القرار التنظيمي رقم 617
الصادر بتاريخ  1041/8/11هـ و  1881/7/12م
إن وزير اإلسكان والمرافق
بناء على أحكام القانون رقم  28تاريخ 1868/5/1
وعلى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم  782لسنة 1871
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  87لسنة 1860
وعلى المرسوم التشريعي رقم  18لسنة 1860
وعلى المرسوم رقم  1462لسنة . 1865
يقرر ما يلي
مادة  :1يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها :
أ -الوزارة  :وزارة اإلسكان والمرافق .
ب -المؤسسة  :المؤسسة العامة لإلسكان .
ج -المجلس  :مجلس إدارة المؤسسة العامة لإلسكان .
د -المصرف  :المصرف العقاري .
هـ -المدخرين  :كل مواطن اشترك باإلدخار منن جلنل السنكن وفنك جحكناا القنانون ر ن  83لعناا
. 8793
و -منطقة اإلدخار  :المدينة والبلدة التي يعلن اإلدخار من جلل السكن فيها .
مادة  :1تحدد ي مساكن اإلدخار من جلل السنكن ال اضنعة ححكناا القنانون ر ن  83لعناا  8793وينت
توزيعها على المدخرين وتسليمها له وفك جحكاا هذا القرار
جوالً  -تحديد ي المساكن :
مادة  :2تتولى تحديد ي المساكن في كنل منققنة لجننة يهنكلها المندير العناا للمؤسسنة يهنترك فيهنا ممثنل
عن الوزارة .
مااادة  :0تقننوا اللجنننة جوالً بوضننق يمننة جساسننية لكننل عمننارة مننن العمننارات السننكنية فنني المهننرو تبع نا ً
لم تلف العوامل التي تميز عمارة عن جخرى على جن ال يتجناوز مجمنو ني العمنارات فني كامنل
المهرو مجمو المبالغ التالية:
ج -نفقننات البننناء لنناهزا ً للسننكن وهنني كننل مننا جنفقتننا المؤسسننة إلنهنناء الهيكننل واإلكمنناالت الداخليننة
وال ارلية للعمارات السكنية بما فيها نفقات التدفئة المركزية إن ولدت .
ب -نفقات تأمين المرافك العامة ( التعبيد-التزفيت-احرصفة-احطاريف-الكهاريز-المياه-اإلنارة )
ج -نفقات اإلدارة وهي خمسة بالمائة من مجمو المبالغ السابقة .
د -الفائدة المستحقة على القروض المستعملة في تموينل المهنرو جو جي لنزء منهنا والنب اعتبنارا ً
من تاريخ السحب وحتى التاريخ المتو ق لتسلي المساكن .
هـ -ثمن احرض .
و -في حال تعذر تحديد مقدار جية نفقة من هذه النفقات يمكن للمؤسسة جن تعتمند فني إلنراء حسناب
هذه النفقة على كهوف تقديرية يقرها المجلس .
مادة  :5ج -بعد وضق القيمة احساسية لكل عمارة كما هو مبين في المادة السابقة تقنوا اللجننة بتحديند يمنة
لكل مسكن تبعا ً لم تلف العوامل التي تمينز مسنكنا ً عنن خنر علنى جن ال يتجناوز مجمنو ني
المساكن في كل عمنارة يمنة العمنارة الناتجنة عنن تقبينك المنادة  4منن هنذا القنرار ياناف
إليها نسبة ربح درها خمسة بالمائة من يمتها .
ب -يمكن إلغاء هذه النسبة جو ت فياها بقرار من المجلس .
مادة  :7تصدق نتائج جعمال اللجنة من المجلس ويصدر المدير العناا نرارا ً يتانمن السنعر الرسنمي لكنل
مسننكن وينهننر هننذا القننرار فنني لوحننة إع نننات المؤسسننة والننوزارة والمصننرف مننق م ق ن يبننين
بوضوح مو ق كل مسكن .
ثانيا ُ  -توزيق المساكن :
مادة  :6يجري توزيق المساكن على المدخرين من بل لجنة يؤلفهنا المندير العناا للمؤسسنة ويهنترك فيهنا
ممثل عن كل من الوزارة والمصرف
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ج -تدعو لجنة التوزيق المدخرين إلى حاور للسات علنينة لتوزينق المسناكن علنيه حسنب تسلسنل
ورود جسمائه في ال ئحة النهائية الصادرة عن المصرف لكل فئنة منن فئنات المندخرين بحين
يعقي كل منه حك اختيار المسكن الذي يريده منن المسناكن التني لن ي ترهنا جحند ممنن سنبقوه
في الدور من الفئة التي اكتتب عليها .
ب -تولا الدعوة إلى المدخرين بإع ن يتانمن موعند ومكنان الجلسنات العلنينة وجسناء المندخرين
جصحاب الدور في كل منها .
ج -يعلك اإلع ن في لوحة إع نات المؤسسة والوزارة والمصرف وينهر مل ص عنا فني إحندى
الصحف المحلية جو في إحدى صحف العاصمة إن ل يولد صحف محلية
بل خمسة عهر يوما ً من موعد جول للسة كما يذا المل ص عدة مرات في اإلااعة والتلفزيون .
مادة  :8ج -يمكن للمدخر جن يوكل ش صا ً خر لحانور للسنة التوزينق وممارسنة حنك اإلختينار بمولنب
وكالة انونية.
ب -تقوا اللجنة في حنال عندا حانور المندخر وعندا يامنا بتوكينل شن ص خنر باختينار المسنكن
نيابة عنا وفي هذه الحالة يسق حقا في االعتراض على المسكن الذي اختارتا لا اللجنة .
مادة  :8ج -عند ياا المدخر باختيار مسكنا وفك جحكاا هذا القرار و بنل اسنتدعاء المندخر النذي يلينا ينن
محار يو ق علينا المندخر وجعاناء لجننة التوزينق يحندد فينا ر ن المسنكن النذي تن اختيناره
ور العمارة التي يقق فيها .
ب -ين المحار على نس تين من دفتر اي جرومة وجر اا متسلسلة تسل نسن ة لصناحب الع نة
والثانية تحتفظ بها المؤسسة
مادة  :14ج -تقوا لجنة التوزيق بإعداد لداول تتامن جسماء المندخرين والمسناكن التني تن
اختياره لها وجر اا العمارات التي تقق فيها هذه المساكن .
ب -تعلننن المؤسسننة هننذه الجننداول فنني لوحننة إع نننات المؤسسننة والمصننرف وخ صننة عنننا نني
صحيفة يومية واحدة ويحك حصحاب الع ة االعتراض علينا خن ل خمسنة عهنر يومنا ً منن
تاريخ نهر اإلع ن .
مادة  :11تجتمق اللجنة المؤلفة بمولب المادة  9منن هنذا القنرار برئاسنة المندير العناا للمؤسسنة جو منن
ينيبا وتن ر في االعتراضات ويكون راراها قعيا ً .
مادة  :11تصدق لدوال التوزيق النهائية من المجلس .
ثالثا ً  -تسلي المساكن :
مادة  :12تتولى المؤسسة تن ي عقود بيق المساكن مق المدخرين بعد :
ج -التأكد من توافر الهروط المنصوص عليها في الفقنرة ج منن المنادة ر ن  6منن القنانون ر ن
 83لعاا  8793وهي :
 -8بلوغ مدفوعاتا نصف القيمة الوسقية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها .
 -2جن يكون د تجاوز الثالثة والعهرين من العمر بتاريخ التوزيق .
 -8جن ال يكون مالكا ً لمسكن هو جو جوالده القصر مجتمعين جو منفردين في منققنة اإلدخنار تزيند
يمتا على ث ثين جلف ليرة سورية بمولب الت مين المالي .
 -4جن ال يكون د استفاد جو خصص بمسكن هو جو زولتا من لمعية تعاونية سكنية .
 -5جن ال يكون هو جو زولتا مجتمعين جو منفردين د اكتتبا في جكثر من منققة ادخار واحدة .
والب بالوثائك الرسمية ما عدا البند ر  4منها بتصريح من صناحب الع نة وعلنى مسنؤوليتا
اله صية .
ب -تزويد كل مدخر بوثيقة توزيق يبين فيها المسكن النذي اختناره و يمتنا للحصنول علنى نرض
من المصرف وتحويلا إلى حساب المؤسسة وعلنى المندخرين النذين ال يكفني رضنه لتسنديد
كامننل رصننيد يمننة المسننكن جن يكملننوا تسننديد الفننرق نقنندا ً وكننذلب علننى المنندخرين الننذين ال
يرغبون في اال تراض جو ال يستفيدون من روض المصرف جن يسددوا كامنل رصنيد القيمنة
نقدا ً خ ل مدة شهرين من تاريخ التوزيق .
ج -است ا إشعار من المصرف بما يهعر بالتحويل جو التسديد .
مادة  :10يت تسلي المسكن إلى المدخر بعد تسديد كامل يمتا للمؤسسة .
رابعا ً  -جحكاا عامة :
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ماادة  :15تتقاضنى اللجننان المهنكلة بمولنب هننذا القنرار التعويانات المقننررة لثعمنال المماثلنة بمولننب
جن مة المؤسسة وجحكاا انون االدخار ر  83لعاا . 8793
مادة  :17ال يجوز للمدخر إلراء جي تعديل داخلي جو خارلي من جي نو في المسكن الم صنص بنا إال
بترخيص جصولي وت اق التعدي ت إلى ن اا البناء المعمول با في منققة اإلدخار .
مادة  :16يجوز بقرار من المدير العاا للمؤسسة معتمند منن المجلنس إلغناء ت صنيص كنل منن ي هنر جننا
دا بيانا ً م الفا ً للوا ق بغية الحصول على مسكن وتعناد إلينا كامنل مدفوعاتنا بعند ا تقنا ()%5
خمسة بالمائة منها لقاء جتعاب إدارة كما يحرا من الحصول على جي مسكن خر فني جي مهنرو
إسكاني ويحال إلى القااء بتهمة البيان الكااب .
مادة  :18ينهر هذا القرار ويبلغ من يلزا لتنفيذ جحكاما .
وزير اإلسكان والمرافق
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