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قرار وزاري

رقم ) 2011/6(

باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون االإ�سكان االجتماعـي

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/3 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الإ�سكان واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،

واإىل قانون الإ�سكان الجتماعـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/37 ،

م.ت.د/2010/10/1   )11891( ت   - ماليــة  رقـــم  بكتابهـــا  املاليـــــة  وزارة  موافقــة  واإىل 

املـــوؤرخ  فى 1431/12/30هـ املوافق 2010/12/6م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املـــــادة الأولـــــى : يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان الجتماعي املرفقة . 

املـــــادة الثـانيـــة :ينـ�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، و يعمل به من اليوم التايل لتاريخ  ن�سره .

�صدر فى : 10 مــن �صفــــر 1432هـ     

املوافــق : 15  مــن ينايـــر 2011م 

�صيف بن حممد بن �صيف ال�صبيبي

وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ال�صكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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الالئحة التنفيذية لقانون االإ�سكان االجتماعي

الف�سل االأول 

اأحكــــام عامــــة

املـــادة ) 1 ( : فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعنى 

املحدد لها فى قانون الإ�سكان الجتماعي امل�سار اإليه .

املـــادة ) 2 ( :  حتدد الوزارة مدة تلقي طلبات املواطنني للح�سول على امل�ساعدات ال�سكنية اأو 

القرو�ض ال�سكنية ، ويعلن عن ذلك فى و�سائل الإعالم املختلفة.

املـــادة ) 3 ( :جوز منح الوحدات ال�سكنية اأو امل�ساعدات ال�سكنية فـي احلالت الآتية :

اأ  - الرجل املتزوج اأو املعيل لأ�سرته اأو لإخوانه الق�سر الذين توفى عنهم والدهم .

ب - املطلقة اأو املهجورة احلا�سنة لأبنائها مبوجب حكم ق�سائي .

ج  - الأرملة التى لديها اأبناء ق�سر فـي رعايتها .

د - املراأة املتزوجة من غري ُعماين ولديها اأبناء ق�سر مقيمون معها بال�سلطنة 

اإقامة دائمة ومت�سلة ، �سريطة األ يتجاوز الدخل ال�سهري للزوج )-/300( 

ثالثمائة ريال ُعماين .

هـ -الإخوة والأخوات الذين ل عائل لهم �سواء من الأ�سل اأو الفرع . 

و  -اأ�سرة ال�سجني الذى تزيد مدة �سجنه على خم�ض �سنوات ميالدية .

ز  -الأبناء العمانيني الق�سر الذين توفى والدهم ، ووالدتهم غري عمانية اجلن�سية .

املـــــــــادة ) 4 ( : يجوز منح القرو�ض ال�سكنية فـي احلالت الآتية :

اأ   -العامل املتزوج اأو املعيل لأ�سرة .

ب -املطلقة العاملة احلا�سنة لأبنائها مبوجب حكم ق�سائي .

ج  -الأرملة العاملة التى لديها اأبناء ق�سر فـي رعايتها .

د  -املراأة العاملة غري املتزوجة واملعيلة الوحيدة لأ�سرتها .

معها  مقيمون  ق�سر  اأبناء  ولديها  ُعماين  من غري  املتزوجة  العاملة  املراأة   - هـ 
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داخل ال�سلطنة اإقامة دائمة ومت�سلة على األ يزيد اإجمايل الدخل ال�سهري 

لكال الزوجني عند تقدمي الطلب على )-/400( اأربعمائة ريال ُعماين .

املــــــــــادة )5( : ي�سرتط للح�سول على الوحدة ال�سكنية األ يجاوز الدخل ال�سهري للزوج والزوجة 

مبلغًا قدره )-/400( اأربعمائة ريال ُعماين .

املـــــــــادة ) 6 ( : يجب اأن تت�سمن درا�سة الطلب اجلوانب الآتية :

اأ- اجلانب الجتماعي ) كعدد اأفراد الأ�سرة - احلالة ال�سحية - التعليم ( .

