
 اإلستنكاف عن العقار

وانين التشريعات والق
واللوائح التي تحكم  واألنظمه
 الخدمة

 ( لسنة 28قانون المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري رقم )1992. 

 العامة لإلسكان والتطوير الحضري صادر  ةتعليمات االستنكاف عن قطع األراضي السكنية في مشاريع المؤسس
  م. 22/11/2013( تاريخ 3358بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم )

ت يكل مستفيد / مشتري تقدم بطلب اإلستنكاف عن العقار المخصص/ المباع له ووافقت المؤسسة على طلبة أو ألغ  الفئات المستفيدة من الخدمة
 استفادته من قبل المؤسسة.

 الجمهور.مبنى خدمة   أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على 
 الخدمة

 عند تقديم طلب اإلستنكاف كوزارة المالية والجهة المقرضة. تبرئة ذمة العقار من كافة الجهات الخارجية 
  تسليم العقار للمؤسسة خالي من األنقاض او اي عيوب اخرى وكما تم تسليمه للمستفيد او المشتري ودون أن يكون

 ق بها أية أضرار.اقد قام بأية أعمال حفر أو الح
 من قبل المستنكف. ال يجوز اإلستنكاف عن قطع األراضي التي تم البناء عليها 
 .يعتبر اإلستنكاف من تاريخ إعادة إستالم القطعة من قبل المؤسسة حسب األصول 

  .حضور صاحب العالقة أو من ينيبه بموجب وكالة 

 الوثائق المطلوبة

 .إحضار براءة ذمة رسميه من الجهات الخارجية كوزارة المالية 

 عيوب في حالة الشقق السكنيه ودون أن يكون قد قام بأية و ال لقطعة للمؤسسة خالية من األنقاضلتسليم  محضر
 ق أية أضرار بها.اأعمال حفرعلى قطعة االرض او الح

 .تقرير كشف من قبل المؤسسه بأن القطعه خاليه من البناء 

 للعسكريين. تعيينالشهادة  إبراز هوية األحوال المدنية أو 

  .كتاب الوكالة في حالة التوكيل 
 يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج طلب اإلستنكاف والتوقيع عليه .  خدمةإجراءات تقديم ال

 .يقوم متلقي الخدمة بتسجيل الطلب في الديوان 



 .التوجه إلى موظف اإلستقبال إلستخراج ورقة الدور اآللي وانتظار المناداة من قبل النافذة المعنية 

 تخاذ القرار. تقوم المؤسسة بدراسة طلب اإلستنكاف وفق تعليمات اإلستنكا  ف المعمول بها في المؤسسة وا 

  بالغ مقدم الطلب بالقرار إلستكمال إجراءات  . اإلستنكافقبول الطلب وا 
 االمانه او البلديه المعنيه  /المديرية المالية ذات العالقه.  المؤسسات الشريكة 

لدى  سواء نقدًا أو بقرض أو بالتقسيط المباشرالمشتري بعد إلتزامه بتسديد كامل الثمن  -إذا استنكف المستفيد  بدل الخدمة
 -المؤسسه يسنوفى منه وعن كامل المبالغ المدفوعه ما يلي : 

 25 .دينار كبدل معامالت 

 0.002  عن كل شهر اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بالتخصيص / البيع او استالم القطعه ولغاية تاريخ االستنكاف
 .( دينار وبحد اعلى خمسمائة دينار50على ان ال يقل المبلغ عن )وتحسب اجزاء الشهر شهرًا كاماًل و 

 .كامل أقساط التأمين على الحياه إن وجدت 

  المشتري قبل التزامه بتسديد كامل الثمن سواء نقدًا أو بقرض أو بالتقسيط المباشر لدى   -إذا استنكف المستفيد
 وعه من قبل المستنكف.دينار من أصل المبالغ المدف 25المؤسسه يتم اقتطاع مبلغ 

  .أيام 10 – 5من   نجاز الخدمةإوقت 
 


