الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم /73/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مـا يلـي:
مادة  -1يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي اآلتي:
المسكن الشعبي :المسكن الذي تشيده الجهات العامـة وفق المسـاحـات و المواصفات المعمول بهاا لاديها وتقاوم
بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميَسَّرة.
اااي الاااذي تشااايده
المسككككن اماتمكككا ي :المساااكن مااانخفت أو متوساااف التكااااليل المبناااي بشاااكي تاماااي أو
الجهاااااات العاماااااة وفاااااق المسااااااحات و المواصااااافات المعماااااول بهاااااا لاااااديها و تقاااااوم بتخصيصاااااه أو بيعاااااه
للمواطنين بطريقة ميَسَّرة.
المكتتب :تي شخص طبيعي تنطباق للياه الشاروط المةادالة لاساتفاالة مان المسااتن الشاعبية أو اال تمالياة ،تا
قبول طلبه وفق لملية اتتتاب للى هذه المساتن.
المخصص :الشخص الطبيعي أو االلتباري منذ تاريخ تخصيصه بمسكن شعبي أو ا تمالي ولغاية إبرامه
العقد الخاص بها.
المستفيد :الشخص الطبيعي أو االلتباري الذي أبرم لقدا ً لشراء مسكن شعبي أو ا تمالي.
مادة  -2يت بيع أو تخصيص مساتن الجهات العامة الشعبية أو اال تمالياة للماواطنين وفاق انظمماة النافاذة للاى أال يكاو
المااواطن قااد اشااتر أو خصااص بمسااكن أو بمقسا سااكني ماان أي ماان هااذه الجهااات ،أو اسااتفاال ماان مسااكن ماان
الجمعيات التعاوظية السكنية.
مادة  -7للمكتتب للى مسكن أو المخصص بمسكن شعبي أو ا تمالي من أي هة لامة التنازل لنه للغير شريطة:
آ  -تسديد ظسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال و والها.
ب  -تسديد مبلغ للجهة العامة في تي مرة يات فيهاا التناازل يةادال بنسابة ال تتجااوز  %7مان المباالغ المترتباة للاى
المسكن حتى تاريخ التنازل ،وللى أال يقي هذا المبلغ لن خمسين ألل ليرة سورية.
مادة  -4للمستفيد من مسكن شعبي أو ا تمالي من أي هة لامة بيع المسكن  -المبرم لقده  -للغير شريطة:
آ – تسديد تامي رصيد قيمة المسكن.
ب  -تسديد مبلـغ للجهة العامة في تي مرة يت فيها التنازل يةدال بنسبة ال تتجاوز  %7من قيمتاه العقدياة وللاى أال
يقي هذا المبلغ لن خمسين ألل ليرة سورية.
مادة  -5تةصي المبالغ المذتورة في الماالتين ( )3و ( )4السابقتين لصالح الجهة العامة حتى وإ تا التناازل وتيبيال البياع
والتصرف بمو ب حك قضا ي مكتسب الدر ة القطعية مهما تاا موواوا الادلو أو بالهباة أو بالعارياة أو
بأي لقد تأمين أو بالرهن أو بوتالة مهما تاظل صيغتها تخفي ذلك.
مادة  -6يجري التنازل أو البياع أو التصارف لاد الجهاة العاماة ،وفاي حاال لا يات ذلاك لاد هاذه الجهاة يجاب تقادي صاك
التنازل أو البيع أو التصرف للتنفيذ إلى الجهاة العاماة خاال مادة ال ت ياد لان ساتة أشاهر مان تااريخ تنميماه أو
صدوره مهما تاظل صيغته .وفي حال لدم تقديماه خاال المادة الماذتورة يضاالل المبلاغ المةادال فاي المااالتين
( )3و ( )4السابقتين.
ً
مككادة  -3تسااو أوواااا المساااتن المكتتااب لليهااا أو المخصصااة أو المبالااة وفقاا نحكااام القااواظين النافااذة قبااي صاادور هااذا
المرسااوم التشااريعي التااي ل ا تماات لليهااا ماادة منااع التصاارف المنصااوص لليهااا فااي هااذه القااواظين ،والتااي ت ا
التصرف بها خافا ً لألحكام الوارالة فيها قبي صدور هذا المرسوم التشريعي خال مدة سانة مياالياة واحادة مان
تاريخ صدوره شريطة تسديد مبلغ وفق اآلتي:
أ .ظسبة ال تتجاوز  %7من المبالغ المترتبة للى المسكن حتى تاريخ التنازل ،وللى أال يقي هذا المبلغ لن
خمسين ألال ليارة ساورية ،وذلاك فاي حالاة المساكن المكتتاب للياه أو المخصاص .باإلواافة الساتكمال
المدفولات لتبلغ ظسبة مةدالة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال و والها.
ب .ظسبة ال تتجاوز  %7من القيمة العقدية للمسكن المبرم لقده ،وللى أال يقي هذا المبلغ لان خمساين ألال

ليرة سورية ،شريطة استكمال تسديد قيمته تاملةً.
مادة  -8لند تيبيل التنازل لد الجهة العامة يجب تقدي براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له والمسكن موووا التنازل.
مكادة  -9ال تطبااق أحكااام هااذا المرسااوم التشااريعي للااى مسااتن االالخااار الخاوااعة للقاااظو رقا  33لعااام  ،8773وللااى
المساااتن المخصصااة للمنااذرين بالهاادم ،وللااى المساااتن المخصصااة نساار الشااهداء أو مشااوهي الةاارب ،وتطبااق
بشأظها انحكام القاظوظية النافذة.
مككادة  -11ينهااى العمااي بالقاااظو  37لعااام  8731وبالمرسااوم التشااريعي رقا  17لعااام  2182وبأحكااام منااع التصاارف
المتعلقة بالمساتن المنصوص لليها في المرسوم التشريعي رق  71لعام .2188
مادة  -11يصدر وزير اإلسكا والتنمية العمراظية القرارات والتعليمات التنفيذية الازمة لهذا المرسوم التشريعي وللى
انخص:
أ .القرارات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي متضمنة الشروط الوا ب توفرها في طرفي التنازل
وانحكام المتعلقة باالستفاالة والنسب المنصوص لليها في المواال  3و  4و  7السابقة.
ب .القرارات والتعليمات الازمة لتعديي الشروط العامة والخاصة للمساتن المكتتب لليها أو المخصصة
قبي ظفاذ هذا القاظو بما يتوافق مع أحكامه.
ج .القرار الازم إلصدار وييقة حق االستفاالة بمسكن من أي هة من الجهات العامة
أو الجمعيات التعاوظية السكنية وآلية التنفيذ.
مادة  -12ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  1475/11/27هجري الموافق لـ  2114/8/19ميالدي.
رئيـس الجمهوريـة
بشـار األسـد