ب - اجلانب القت�سادي ) كبيــان دخــل الأ�ســرة - اأمالكهــا وقيمتهـــا التقديريـــة 

ح�ســب القيمة ال�سوقية اآنذاك ( .

ج  - اجلانب الــفــني ) كو�سع امل�سكن الإن�سائى ومالئمته لل�سكن من عدمه ( .

املــــــــــــادة ) 7 ( :عند رف�ض الطلـب لعدم انطباق ال�ســـروط الــــواردة فـي القانون ولئحتـــــــــــــه 

الثابت  الربيدي  ، على عنوانه  الرف�ض  باأ�سباب  كتابيا  التنفيذية يخطر مقدمه 

با�ستمارة الطلب اأو باإخطار الوايل اأو ال�سيخ اأو با�ستالمه مبقر الوزارة ، ويعتد 

بتاريخ ال�ستالم ، ول تقبل طلبات التظلم املقدمة بعد فوات ال�ستني يوما املن�سو�ض 

عليها باملادة )6( من قانون الإ�سكان الجتماعـي ، ويقدم التظلم طبقا للملحق 

رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املــــادة ) 8 ( :يجوز حتويل الطلب من قر�ض �سكني اإىل م�ساعدة �سكنية والعك�ض اإذا ا�ستوفى 

ال�سروط مع احتفاظه بتاريخ ت�سجيله �سريطة تقدمي طلب بذلك ، ووفقا لنتائج 

الدرا�سة ، وبعد و�سول الدور اإليه .

املــــادة ) 9 ( :  مع مراعاة حكم املادة )14( من قانون الإ�سكان الجتماعـي ، ل يجوز التنــازل 

اأو القر�ض ال�سكني مهما  اأو امل�ساعدة ال�سكنية  للغري عن طلب الوحدة ال�سكنية 

كانت درجة القرابة .

املـــادة )10( :فـي حالة خمالفة ن�ض املادتني )10( و )16( من قانـــــون الإ�سكان الجتماعـي، 

يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ل�سرتداد الوحدة ال�سكنية اأو ا�سرتداد 

املبالغ امل�سروفة ، ولها اإحالة املخالف اإىل ال�سلطات الق�سائية املخت�سة .
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الف�سل الثاين 

الوحدات ال�سكنية

املـــادة )11(  :ت�سكل بقرار من الوزير جلان الوحدات ال�سكنية فى الوليات املنفذة بها على 

النحو الآتي :

 1- الوايل ) رئي�سا ( . 

 2- ممثل عن وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .

 3- ممثل عن وزارة التنمية الجتماعية .

 4- ممثلني اأو اأكرث عن وزارة الإ�سكان .

وللجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لإجناز اأعمالها .

الإ�سكان  قانون  لن�سو�ض  وفقا  ال�سكنية  الوحدات  طلبات  درا�سة  اللجنة  :على   )12( املــــادة 

الجتماعـي واأحكام هذه الالئحة ورفع تو�سياتها  للوزير لالعتماد .

املـــادة )13( :تعطى الأولوية فـي توزيع الوحدات ال�سكنية لأبناء الولية املنفذة فيها والذين لهم 

طلبات م�سجلـــة بربنامــج امل�ساعدات ال�سكنيـة اإذا ا�ستوفــت ال�ســروط القانونيـة 

، وللـوزارة فى �سوء نتائــــج الدرا�ســة منــح اإحــدى تلك الوحدات لذوى احلــالت 

ال�ستثنائيــة وامللحــة دون التقيد ب�سرط الأولوية .

