الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية

Ministry of Housing and
Urban Development

قـرار رقـم /128/
وزير اإلسكان والتنمية العمرانية.
بناء عمى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /45/لعام .2012
ً

وعمى أحكام القانون رقم  /38/تاريخ .1978/5/1
وعمى المرسوم رقم  /273/تاريخ .2014/8/27

يقـرر ما يمـي:
مادة  -1لممشترك باالدخار التنازل عن اشتراكه لمغير شريطة استكمال مدفوعاته حتى تصل إلىى نسىبة ()%05
من القيمة التقديرية الوسطية المعمن عنها لفئة المسكن التي اختارها.
مادة  -2لممخصص بمسكن ادخار التنازل عنه لمغير شريطة استكمال مدفوعاته حتى تصىل إلىى نسىبة ()%05
من القيمة التخمينية لممسكن المخصص به.
مــادة  -3يشىترط فىىي المىدخر المتنىىازل عىىن اشىتراكه أو المخصىىص المتنىىازل عىن مسىىكنه الىىبه خصىص بىىه تىىوفر
الش ىىروط العام ىىة المنص ىىوص عميه ىىا ف ىىي الق ىىانون رق ىىم  83ت ىىاري  1793 0 1والقى ىرار التنييم ىىي رق ىىم
 917تاري  1731 7 38والشروط الخاصة الىوارد فىي قى ارراا االعىعن عىن االشىتراك فىي االدخىار
من أجل السكن.
مادة  – 4يعد المدخر المتنازل مستفيدا.
مادة  – 5ال يعد المتنىازل لىه مسىتفيدا توان تنىازل مسىتقبع ،ويحىل المتنىازل لىه محىل المتنىازل فىي لىوائر المصىر
العقاره.
مادة  – 6ال تطبق عمى المتنازل له أحكام المادتين  7و 11من القانون رقم  83تاري .1793 0 1
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مــادة  – 7يمتىىزم المتنىىازل لىىه غيىىر المخصىىص باالسىىتمرار بتسىىديد اطقسىىاط الشىىهرية المحىىدد بقىرار االعىىعن عىىن
االشتراك في االدخار من أجل السكن حتى تاري التخصيص.
مادة  -8لمشخص الطبيعي حياز مسكن واحد فقط من مساكن االدخار من المؤسسة وفق أحكام هبا القرار.
مادة  -9ال يسمر لمشخص االعتباره حياز مسكن من مساكن االدخار وفق أحكام هبا القرار.
مادة  -10ينشر هبا القرار في الجريد الرسمية.
دمشق في

/

1437/هـ الموافق لـ 2015/11/16م.

وزير اإلسكان والتنمية العمرانية
المهندس محمد وليد غزال

نسخة إلى:








وزارة المالية /يرجى النشر وإعالمنا.
مكتب المتابعات في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية /يرجى االطالع.
مكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراء /يرجى االطالع.
مكتب السيد الوزير.
السادة معاونو الوزير.
السيد مدير عام المؤسسة العامة لإلسكان /لالطالع وإجراء الالزم.
الديوان العام.
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