الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية

Ministry of Housing and
Urban Development

قـرار رقـم /69/
وزير اإلسكان والتنمية العمرانية.
بنا ًء على أحكام المرسوم التشريعي رقم  /54/لعام .2102
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /73/تاريخ .2105/8/06
وعلى المرسوم رقم  /237/تاريخ .2105/8/23
وعلى كتاب المؤسسة العامة لإلسكان رقم  0/6/2267تاريخ .2104/9/2
وعلى محضر االجتماع رقم  9/24/47تاريخ .2104/9/20
يقـرر ما يلـي:
مادة  -0يشترط في المتنازل عن المسكن المكتتب عليه أو المخصص هصه مصن الجهصا الاامصة قبص ففصا المرسصم
التشرياي رقم  /73/تاريخ  2014/8/11تمفر الشروط الاامصة والخاصصة الصمار فصي قصرارا اإلعصن
عن االكتتاب على المساكن هاستثناء الشرط المتالق هتملكه هم وأوال ه القاصصرين لمسصكن كامص أو أسصهم
في عقارا سكنية.
مادة  -2ياد المتنازل مستفيدا.
مادة  -7ال ياد المتنازل له مستفيدا ،وإ تنازل مستقبن.
مادة  -5للشخ الطبياي حياز مسكن واحد فقط من المسصاكن االجتماعيصة أو الشصابية مصن كص جهصة عامصة وفصق
أحكا الما  /7/من المرسم التشرياي رقم  /73/تاريخ .2014/8/11
مادة  -4ال يسمح للشخ االعتباري حياز مسكن من المساكن االجتماعية أو الشصابية مصن الجهصا الاامصة وفصق
أحكا الما  /7/من المرسم التشرياي رقم  /73/تاريخ .2014/8/11
مادة  -9تحد النسبة المار في الفقر /آ /من الما  /7/من المرسم التشرياي رقصم  /73/تصاريخ 2014/8/11
هقرار يصدر عن وزير اإلسكا والتنميصة الامرافيصة هنصاء علصى اقتصرال الجهصة الاامصة صصاحبة المشصرو
ويراعصصى عنصصد تحديصصدها المحافمصصة والمنطقصصة التصصي يقصص ،فيهصصا المشصصرو  ،والقيمصصة التقديريصصة أو التخمينيصصة
للمسكن ،والمد المتبقية حتى تاريخ التخصي أو إهرا الاقد حسب الحال هحيث ال تتجاوز هذه النسصبة
 %37من القيمة التقديرية أو التخمينية في حال وجم ها م ،تاهد المتنازل له هتسصديد اققسصاط الشصهرية
المستحقة حتى تاريخ إهرا الاقد م ،الجهة الاامة.
مادة  -3في حـالـة المسـتفيد من مسكن شـابي أو اجتمـاعي من أي جهة عامة الذي يرغب هيص ،المسصكن  -المبصر
عقده  -للغير تسديد كام رصيد قيمة المسكن.
مادة  -8تحصد النسصبة الصمار فصي الفقصر /ب /مصن المصا تين  /7/و  /4/مصن المرسصم التشصرياي رقصم  /73/تصاريخ
 2014/8/11وفق الحاال اآلتية:
أ .في حالة المكتتب أو المخص همسكن شابي أو اجتماعي الصذي يرغصب هالتنصازل عنصه للغيصر :فسصبة %6
من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل عن ك عملية تنازل ،وعلى أال يق هصذا المبلصغ عصن
خمسين ألف لير سمرية.
ب .في حالـة المستفيد من مسكن شابي أو اجتماعي (المبر عقد مسكنه م ،الجهة الاامصة) الصذي يرغصب هبيص،
المسكن للغير :فسبة  %4من القيمة الاقدية (قيمة المسكن المار فصي الاقصد المبصر هصين المسصتفيد والجهصة
الاامة) ،وعلى أال يق هذا المبلغ عن خمسين ألف لير سمرية ،و لك عن ك عملية هيص ،وحتصى افقءصاء
عشر سنما على تاريخ عقد شراء المسكن من الجهة الاامة.
مااادة  -6تسصصم أوضصصا المسصصاكن المنصصصما عليهصصا فصصي المصصا  /3/مصصن المرسصصم التشصصرياي رقصصم  /73/تصصاريخ
 2014/8/11وفقا لما يلي:
أ .تطبصصق أحكصصا المصصا تين  /1/و  /2/و  /7/مصصن هصصذا القصصرار علصصى المتنصصازل سصصماء كصصا مكتتبصصا أو
صفحة  1من 2

مخصصا.
ب .تطبق أحكا المما  /6/و /3/و /8/من هذا القرار في حاال االكتتاب والتخصي
مادة  -01ينهى الام هالقرار رقم  /28/تاريخ .2014/8/23
مادة  -00ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية.
دمشق في 0579/6/هـ الموافق لـ 2104/9/20م.

واالستفا .

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.
السادة مستشارو الوزير.
السيد رئيس االتحاد العام للتعاون السكني /لالطالع.
الديوان العام.

صفحة  2من 2