�سنوات  ع�سر   )10( ملدة  ال�سكنية  للوحدات  انتفاع  �سندات  الوزارة  ت�سـدر   :  )14( املـــادة 

با�سم مقدم الطلب اأو اأبنائه الق�سر فـي حالة وفاته ، وذلك طبقا للملحق رقم 

امل�سار  املدة  انق�ساء  بعد  لهم  يتم متليكها  اأن  ، على  الالئحة  بهذه  املرفق   )2(

اإليها �سريطة اإقامتهم فيها اإقامة دائمة ومت�سلة وذلك فـي �سوء ما ت�سفر عنه 

الزيارات الدورية التى يقوم بها املخت�سون بالوزارة .
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الف�سل الثالث 

امل�ساعدات ال�سكنية

املـــادة )15( : ي�سرتط يف طالب امل�ساعدة ال�سكنية عند تقدميه للطلب وو�سول دوره األ يجاوز 

اإجمايل دخله ال�سهري مبلغًا قدره )-/300( ثالثمائة ريال ُعماين .

وي�سرتط يف طالب امل�ساعدة ال�سكنية ممن جتاوز عمره �ستني �سنة ميالدية األ 

يجاوز دخله ال�سهري )-/400( اأربعمائة ريال ُعماين .

ويجوز منح امل�ساعدة ال�سكنية ملن مل ي�ستفد من القر�ض ال�سكني لبلوغه خم�سني 

عامًا ب�سرط األ يجاوز دخله ال�سهري )-/400( اأربعمائة ريال ُعماين عند و�سول 

دوره .

املـــادة )16( : ي�سرتط ملنح امل�ساعدة ال�سكنية اأن يكون مقدم الطلب مقيما اإقامة دائمة فـي 

للبناء  با�سمه  �سكنية  اأر�سا  ميتلك  اأن  اأو   ، عليه  امل�ساعدة  تنفيذ  املراد  امل�سكن 

عليها ، وفـي حالة عدم توفر الأر�ض للبناء ، فعلى مقدم الطلب توفري موقع بديل 

ميلكه ملنحه امل�ساعدة ال�سكنية .

املـــادة )17( : على طالب امل�ساعدة ال�سكنية اأن يرفق مع ا�ستمارة الطلب امل�ستندات الآتية :

اأ- �سورة من �سند ملكية ور�سم م�ساحي حديث للموقع املراد تنفيذ امل�ساعدة عليه .

ب - �سورة من جواز ال�سفر والبطاقة ال�سخ�سية له .

ج  -�سهادة راتب له وجلميع اأفــــراد اأ�سرته العاملني معتمدة من جهة العمل اأو 

�سهادة تقدير دخل من ال�سيخ اأو الر�سيد م�سدقا عليها من الوايل لأ�سحاب 

احلرف احلرة .

د  - �سورة عقد الزواج و�سهادات ميالد الأبناء .

اأو اإجراء  اإعادة بنائه  اأو  اأو ترميمه  املـــادة )18( : حتدد قيمة امل�ساعدة ال�سكنية لبناء م�سكن 

اإ�سافات عليه بحد اأق�سى قدره )-/20.000( ع�سرون األف ريال عماين ، وللوزير 

رفع قيمة امل�ساعدة فـي املناطق ذات الطبيعة الطبوغرافية ال�سعبة .

املـــادة )19( : ل ت�ستحق امل�ساعدة ال�سكنية اإذا كان مقدم الطلب معيال لنف�سه ولزوجـــــه فقط 

ولديه اأبنــــــــاء ميتلكــون م�ساكــن �ساحلــة لالإقامــة اأو يتعــدى جممــوع دخولهــم 



- 6 - اجلريدة الر�سمية العدد: )928(

ال�سهريــة مبلغــا قـــدره )-/1.000( األف ريال عماين ، �سريطة األ يجاوز الدخل 

، وفقا ملا تنتهي  ريـــــــــال عماين  ال�سهري لأي منهم مبلغ )-/500( خم�سمائة 

اإليه الدرا�سة التى تعدها الوزارة .

