويطبق عليه ما يطيق على المنسحبين بموجب الفقرة  /8/من هذه المادة.
جـ  -تتحمل المؤسسة الفوائد المستحقة بموجب هذه المادة.
رابعا ا – أحكام عامة:
المادة – -12آ – يمارس المدير العام للمؤسسة الصالحيات المخولة للمدير العام بموجب أحكدام المدادة  /87/مدن
القانون رق  8/لعام .8726

ب – تطبق المؤسسة النظام المالي ونظدام العقدود ونظدام الحدوافز المشدار إليهدا فدي الفقدرة /و /مدن
المادة الثالثة من القانون رق  /8/لعام 8726ر وإلى أن تصدر هذه النظمة تبقى المؤسسة خاضعة
لحكام النظمة النافذة لديها في هذا المجام.
المااادة –  – 18يجددوز بقددرارات سددنوية تصدددر عددن رئدديس مجلددس الددوزراء إعفدداء المؤسسددة واسددتثنا ها فددي
المجاالت التالية :
آ – إجازات االستيراد بالنسبة للمستوردات.
ب – تقييد االستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت.
ج – أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المسدتوردات
بالقطع الحر من السوق الموازية.
د -تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجام التخليص على البضائع وتسديد القيمة.
هـ  -تقدي شهادات المنشأ بشرط التقيد بالحكام الناظمة للمقاطعة.
و – شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري.
المادة – – 14يستثنى العاملون فدي المؤسسدة مدن الحددود القصدوى للتعويضدات المنصدوص عنهدا فدي المرسدوم
التشريعي رق  /862/لعام  8763وتعديالته.
المادة –  – 15يحق للمدير العام للمؤسسة:
آ – أن يعهدد إلددى الفددراد مدن العدداملين فددي المؤسسددة القيدام بأعمددام إضددافية داخلدة أو خارجددة عددن نطدداق
أعماله الساسية خارج أوقات الدوام الرسمي وأن يمنحه تعويضات لقاء ذلك بقرار منه.
ب – أن يتعاقددد مددع الفددراد مددن العدداملين فددي الدولددة أو مددن خارجهددا مددن المهندسددين والفنيددين والخبددراء
المحليين والجانب ومع الهيئات والمكاتب الهندسية ومراكز البحوث إلجراء دراسات أو بحوث أو القيام
بأعمام لصال المؤسسة.
المادة –  – 16يجوز للمؤسسة أن تطبق قانون جباية الموام العامة وتعديالتده وتتمتدع بالصدالحيات التدي تتمتدع
بها الددوائر الماليدة بمقتضدى القدانون المدذكور وذلدك فيمدا يتعلدق بدإجراءات اإلندذار والحجدز وبيدع
الحجوز ال ستيفاء ديونها وتعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسدة بمثابدة اإلندذارات الرسدمية
التي تترتب عليها اآلثار القانونية.
المادة –  – 19تطبق القوانين والنظمة النافذة لدى المؤسسة والمصرف فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة –  – 13يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة –  – 17ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في  8371/9/74و 8721/9/8
رئيس الجمهورية
حافظ األسد

