
 

 

 

7102لسنة ( 27)رقم نظام   

العامة لإلسكان والتطوير الحضري المؤسسة قدمهاالتي ت الخدماتبدل   

رقم  العامة لإلسكان والتطوير الحضريمن قانون المؤسسة ( ز /01)المادة  أحكامصادر بموجب 

وتعديالته0998لسنة  82  

 

 

0المادة   

( العامة لإلسكان والتطوير الحضري المؤسسة قدمهاالتي ت خدماتال بدل نظام)  النظام هذا يسمى

.الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من به ويعمل  

  

8 المادة  

 دلت إذا إال أدناه لها المخصصة المعانيحيثما وردت في النظام  التالية والعبارات للكلمات يكون

:ذلك خالف على القرينة   

والتطوير الحضري لإلسكانالمؤسسة العامة :   سةــالمؤس  

مجلس ادارة المؤسسة: المجلس       

سة ــــالمؤس امـــــع رــمدي:  المدير العام  

.التي تقوم بها المؤسسة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة األنشطةمجموعة :  اتـــالخدم  

 

 

 

 



3  المادة  

  :تقدمها  التي عن الخدمات  أدناه المبينة لبدالتا المؤسسة تستوفي 

 البدل نوع المعاملة  التسلسل

 التنازل او البيع  1
 أو عنها المتنازل للحصص المؤسسة تقدرها التي القيمة من بالمائة ثالثة( %(3)

 المشتري أو له المتنازل من تستوفى المباعة

2 
 األصول بين البيع أو التنازل
 أو الثالثة الدرجة حتى والفروع

الزوجين بين  

 أو عنها المتنازل للحصص المؤسسة تقدرها التي القيمة من بالمائة واحد%( 1)
 المشتري أو له المتنازل من تستوفى المباعة

الشركاء بين البيع أو التنازل 3  
 أو عنها المتنازل للحصص المؤسسة تقدرها التي القيمة من بالمائة واحد%( 1)

 المشتري أو له المتنازل من تستوفى المباعة

الدين على التأمين 4  المدين من تستوفى دينارا   وعشرون خمسة( 22) 

2 
 سند شروط في تعديل أو تغيير

الدين على التأمين  
 دنانير خمسة( 2)

6 
 في المتوفى الدائن حقوق نقل

 أسماء إلى الدين على التأمين سند
 ورثته

 دنانير خمسة( 2)

7 
 التأمين سند في الدين تحويل

الدين على  
 . الدين له المحول من تستوفى دنانير خمسة( 2)

الدين على التأمين فك 8  . المدين من تستوفى دنانير خمسة( 2) . 

 .دنانير خمسة( 2) بيع/شهادة تخصيص 9

 .دنانير خمسة( 4) مخطط تنظيمي 11

 .دنانير خمسة( 2) دليل القطعة 11

12 
عن االستفادة من  التحري

 مشاريع المؤسسة
    دينار واحد (1)

 .دنانير عشرة(11) التخارج/ باإلرثاالنتقال  13

 دينارين (2) قيد إخراج 14

12 
المتعاقدين خارج  إقراراستماع 

 المؤسسة
 عشرون دينار( 21)

 خمسون دينار( 21) قطع األراضي ةتجزئ وأ توحيد 16



 

 

 

 

:4المادة   

الدوائر الحكومية  الوزارات و في هذا النظام من هامنصوص عليالخدمات ال ت ستوفى بدالتال 

.والمؤسسات العامة  

 

:5المادة  

.هذا النظام أحكامالتعليمات الالزمة لتنفيذ  بناء على تنسيب المدير العام مجلسيصدر ال  

 

 

 

 

 