املـــادة )20( : فـي حالة وفاة طالب امل�ساعدة ال�سكنية يتم نقل الطلب اإىل اأبنائه الق�سر على 

اأن تقدم امل�ستندات الآتية :

اأ   -�سهادة وفاة مقدم طلب امل�ساعدة .

ب - �سهادة ح�سر ورثة .

ج  - �سور من �سهادات ميالد الأبناء الق�سر .

د   - �سورة من الوكالة ال�سرعية .

هـ -اإثبات احلالة الجتماعية بالن�سبة لالأم .
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الف�سل الرابع 

القرو�ض ال�سكنية

املـــادة )21( : ي�سرتط اأن يكون اإجمايل الدخل ال�سهري لطالب القر�ض ما بني )301( ثالثمائة 

 ، اأربعمائة ريال ُعماين عند ت�سجيل الطلب  وريال ُعماين واحد اإىل )-/400( 

القر�ض عند و�سول دوره )-/500( خم�سمائة  اإجمايل دخل طالب  واأل يجاوز 

ريال ُعماين ، وفـي حالة عمل زوجته يجب األ يجاوز اإجمايل دخلهما ال�سهري معًا 

)-/600( �ستمائة ريال ُعماين .

املـــادة )22( : مينح القر�ض ال�سكني بدون فوائد ، وحتدد قيمته فى كل حالة وفقا لعمر ودخل 

 ، عماين  ريال  األف  ع�سرون   )20.000/-( قدره  اأق�سى  وبحد  القر�ض  طالب 

ويتم اإبرام عقد قر�ض بني الوزارة واملقرت�ض طبقا للنموذج الذي تعده الوزارة .

املـــادة )23( : على طالب القر�ض ال�سكنى اأن يرفق بطلبه امل�ستندات الآتية :

اأ   - �سورة من جواز �سفره وبطاقته ال�سخ�سية ولزوجه .

ب - �سهادة ر�سمية براتبه من جهة عمله ، اأما بالن�سبة لأ�سحاب احلرف احلرة 

وم�سادقا  ال�سيخ  من  معتمدة  تكون  اأن  الدخل  تقدير  �سهادة  فى  في�سرتط 

عليها من الوايل .

ج  - �سورة من عقد زواجه و�سهادات ميالد الأبناء .

د    - تعهد بعدم وجود اأى م�سدر اآخر للدخل .

هـ  - ك�سف بح�سابه البنكي ملدة �ستة اأ�سهر عند تقدمي الطلب وعند و�سول دوره .

املـــادة )24( : على طالب القر�ض عند ا�ستالم املوافقة املبدئية اأن يقدم امل�ستندات الآتية :

للم�سكـن  حديثة  وخرائـط  امل�ساحــى  والر�ســم  امللكيــة  �سنــد  مـن  ن�سخــة   - اأ   

م�سادق عليها من اجلهات املخت�سة �سريطة اأن توافق عليها الوزارة .

ب - اإباحة بناء �سارية املفعول للم�سكن املطلوب اإن�ساوؤه اأو اإكماله اأو تو�سعته اأو 

اإكمال بناء امل�سكن املراد �سراوؤه .

ج  - ثالثة عرو�ض اأ�سعار من مقاولني معتمدين من الوزارة .
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احلالت  فى  ال�سامن  مبوجبه  يلتزم  بالعدل  الكاتب  من  �سرعى  اإقرار  د    - 

ب�سـداد  الجتماعـي  الإ�سكان  قانون  من   )20( املادة  فى  عليها  املن�سو�ض 

اأق�سـاط القـر�ض مت�سامنا مع طالب القر�ض .

هـ  - �سهــادة راتــب حديثـــة ل�سامــن طالــــب القـــر�ض و�ســـــورة مـــن بطاقتــــه 

ال�سخ�سيـــة وجـــواز �سفره . 

و    - ر�سالة من ال�ست�ساري يحدد فيها اأتعابه نظري اإ�سرافه على تنفيذ امل�سروع .

املـــادة )25( : تلغى الوزارة الطلب اإذا مل ي�ستكمل طالب القر�ض اإجراءات قر�سه اأو امل�ستندات 

املطلوبة خالل املدد الآتية :

اأ  - ثالثني يوما من تاريخ انتهاء الدرا�سة و�سرف ا�ستمارة طلب القر�ض .

ب - �ستني يوما من تاريخ ا�ستالم خطاب املوافقة املبدئية .

وذلـك  العمـل  املقاول  يبـداأ  مل  اإذا  الت�سغيـل  اأمـر  تـــاريـخ  من  يومـا  �ستـني   - ج  

بوا�سطـة دائـرة امل�ساريع بالوزارة ، وعلى طالب القر�ض توفري مقاول بديل 

طالب  ت�سبب  اإذا  لغيا  الطلب  ويعترب   ، يوما  ثالثون  اأق�ساها  مدة  خالل 

القر�ض فى تاأخري البدء فى العمل وفقا للتاريخ املحدد فى اأمر الت�سغيل .

ويجوز متديد تلك الفرتات وفقا للمربرات التى توافق عليها الوزارة .

ا�ست�ساري  مكتب  اإىل  امل�سروع  لتنفيذ  الإ�سراف  عملية  اإ�سناد  املقرت�ض  على   :  )26( املـــادة 

متخ�س�ض معتمد للتاأكد من التزام املقاول باملوا�سفات الفنية للمبنى ، واإعداد 

للمقاول  القر�ض  دفعات  اأ�سا�سه �سرف  يتم على  البناء  فني عن مراحل  تقرير 

اأتعاب املكتب ال�ست�ساري من مبلغ  الوزارة خ�سم  ، وعلى  فـي نهاية كل مرحلة 

القر�ض .

املـــادة )27( : يح�سب مبلغ القر�ض وفقا لتاريخ ميالد مقدم الطلب الثابت بالبطاقة ال�سخ�سية 

وجواز ال�سفر .

املـــادة )28( : يجـب األ يتجـاوز الق�سط ال�سهــري للقر�ض ن�سبــــة )25%( مــــن اإجمالـي الدخـــل 

ال�سهــــري للمقرت�ض ، ويجوز له �سداد عدة اأق�ساط اأو كامل الأق�ساط اإذا رغب 

فى ذلك  .
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املـــادة )29( : يح�سب مبلغ القر�ض وفق املعادلة التالية :

) 59 �سنة ( - عمر املقرت�ض = ) الناجت ( × ) 12 �سهرا  × )25% من الدخل(  

= قيمة القر�ض .

املـــادة )30( : فـي حالة زيادة تكلفة الوحدة ال�سكنية املمولة بوا�سطة القر�ض الإ�سكاين على 

مبلغ القر�ض يتحمل املقرت�ض فرق التكلفة ب�سرط األ تزيد على )-/10.000( 

ع�سرة اآلف ريال عماين .

املـــادة )31( : يجب األ يزيد عمر �سامن املقرت�ض املن�سو�ض عليه بن�ض املادة )20( من قانون 

الإ�سكان الجتماعـي عن )60( �ستني �سنة عند ا�ستحقاق الق�سط الأخري . 

املـــادة )32( : تقوم اأمانة ال�سجل العقاري وفروعها فى املحافظات واملناطق باإجراءات ت�سجيل 

اعتماد  فور  القر�ض  بوا�سطة  املمول  والأر�ض  امل�سكن  الوزارة على  ل�سالح  رهن 

 - الجتماعي  الإ�سكان  قانون  من   )23( املادة  فى  عليها  املن�سو�ض   - اللجنة 

للقر�ض اأو عند اإمتام البيع فى حالة �سراء م�سكن جاهز بوا�سطة القر�ض .

املـــادة )33( : يبـداأ املقرت�ض فى �سـداد القر�ض بعد ت�سعة اأ�سهر من �سـدور  اأمـر الت�سغيـل فـي 

فيبداأ  ال�سراء  فـي حالة  اأما   ، ال�سيانة  اأو  الإكمال  اأو  التو�سعة  اأو  البنـاء  حـالت 

ال�سداد بعد �ستني يوما من تاريخ  �سرف القر�ض .

املـــادة )34( :يجوز اإعـــادة جدولة �سداد مبلــــغ القر�ض ال�سكني وفقا للمــادة )30( من قانـــون 

الإ�سكـــــان الجتماعـي بعد اإجراء درا�سة �ساملة للمقرت�ض وفـي �سوء ما انتهت 

اإليه الدرا�سة .

املـــادة )35( : تقوم دائرة ال�سوؤون املالية بالوزارة باإعداد بيان �سهرى مبوقف �سداد القرو�ض 

الإ�سكانية للوقوف على املتخلفني عن ال�سداد لتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنهم 

وا�سرتداد املبالغ .

املـــادة )36( : للوزير بعد اأخذ موافقة وزارة املالية اإعفاء املقرت�ض من �سداد اأق�ساط مبلغ القر�ض 

اإذا قل دخله ال�سهري عن )-/300( ثالثمائة ريال ُعماين بعد منحه القر�ض وذلك 

يف �سوء ما تنتهي اإليه الدرا�سة التي تعد يف هذا ال�ساأن .
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ملحق رقم )1( ب�ساأن ا�ستمارة تظلم 

من قرار رف�ض طلب م�ساعدة �سكنية اأو وحدة �سكنية اأو قر�ض �سكني

م�سل�سل رقم : املوافق:        /       /     اأنه فـي يوم    

البيانات ال�سخ�سية :

ال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

رقم البطاقة ال�سخ�سية/ اجلواز :

الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :             القرية:

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :

�ض.ب :               الرمز الربيدى :

رقــــــــــــــــم الهاتـــــــــــــف :

رقــم هاتـف اأحـــد الأقربـــــاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيانــــات الطـلـــــب :

ال�سنة ال�سهر   اليوم  

تاريخ تقديـــم الطلــــب :                  /                 /

رقــــــــم الطلـــــــــــب :

اجلهة املقدم لها الطلب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ�سبـــاب التظلـــــم :

عزيزي املواطن يرجى ذكر اأ�سباب التظلم من قرار الرف�ض باخت�سار :

-1

-2

-3

-4

التوقيع : ال�ســـــم :       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرفقات املطلوبة :

-  �سورة من البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر .

-  �سورة من القرار املتظلم منه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل�ستخدام الوزارة :

تاريخه : رقم القرار :      

                      قبول التظلم :                          نعم                              ل   

                   يعتمد              يعتمد

الدائرة / ق�سم ال�سوؤون القانونية                                      وزير الإ�سكان اأو من يفو�سه 
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ملحق رقم )2( ب�ساأن 

�سند انتفاع بوحدة �سكنية 

ت�صهد وزارة الإ�صكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتفع  املواطن  باأن 

بامل�سكن رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكائن فـي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املقام على قطعة الأر�ض ال�سكنية رقــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرتا مربعا وقـــــد  ـــــــــــــــــــــــــــ وم�ساحتهــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مربــــع 

�سجـــل هذا امل�سكن با�سمه اعتبــــــــارا من تاريـــــخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

املوافــــــق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميالديـــــــــة 

حرر فـي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـ املوافـــــق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميالديــــــــــة

يعتمد ،،،        

مالحظة

هذا ال�سند ل يجيز ل�ساحبه الت�سرف بامل�سكن من حيث 

خالل اليجار  اأو  املبادلة  اأو  الهبة  اأو  التنازل  اأو  البيع 

ال�سند. هذا  �سدور  تاريخ  من  اعتبارا  �سنوات  ع�سر 

املدير العام    


