
بشأن تنظيم االنتفاع  1991( لسنة  1قرار وزير االسكان رقم ) 
 بالوحدات العقارية التي تحصل عليها وزارة االسكان

 
 : وزير االسكان بناًء على الصالحيات املخولة يل، وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، قرر ما يلي

 
  الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 ( مادة ) 1

يف تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاين املبينة هلا أدناه ما مل تدل القرينة 
على خالف ذلك. الوزارة: وزارة االسكان. الوزير: وزير االسكان. الوحدة العقارية: اجلزء املفرز من املبىن 
 .سواء كان طابقاً أو شقة أو حماًل. اجلهات احلكومية: الوزار ات واملؤسسات واهليئات العامة
 
 

 ( مادة ) 2
يهدف هذا القرار إىل تنظيم االنتفاع بالوحدات العقارية اليت حتصل عليها الوزارة يف مشروعات 
 .االسكان، وذلك بشرائها أو استئجارها من الوزارة وفقاً لألحكام الواردة يف هذا القرار
 
 

 ( مادة ) 3
يقدم طلب الشراء أو االستئجار إىل الوزارة على النموذج املعد لذلك مرفقاً به املستندات اليت حتددها 
 .الوزارة
 
 



 ( مادة ) 4
 .تقوم الوزارة ببحث الطلبات املقدمة اليها لتحديد أولويات االنتفاع وفقاً للمعايري واألسس اليت تضعها
 

 
 الفصل الثاني 

 أحكام الشراء
 ( مادة ) 5

يشرتط فيمن يرغب بالشراء ما يلي: أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره. أال يقل دخله 
ودخل زوجته الشهري عن 511 )مخسمائة دوالر أمريكي(، أو ما يعادهلا وال يزيد عن 1511 دوالر 
أمريكي )ألف ومخسمائة دوالر أمريكي(. أال يكون هو أو زوجته مالكاً ملسكن خاص أو منتفعاً مبشروع 
 .إسكان آخر من الوز ارة
 
 

 ( مادة ) 6
 .تربم الوزارة مع املشرتي عقد بيع ابتدائي تبني فيه شروط وأحكام البيع
 
 

 ( مادة ) 7
ال جيوز االنتفاع بالشراء وفقاً ألحكام هذا القرار إال مرة واحدة فقط، وال جيوز ألحد أن يشرتي أكثر 
 .من وحدة سكنية واحدة
 
 

 ( مادة ) 8



يشكل الوزير جلنة خمتصة تتوىل حتديد مثن الوحدة العقارية وذلك تبعاً ملوقعها واحلالة اليت تكون عليها 
 .عند تسليمها للمشرتي
 
 

 ( مادة ) 9
تقوم الوزارة خبصم 8% من مثن الوحدة العقارية إذا دفع املشرتي الثمن كاماًل عند الشراء. يف حالة دفع 
الثمن على أقساط يتم الدفع و فقاً ملا يلي:- يدفع املشرتي الذي يرتاوح الدخل الشهري له ولزوجته بني 
511 - 711 دوالر أمريكي 15% من مثن الوحدة العقارية مقدماً، ويسدد الباقي على أقساط شهرية 
حبيث ال يزيد قيمة القسط الشهري عن 25% من إمجايل الدخل الشهري وبفائدة سنوية مقدارها 
4%. يدفع املشرتي الذي يرتاوح الدخل الشهري له ولزوجته بني 711 - 1511 دوالر أمريكي 
31% من مثن الوحدة العقارية مقدماً، والباقي يسدد على أقساط شهرية موزعة على سبع سنوات 
وبفائدة سنوية مقدارها 4%. على الوزارة أن تقوم بالتأمني على الوحدات العقارية اليت تباع بالتقسيط 
 .وذلك وفقاً للقواعد والشروط اليت يصدر هبا قرار من الوزير
 
 

 ( مادة ) 11
يكون سداد القسط الشهري املستحق باخلصم من راتب املشرتي إذا كان موظفاً بإحدى اجلهات 
احلكومية، وبأداء املشرتي هلذه األقساط إذا مل يكن موظفاً بإحدى اجلهات املذكورة، ويف هذه احلالة 
للوزارة أن تتخذ ما تراه الزماً من الضمانات الستيفاء األقساط يف مواعيدها. يف حالة استقالة املوظف 
 .أو إهناء خدماته يسري بشأنه ما يسري على غري املوظف كما هو مبني يف الفقرة السابقة
 
 

 ( مادة ) 11



يبدأ خصم أو أداء األقساط يف أول شهر ميالدي يعقب مباشرة الشهر الذي يتسلم فيه املشرتي الوحدة 
 .العقارية، ويستمر ذلك إىل أن يفي املشرتي بسداد الثمن كامالً 
 
 

