الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية

Ministry of Housing and
Urban Development

قـرار رقـم /81/
وزير اإلسكان والتنمية العمرانية.
بنا ًء على أحكام المرسوم التشريعي رقم  /54/لعام .2182
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /22/تاريخ .2184/4/22
وعلى المرسوم رقم  /222/تاريخ .2185/1/22
وعلى كتاب المؤسسة العامة لإلسكان رقم  8/9/214تاريخ .2182/2/81
وعلى محضر االجتماع رقم  2/24/21تاريخ .2182/2/25
يقـرر ما يلـي:
المادة -8يقصد بالتعابير اآلتية أينما وردت في هذا القرار المعنى المبين جانب كل منها:
 المرسوم التشريعي :المرسوم التشريعي رقم  /22/تاريخ .2115/5/22 المؤسسة :المؤسسة العامة لإلسكان. المقسم االجتماعي:مقسم محدد بإحداثياته الطبوغرافية ،وله نظام بناء ومنهاج وجائبمقرر ومعد لبناء مساكن اجتماعية.
 أصحاب األراضي المستملكة :مالكو العقارات – أو الحصص السهمية منها –المستملكة لصالح المؤسسة.
مااادة  -2يش ترط ف ي المتن ا ع ن المقس م اتجتم اعي أو حص ة س همية من ه المكتت ب علي ه أو
المخصص به من المؤسسة توفر الشروط العامة والخاصة الواردة في قرارات اإلعالن عن
اتكتتاب على المقاسم اتجتماعية باستثناء األشخاص الخاضعين للم ادة  /22/م ن المرس وم
التشريعي.
مادة  -2يعد المتنا مستفيدا.
مادة  -5ت يعد المتنا له مستفيدا ،وإن تنا مستقبال.
مادة  -4للشخص الطبيعي حيا ة مقسم واحد فقط من المقاسم اتجتماعي ة م ن المؤسس ة وف أحك ام
الفقرة /أ /من المادتين11/و/11من المرسوم التشريعي.
مااادة  -2ت يس مح للش خص اتعتب ار حي ا ة مقس م اجتم اعي أو حص ة س همية من ه م ن مقاس م
المؤسسة وف أحكام الفقرة /أ /من المادتين11/و /11من المرسوم التشريعي.
مادة -2
أ -للمكتتب على مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنا عما اكتتب عليه للغير شريطة:
 .1استكما المدفوعات لتبلغ نصف القيمة التقديرية المعلنة لما اكتتب عليه.
 .2تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنا يعاد نسبة ( )%2من القيمة التقديرية المعلنة لما اكتتب
عليه على أن ت يقل المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.
ب -للمخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنا عما خصص به للغير شريطة:
 .1استكما المدفوعات لتبلغ ثالثة أرباع القيمة التقديرية المعلنة لما خصص به أو القيمة
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التخمينية في حا وجودها.
 .2تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنا يعاد نسبة ( )%2من القيمة التقديرية المعلنة لما
خصص به ،أو من القيمة التخمينية في حا وجودها على أن ت يقل المبلغ عن خمسين ألف
ليرة سورية.
ج -للمستفيد من مقسم اجتماعي التنا عما استفاد منه كال أو جزءا للغير شريطة:
 .1تسديد كامل اتلتزامات المالية المترتبة على كامل المقسم أو الحصة السهمية منه.
 .2إنجا بناء المقسم بعد الحصو على رخصة البناء مع مراعاة أحكام المادة  /4/من
المرسوم التشريعي رقم  /12/لعام .2111
 .2تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنا يعاد نسبة ( )%2من القيمة الواردة في العقد المبرم مع
المؤسسة لما اشتراه ،شريطة أن ت يقل المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية ،وذلك حتى
انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ الشراء من المؤسسة ،وفي حا كان التنا عن حصة
سهمية مما اشتراه فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصة على أن ت يقل
المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.
مادة -1
أ -يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم اتجتماعي تتضمن خضوعه ألحكام البند
 /2/من الفقرة /ج /من المادة  /2/السابقة،وترقن هذه اإلشارة بوفاة المستفيد.
ب -يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم اتجتماعي تتضمن خضوعه ألحكام البند
 /2/من الفقرة /ج /من المادة  /2/السابقة ،وترقن هذه اإلشارة بعد انقضاء ست سنوات من
تاريخ شراء المقسم اتجتماعي من المؤسسة.
مادة  -9تطب أحك ام ه ذا الق رار عل ى جمي ع التن ا تت للغي ر الت ي س تجر أو ج رت بع د ص دور
المرسوم التشريعي من المتنا له الذ آ إليه من صاحب األرض المس تملكة وف أحك ام
المادة  /11/أ ٍّ مما يلي:
أ .طلبه لشراء حاجته من األمتار المربعة الطابقية السكنية.
ب .ما خصص به من أمتار مربعة طابقية سكنية.
ج .ما اشتراه إن كان مقسما أو حصة سهمية منه.
وفي حا كان التنا عن حصة مما ذكر أعاله فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك
الحصة على أن ت يقل المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية في جميع الحاتت.
وت يعد في هذه الحالة طرفا التنا مستفيدين.
مادة  -81ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8522/ /هـ الموافق لـ 2182/2/25م.

وزير اإلسكان والتنمية العمرانية
المهندس محمد وليد غزال
نسخة إلى:






وزارة المالية /يرجى النشر وإعالمنا.
مكتب السيد الوزير.
السادة معاونو الوزير.
السيد مدير عام المؤسسة العامة لإلسكان /لالطالع وإجراء الالزم.
الديوان العام.
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