 ( مادة ) 12
يف حالة عدم سداد املشرتي ألي قسط من األقساط يف موعده ختطره الوزارة مبوجب إنذار فإذا مل 
يسدده ومل يسدد قسطني متتاليني له حيق للوزارة فسخ العقد واسرتداد الوحدة العقارية إال إذا قدم 
 .املشرتي مربرات قوية المتناعه عن السداد تقبلها الوزارة
 
 

 ( مادة ) 13
جيوز للوزارة يف حالة إصابة املشرتي بعجز كلي أو وفاته إعفاؤه أو إعفاء ورثته كلياً أو جزئياً من سداد 
 .األقساط املتبقية من مثن الوحدة العقارية. وذلك يف حالة عدم الوفاء باألقساط من أي مصدر تأمني
 
 

 ( مادة ) 14
 .تنتقل امللكية إىل املشرتي أو ورثته بعد سداد كامل الثمن أو اإلعفاء من السداد
 
 

 ( مادة ) 15
حيظر على املشرتي أو ورثته قبل االنتهاء من سداد الثمن ونقل امللكية اليه التصرف يف الوحدة العقارية 
بأي نوع من أنواع التصرفات كما حيظر عليه ترتيب أي حق شخصي أو عيين عليها مبقابل أو بغري 
 .مقابل، ويعترب باطاًل كل اتفاق أو تصرف خيالف ذلك



 
 

 ( مادة ) 16
 .حيظر على املشرتي أو ورثته قبل انتقال امللكية اليه استعمال الوحدة العقارية لغري األغراض املعدة هلا
 
 

 ( مادة ) 17
إذا خالف املشرتي أو ورثته أحكام املواد 12، 15، 16 من هذا القرار حيق للوزارة فسخ العقد واسرتداد 
 .الوحدة العقارية دون احلصول على حكم قضائي
 

 
 الفصل الثالث 

 أحكام االستئجار
 ( مادة ) 18

ينتفع باستئجار الوحدة العقارية من ال يتجاوز دخله ودخل زوجته الشهري عن 511 )مخسمائة دوالر 
أمريكي( أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة وذلك باستثناء احلاالت التالية: عائلة شهيد. ب- من سبق 
اعتقاله أمنياً خالل فرتة االحتالل. ج- احلاالت االجتماعية الصعبة. تشكل بقرار من وزير االسكان 
جلنة من وزارات االسكان والشئون االجتماعية والعدل لتحديد املستفيدين من أحكام هذه املادة وتتوىل  
 .كل وزارة تعيني ممثلها يف هذه اللجنة، ويكون قرار اللجنة هنائياً بعد اعتماده من وزير االسكان
 
 

 ( مادة ) 19
تقوم الوزارة بواسطة جلنة خمتصة يشكلها الوزير بتحديد قيمة إجيار الوحدة العقارية وذلك حبسب موقع 
 .الوحدة وحالتها



 
 

 ( مادة ) 21
 .تربم الوزارة مع املستأجر عقد إجيار تبني فيه شروط وأحكام اإلجيار
 
 

 ( مادة ) 21
يلتزم املستأجر مبا يلي : عدم استعمال الوحدة العقارية لغري األغراض املعدة هلا. دفع األجرة يف مواعيدها 
 .احملددة
 
 

 ( مادة ) 22
حيظر على املستأجر ما يلي : تأجري الوحدة العقارية إىل أي شخص آخر. التنازل عن الوحدة العقارية 
 .جزئياً أو كلياً للغري. إحداث أي تغيري يف الوحدة السكنية دون موافقة الوزارة
 
 

 ( مادة ) 23
إذا خالف املستأجر أحكام املادتني 21، 22 من هذا القرار حيق للوزارة فسخ العقد وإخالء العني 
املؤجرة دون احلصول على حكم قضائي مع الزام املستأجر باملصاريف وبالتعويض عن األضرار اليت 
 .تسبب فيها
 
 

 ( مادة ) 24



للمستأجر أن يطلب إهناء عقد اإلجيار وإخالء الوحدة العقارية، ويف هذه احلالة عليه أن خيطر الوزارة  
 .كتابة قبل موعد اإلخالء بثالثة أشهر على األقل
 
 

 ( مادة ) 25
على املستأجر يف حالة انتهاء عقد اإلجيار ألي سبب أن يسلم العني املؤجرة إىل الوزارة باحلالة اليت  
 .كانت عليها وقت االستئجار
 
 

 ( مادة ) 26
 .للوزير أن يصدر أية تعليمات الزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
 
 

 ( مادة ) 27
على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر يف 
 .اجلريدة الرمسية
 

صدر مبدينة غزة بتاريخ: 3 /8 /1997 ميالدية املوافق: 29 / ربيع أول / 1418 هجرية د. عبد 
 الرمحن محد وزير االسكان

 
 .عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني - املقتفي -، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت


